Cap nen sense el caliu d’una llar

Fer costat a les famílies

Per Francesc Torralba
Vicepresident d’Aldees Infantils SOS CATALUNYA
La nostra organització posa en el focus el benestar dels infants
i dels joves més vulnerables, però per fer-ho no ens podem
oblidar de la família. El marc familiar té una gran empremta en la
vida dels infants i no sempre és una empremta positiva. Ajudar
les famílies és necessari per vetllar pel benestar dels infants.

E

l dia 22 de maig es commemora un
any de la llei de violència.

El focus d’atenció de la nostra
organització, Aldees Infantils SOS,
està posat en els infants, adolescents
i joves en situació de risc social,
però no podem atendre’ls bé si no
considerem, a fons, les seves famílies,
els seus contextos socials, econòmics
i culturals.
Tot infant forma part d’un món i
aquest món d’adults el marca molt a

fons. Un infant no és una illa, ni un
planeta separat dels altres. L’infant
és profundament permeable al que
veu i sent al seu voltant i la primera
experiència del món la té a través d’un
marc familiar.
Tot sabem, però, que aquest primera
impressió no sempre és positiva. A
voltes és una experiència de sofriment,
d’abandonament, de deixadesa o, fins
i tot, de maltractament, explotació i
violència. Tot això deixa una petjada
emocional molt profunda en ell.

L’atenció integral que dispensem
ha d’integrar els actors que giren al
voltant de l’infant. Per això, el nostre
compromís també és amb les famílies
d’origen, els pares i les mares d’aquests
infants, també amb els seus germans
que tractem de mantenir junts tan de
temps com sigui possible perquè no
perdin aquest vincle de fraternitat.
L’atenció integral que dispensem
ha d’integrar els actors que
giren al voltant de l’infant.
Fem costat a les famílies a través
de diferents programes, de diferents
iniciatives.
Volem
ajudar-les
a
recuperar els seus fills, però, per això
han d’aprendre a atendre’ls com es
correspon. També ajudem les famílies
d’acollida que han integrat en la seva
comunitat familiar un nou membre i
que no sempre és fàcil d’adaptació i la
integració en aquest nou ecosistema.

Fem costat a les famílies.
Volem ajudar-les a recuperar
els seus fills, però, per això han
d’aprendre a atendre’ls com es
correspon.
Aquests
processos
d’atenció
sistèmica són complexos i difícils. Hi
ha famílies que no es deixen ajudar. Hi
ha conductes molt difícils de canviar,
perquè estan molt arrelades en la
cultura d’origen. Tot aquest treball es fa
discretament, diàriament, en trobades
i assessoraments que es prolonguen
en el temps i que, al final, esperem
que donin fruit. No volem separar els
fills de les seves famílies, volem estar
al seu costat perquè puguin refer la
vida i recuperar el temps perdut si és
possible.

