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Koala vol dir “qui no beu”, i prové del fet observable que aquests 

animals no precisen beure aigua donat que mengen cada dia més d’un 

kilogram de fulles d’eucaliptus; però per arribar a aquesta dieta els 

petits fan un llarg camí de creixença. 

Els koales tenen cura dels seus petits entre un i tres anys, només 

hi ha una cria per part, i quan neixen medeixen un centímetre i són 

molt delicats. La mare els duu a la bossa marsupial a l’esquena, on 

s’alleten i creixen; després els acostuma a la toxicitat de les fulles 

de l’eucaliptus amb una papilla que genera el seu cos i que els 

enforteix els sistema digestiu. La mare koala carrega els petits a 

l’esquena, des d’on aprenen a relacionar-se amb l’entorn i amb la 

societat koala, ben protegits i ben augurats. 

El projecte Koala centra la seva acció en la integritat emocional 

del nucli familiar afectat de SAF i en el seu apoderament 

socioeducatiu; eines útils per enfrontar la duresa que troben al medi 

social: diagnòstic difícil, manca de coneixement i consciència social 

sobre el SAF, poques oportunitat d’accés a prestacions i serveis en 

condicions d’igualtat amb famílies amb membres amb diversitat 

funcional, baixa implicació de l’administració gestora de les adopcions 

internacionals, i d’altres problemàtiques associades a la seva 

realitat, en ocasions, d’excepcional duresa. 

El projecte Koala vol acompanyar les famílies amb membres afectats 

de la Síndrome d’Alcohol Fetal (SAF), a la seva llar i en les 

dinàmiques quotidianes, com a suport proper i d’encaix amb els 

processos comunitaris, amb la visió posada en el futur, amb la idea 

d’apoderar petits i grans amb plena sintonia emocional, al si del seu 

petit univers, únic i irrepetible. 
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 Aquest projecte ofereix la possibilitat de treballar de forma 

propera amb la família dins del nucli familiar, per tal d’aconseguir tres 

aspectes bàsics en una intervenció terapèutica òptima: 

 

• Evitar l’esgotament i reduir l’estrès tot potenciant el fort vincle 

paterno-materno-filial. 

• Evitar penalitzar l’infant per la seva situació, tot treballant als 

escenaris comunitaris als que radiquen les problemàtiques. 

• Estalviar esforços i conflictes. 

 

Amb aquesta òptica general, podem definir un objectiu general: oferir 

als infants, adolescents i joves afectats de SAF la possibilitat de 

treballar, de forma conjunta amb tots els membres de la se família 

nuclear, les problemàtiques detectades pels professionals que els atenen a 

la xarxa comunitària, amb una intervenció directa i exclussiva a la llar i 

a l’entorn social propi. 

 

Alguns objectius de treball concrets són: 

− Augmentar la sensació de benestar a la llar. 

− Apoderar mares i pares en l’exercici de la maternitat i la 

paternitat. 

− Donar eines educatives a tots els membres de la família nuclear. 

− Reduir la inversió de recursos econòmicos de les famílies. 

− Treballar conjuntamente amb els recursos comunitaris i socials 

necessaris. 

− Reduir l’etiquetatge i la polivictimització dels infants afectats de 

SAF gràcies a la coordinació professional i a la reducció de 

conflictes. 

− Contribuir a la creació de consciència social des de la difusió del 

projecte. 

− Buscar recursos formatius i educatius adients als infants, 

adolescents i joves amb SAF. 

− Aportar una línia d’atenció socioeducativa familiar al tractament de 

les persones afectades de SAF. 

	


