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PONÈNCIA: “Programa Preinfant”
Preinfant és un programa d’acompanyament a la maternitat que atén a dones
embarassades i/o amb infants 0-3 que es troben en situació de vulnerabilitat
psicosocial per diferents circumstàncies:
-

Maternitat prematura (mares joves adolescents)
Drogodependències i/o alcoholisme
Salut mental
Diversitat funcional
Monomarentalitat
No tenir un entorn familiar contenidor (emocional/relacional)
Gran precarietat econòmica
Històries familiars marcades pels maltractaments i/o abusos
Dones en situacions de violència masclista
Famílies en situació d’immigració, moltes amb situació administrativa irregular.

Des del programa treballem per a què les dones puguin fer front a la seves
maternitats amb el màxim de recursos emocionals, educatius i socials possibles.
Sabem, per què nombroses estudis així ho avalen, que per a què una dona pugui
gestar adequadament i per què un infant pugui desenvolupar-se de forma saludable,
ambdós necessiten trobar-se en una situació de seguretat tant pel que fa a la
cobertura de les seves necessitats bàsiques d’habitatge, alimentació, son, higiene,
etc., com pel que fa a les seves necessitats de cura i suport emocional.
Però què passa quan això no és així? Què passa quan la dona i l’infant no tenen
garantida la cobertura d’aquestes necessitats fonamentals? Doncs que tot aquest
procés de maternitat i criança i de desenvolupament infantil queda inevitablement
compromès.
Des de Preinfant detectem moltes situacions de risc que passen desapercebudes pels
sistemes públics d’atenció i protecció tant de les dones com dels infants. Per això
una de les nostres funcions és fer de pont, connectar les famílies amb els serveis per
a què siguin aquests qui puguin donar-los la resposta adequada. El treball conjunt, en
xarxa, coordinat i amb un objectiu comú de protecció i benestar familiar és un eix
central del nostre programa.

Jornada “TRANSFORMANT VULNERABILITAT”
Barcelona, 28 d’Octubre de 2021

Des de Preinfant treballem a diari per transformar vulnerabilitats en resiliències. I
això requereix d’un treball molt acurat, intens i sobretot molt especialitzat.
El desenvolupament de vincles segurs és la clau que protegeix les persones
d’aquestes vulnerabilitats amb les que han de conviure a diari. Per això a Preinfant
utilitzem el vincle de manera transversal al llarg de tot el nostre procés
d’intervenció. Com a professionals ens vinculem a les famílies per a què aquestes se
sentin segures i, al seu torn, puguin també

desenvolupar vincles segurs amb les

seves criatures.
I això com ho fem? A través del nostre model d’intervenció socioeducatiu.
1. PREVENTIU DES DE L’EMBARÀS
2. PLANS DE MILLORA específics per a cada etapa: embaràs i desenvolupament de
l’infant 0-3
3. ATENCIÓ INDIVIDUAL i ÚNICA PROFESSIONAL REFERENT per família
4. ACCESSIBILITAT en la incorporació al programa
5. FLEXIBILITAT en l’atenció
6. RECURS PONT i TREBALL EN XARXA
7. ALTRES: Pisos Maternoinfantils, Web preinfant.org, MésQRoba

