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El Servei d’Acolliments Familiars facilita el desenvolupament dels menors

Garantir les necessitats de l’infant
és la finalitat dels pares acollidors
ROSA SALGUERO
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Defensem
Cuba de L’H
promociona
las Romerías
de Holguín
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MARGA SOLÉ
“El menor té dret a créixer en el si
d’una família que cobreixi les seves necessitats materials, el protegeixi, i se’n faci responsable; en
un ambient afectiu que permeti i
potenciï el desenvolupament integral de la seva personalitat”. Així
ho diu la llei, però i la societat?
Malauradament, són molts els
infants de la nostra ciutat i dels
nostre entorn que la vida els ha dut
a viure separats dels seus pares
naturals. Els centres d’acollida de
l’administració són una resposta
però sens dubte la més òptima és
acollir el menor en una família que
durant el temps necessari l’atengui, el protegeixi, el respecti i li doni
l’afecte que necessita.
El Servei d’Acolliments Familiars que gestiona l’entitat Drecera,
en conveni amb l’Institut Català de
l’Acolliment i l’Adopció de la Generalitat, ha facilitat que infants amb
problemes visquin amb famílies de
L’Hospitalet i d’altres poblacions tot
esperant que les circumstàncies
els permetin retornar a les seves
llars. És el cas del Joan, un adolescent hospitalenc de 16 anys,
que des de fa tres viu amb el Josep, la Mariona i els seus dos fills.
“L’acolliment per nosaltres ens
era un tema desconegut –diu el
Josep. Per diferents coneixences
hi vam anar a parar i podem dir
que ens ha sortit molt bé. Vam
prendre la decisió conjuntament
amb els nostres dos fills i ara, el
Joan, és un membre més”.

L’acolliment familiar és la millor solució per als nens amb problemes
Segons el Josep, l’acolliment i
l’adopció comporten un grau de
mentalització diferent. El primer
dels casos, i “més desconegut per
manca d’informació”, apunta, “pot
resultar més ingrat”, ja que es parteix del principi que els nens hauran de retornar amb els seus pares algun dia. “Però aquests vailets –afirma– tenen la possibilitat
de conèixer uns esquemes que
molt sovint no han conegut abans
i que els facilitaran el seu desenvolupament personal”.
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El Joan va continuar a la seva
ciutat i a la seva escola i va aconseguir una vida estable. Ara estudia quart curs d’ESO i es considera un més de la família, tot i que
no oblida la seva pròpia amb la
qual no ha perdut el contacte. “Es
tracta que et sentis bé a la teva
nova llar i que siguis conscient del
que tens entre mans. Quan faci 18
anys no sé que faré, però voldria
continuar estudiant”, apunta.
Des de 1994 quan s’inaugurà
el servei, l’Ajuntament ha prestat

El mercado Torrente Gornal celebró la Feria de Abril
Los vendedores del mercado del Torrente Gornal convirtieron la instalación municipal en una caseta de la
Feria de Abril entre los días 21 y 25 de abril, concidiendo con la feria de Santa Coloma de Gramanet. Los
clientes vivieron un gran ambiente de fiesta con actuaciones de diversos grupos, entre ellos el cuadro de
baile de la Asociación Cultural Andaluza y el grupo Alma Flamenca.

suport a l’entitat Drecera per a la
difusió de les seves campanyes de
sensibilització. El tinent d’alcalde
de Política Social, José Vicente
Muñoz, apel·la a la solidaritat dels
hospitalencs per dedicar temps i
afecte a aquests infants. “Viuen en
centres de menors i algun dia tornaran amb les seves famílies, però
mentrestant necessiten créixer
amb allò que les institucions no li
poden donar: algú que els presti
suport, que els doni afecte”. El telèfon de Drecera és 474 28 21.

Las Romerías de Mayo en Holguín
(Cuba) que se celebran hasta el
día 8 son una de las actividades
que promociona la entidad Defensem Cuba de L’Hospitalet, con el
objetivo de promover el intercambio cultural entre ambas localidades. Las romerías a la Cruz de
Holguín, símbolo de aquella ciudad, están organizadas por la Asociación Hermanos Saiz de Holguín
y son un evento de tradición y modernidad en la isla caribeña dentro de su contexto cultural para recuperar la historia de su descubrimiento, cuando un 3 de mayo un
jesuita clavó la cruz en una loma
próxima.
Actualmente, se elabora un hacha aborigen con papel maché y
se coloca junto a la Cruz de Holguín en la cima de la loma a la que
hay que acceder mediante 450 escalones. Durante los días que duran los actos, artistas de todo el
mundo realizan sus actividades:
conciertos, teatro, mercadillos y
exposiciones en la ciudad.
Defensem Cuba también ha
contribuido a traer a España un libro de poemas itinerante en el que
participan artistas de todo el mundo. En su confección intervienen
las tertulias literarias de las aulas
de cultura de Sant Josep y Sanfeliu. Próximamente, miembros de
esta entidad viajarán a Cuba para
hacer llegar el libro a los intelectuales locales e incluyan sus poemas.

