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Entitats

ASSOCIACIÓ DE DONES VERGELITANES

L’acolliment

Amb motiu de la xerrada que va tenir lloc el passat mes 
d’octubre sobre «Acolliment i adopció» a la Sala Polivalent, 
m’agradaria expressar la nostra experiència sobre el tema.

Quan un infant no pot ser atès pels pares o familiars per 
diferents causes, el Departament de Benestar i Família 
se’n fa càrrec i el porta a algun del centres de menors. En 
aquest moment s’intenta que aquest menor sigui atès per 
una família d’acollida.

El cas que voldria explicar és el que vam viure nosaltres, 
durant més de quatre anys, amb les dues nenes que vam 
tenir en acolliment.

Tot començà l’any 2002, quan ens vam assabentar per 
televisió que buscaven famílies per a aquest menester.

Després de passar les proves de validesa, vam estar gai-
rebé dos anys en llista d’espera.

Un trucada de telèfon del Servei d’Acolliments i Adopci-
ons a finals de desembre del 2004 ens comunicava que 
hi havia dues germanes de tres i set anys en disposició de 
ser acollides, i aquí començà la nostra experiència.

Durant una setmana, vam fer diversos viatges al centre 
de menors per conèixer-nos, i a mitjan gener les dues ger-
manes ja vivien amb nosaltres. Al principi tot anava amb 
molta cautela, ja que elles estaven una mica receloses, 
perquè allò de viure amb uns desconeguts els era bas-
tant estrany, però amb el temps i una mica de paciència 
arribàrem a ser com uns pares per a elles, ja que així ens 
anomenaven.

Durant els més de quatre anys que van estar amb nos-
altres, vam tenir la sort de compartir moltes experiències, 
algunes no del tot bones, però, en general, moltes de molt 
boniques.

Creiem que van poder aprendre molt de nosaltres, però 

del que estem segurs és que nosaltres vam aprendre molt 
d’elles. Ja sabíem el que era ser pares, perquè tenim dos 
fills biològics, però us podem assegurar que les atencions 
que necessiten els nens acollits són completament dife-
rents de les dels propis.

Després d’aquests quatre anys de conviure, va arribar 
l’hora de donar-les en adopció, i aquest pas representà un 
dels moments que vam haver d’afrontar amb més serenitat, 
ja que les nenes no volien separar-se de nosaltres, i ho 
vam poder aconseguir parlant-los amb molt d’amor i expli-
cant-los les coses amb molta claredat, i sempre dient la ve-
ritat perquè entenguessin que el que fèiem era pel seu bé. 

La separació va ser bastant trista per a totes dues parts, 
encara que sabíem que era pel seu bé.

El consol que ens queda és que els pares adoptius ens 
permeten saber d’elles i de fer-los d’avis, i així és com ens 
diuen ara.

Vull agrair a l’Associació de Dones Vergelitanes que hagi 
organitzat la xerrada amb les representats del Servei d’Aco-
lliments i Adopcions.
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