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NOTA INFORMATIVA PROJECTE ALBERG 

 

El passat 14 de març el Govern de l’Estat Espanyol va declarar l’Estat d’alarma (RD 463/2020), per la 

situació de pandèmia pel COVID 19.  

La situació de contagis en la població era alarmant i va ser necessari adoptar mesures excepcionals.  

Les persones més vulnerables  en aquesta situació són les persones grans pel risc més elevat per la 

seva salut i els infants que es poden veure desprotegits si els seus pares o guardadors, per raons de 

salut,  no poden fer-se càrrec  de la seva  cura.  

La Direcció General  per tal de donar resposta a la situació d’infants que podien quedar en una situació 

de desprotecció per la malaltia dels progenitors o guardadors, ha posat en funcionament un recurs de 

la xarxa d’Albergs de Joventut, per tal de poder atendre a  aquests infants que no poden ser atesos 

pels seus progenitors  i que  no disposen d’una xarxa familiar o social  que pugui fer-se càrrec  d’ells 

temporalment. 

En aquesta situació no és procedent la declaració de la situació de desemparament, atès que es tracta 

d’una incapacitat temporal  sobrevinguda per motius de salut, per tant, correspon , resoldre una 

guarda temporal mentre duri  la incapacitat dels progenitors o guardadors.  

Es sol·licita, sempre que les condicions de salut ho permetin,  l’acord dels progenitors o guardador en 

que els infants passin a fer una estada a un Alberg de joventut.  En el cas que els pares no pugin signar 

el consentiment,  el treballador social o el personal sanitari farà constar la incapacitat per motius de 

salut de poder prestar aquest consentiment 

L’Alberg  és un recurs d’ajuda a les famílies i als infants per tal  de garantir l’adequada atenció dels 

petits mentre els seus familiars es recuperen. 

Durant l’estada a l’Alberg els infants faran activitats de lleure, esportives, repàs escolar...  depenent de 

la situació de cada infant i de la seva edat.  

Durant l’estada els infants podran  estar en contacte amb els familiars ingressats pels  mitjans 

telemàtics que tinguin a l’abast, sempre que el seu estat de salut ho permeti,   Igualment podran 

mantenir contacte amb altres familiars. 

Un cop les famílies  tinguin l’alta podran anar a recollir als seus fills .  

L’oferiment d’aquest recurs a  les famílies que ho necessiten pot ser  efectuat per Treball Social de 

l’Hospital, o bé, els Serveis Socials o l’EAIA  de territori .  
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 En detectar aquestes situacions els Hospitals poden contactar amb la UDEPMI (telf.  634 298 346 o 93 

519 39 59) les 24 hores. Els Serveis Socials i EAIA poden contactar amb els respectius Serveis Territorials 

de DGAIA. Els mateixos professionals que han promogut l’estada de l’infant a l’alberg hauran de posar-

se en contacte amb UDEPMI o Servei Territorial quan la família tingui l’alta i estigui en condicions de 

tenir cura dels infants. 

 

Barcelona, 7 d’abril 2020 

 

 

 

 

 


