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Un 25% dels nens adoptats a les
comarques gironines són catalans
Fins al juny s’han formalitzat 81 adopcions i una vintena eren d’infants que tutelava el govern
DANI VILÀ / Girona

De mica en mica el nombre d’adopcions
d’infants de Catalunya va a l’alça. Durant els
primers sis mesos de l’any, gairebé una de cada
quatre adopcions que es van formalitzar a les
●

Cada cop el nombre de peticions de les famílies gironines que opten per iniciar els tràmits d’adopció
d’un infant català o tutelat
per la Generalitat va a l’alça. Això suposa que
aquest tipus d’adopcions
ja representin una quarta
part del total que s’han formalitzat entre el gener i el
juny d’aquest any, quan fa
tan sols un any suposaven
un 20%. De fet, a les comarques gironines, s’han
fet dinou adopcions d’infants catalans, una xifra
que representa un 25% de
les 76 que s’han fet a la
resta de Catalunya, i és la
demarcació amb més presència. Cal tenir en compte que en el global de Catalunya el nombre d’adopcions de nens i nenes tutelats per la Generalitat només suposen un 12%. El
risc jurídic en aquestes
adopcions, és a dir, que els
pares biològics puguessin
demanar la custòdia dels
nens, era un dels principals esculls que feia tirar
enrere moltes parelles. El
govern ha començat tràmits perquè aquest risc només pugui tenir lloc en els
primers anys després de
l’adopció. De fet, el Departament de Benestar i
Família es va marcar com
a objectiu fer campanyes
que permetessin incrementar el nombre d’adopcions nacionals. Una tendència a l’alça que es mantindrà els pròxims anys ja
que durant aquest any ja
s’han presentat 166 sol·licituds a Catalunya per iniciar els tràmits d’adopció
per infants del país, de les
quals 31 s’han fet des de
Girona. Malgrat això, el
nombre d’adopcions internacionals continuen molt
per sobre de les nacionals,
ja que en aquestes els pares biològics ja no poden
reclamar la custòdia dels
nens un cop formalitzada
l’adopció. A Catalunya
durant els primers sis mesos d’any es van efectuar
562 afillaments de nens i
nenes d’altres països, 62
dels quals a les comarques
gironines. En aquest àmbit
es manté la tendència, i la
Xina és el principal país de

comarques gironines eren d’infants tutelats per
la Generalitat a Catalunya. En total, s’han fet
dinou adopcions d’infants del país a les comarques gironines, i en el global de Catalunya el
nombre d’adopcions nacionals de nens i nenes

ha estat 76. Malgrat l’increment, el nombre
d’afillaments internacionals són majoritaris. A
la demarcació se n’han formalitzat 62, i en el
global de Catalunya la xifra des del gener ha arribat fins als 562.

Albert Falgueras. PARE ADOPTANT

La Coordinadora
d’ONG impulsa
un programa per
mobilitzar els
joves
● Girona. La Coordinadora d’ONG solidàries
de les comarques gironines i l’Alt Maresme
presentarà el 15 de setembre la Campanya de
participació, que tindrà
lloc els mesos de setembre, octubre i novembre. Durant l’acte
es farà pública la imatge de la campanya i els
actes que l’engloben.
Un dels principals objectius de la campanya
és a donar a conèixer les
diverses ONG i entitats
de les comarques gironines i l’Alt Maresme
que treballen en els àmbits de la pau, els drets
humans, la immigració,
la multiculturalitat i la
cooperació pel desenvolupament. / M.
TOMÀS-RODÓ

Caja Madrid
promou quinze
programes
assistencials
L’obra social
Caja Madrid subvencionarà aquest any
quinze programes de
les comarques gironines. D’entre les associacions que rebran ajudes, cal destacar que el
centre de persones amb
discapacitat intel·lectual de La Fageda, a
Santa
Pau,
rebrà
160.000 euros. També
es destinaran 110.000
euros a MIFAS, que
s’invertiran en la construcció d’un centre de
dia i de recursos per a
persones amb discapacitats de què gaudiran
un centenar d’afectats.
Una altra entitat premiada és la fundació
privada Onyar-la Selva,
que rebrà 96.000 euros. / M. TOMÀS-RODÓ

● Madrid.

L’Eva i l’Albert, en una imatge del viatge que van fer a Sibèria per anar a recollir el seu fill, en Sasha.

«La bona obra l’està fent ell amb nosaltres»
NÚRIA ASTORCH / Girona

L’Albert Falgueras i l’Eva Pla,
veïns de Girona, van decidir
d’adoptar un nen, en Sasha, d’origen rus, després de tenir una filla,
la Clàudia, amb la síndrome de
Rett, un trastorn neurològic de base genètica. Fa quatre anys que
conviuen feliçment tots quatre.
–Per què un nen de nacionalitat
russa?
–«A l’hora d’escollir la nacionalitat vam pensar més en ell i el seu
futur que no pas en nosaltres. I al
tenir, els russos, uns trets físics
molt semblants als nostres, vam
creure que de gran li seria més fàcil
la integració laboral.»
–Com va anar el procés d’adopció?
–«Vam tenir sort perquè no vam
tenir cap problema. Vam fer tot el
procés a través d’una entitat col·laboradora de la Generalitat, Infància i Futur de Barcelona, i va anar
●

procedència, que representa gairebé la meitat del
nombre d’adopcions internacionals a la demarcació.
Fins al juny s’havien formalitzat 29 adopcions a la
Xina. Com també és habi-

tot bé. Això sí, vam haver de fer
dos viatges i omplir dues vegades
tota la paperassa, una cosa que només passa a Rússia.»
–Com estava el nen quan el vau
anar a recollir?
–«El nen estava en un orfenat de
Sibèria. L’orfenat tenia moltes
mancances però els nens rebien un
bon tracte per part de les educadores. Això sí, rebien una educació
molt estricta, marcada per una forta disciplina.»
–I això va marcar en Sasha?
–«Possiblement sí. Al principi
anava molt accelerat i tenia unes
pautes de comportament no gaire
adequades que amb el temps ha
anat corregint. Un dels aspectes
que valorem més és que té molt
bon cor i a la seva germana sempre
l’ha tractat molt bé.»
–Què hi ha de diferent entre ser
pare biològic i ser-ho d’un nen
adoptat?

tual els últims anys, per
darrere hi ha Rússia, d’on
han vingut quinze infants i
han representat una quarta
part de les adopcions internacionals que han formalitzat les comarques giro-
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–«Quan tens un fill biològic hi
aboques moltes esperances i el fet
que la nostra filla nasqués amb la
síndrome de Rett va ser un cop
molt dur. Quan ens vam plantejar
la possibilitat d’adoptar un nen, el
primer que et preguntes és: ‘podré
arribar a estimar-lo tant com un de
biològic?’ Però aquest dubte desapareix de seguida. Me’ls estimo
tots dos amb bogeria. I és que siguin o no biològics el projecte de
família és el que hem dissenyat la
meva dona i jo.»
–Recomana l’experiència a altres pares?
–«Sens dubte. Si fos milionari,
una condició que a més de diners
em proporcionaria, disponibilitat
de temps, jo mateix n’adoptaria un
altre. Alguns familiars i amics parlen de l’adopció com una bona
obra de nosaltres envers els nens,
però jo crec que la bona obra l’està
fent en Sasha amb nosaltres.»

nines. Etiòpia, el Nepal,
les Filipines, el Congo,
Haití i Colòmbia són altres
països de procedència dels
infants adoptats a Girona.
Les xifres es mantindran
els pròxims anys, perquè

els primers sis mesos
d’any han començat els
tràmits d’adopció internacional 1.363 famílies a Catalunya i d’aquestes 116
procedien de les comarques gironines.

El Col·legi de
Metges serà la
seu de «50 anys
de Trueta»
L’exposició
50 anys de Trueta serà a
partir de divendres i durant el mes de setembre
a la seu del Col·legi
Oficial de Metges de
Girona.
L’exposició
s’ha basat en un llibre i
conté 128 fotografies
que han estat recollides
entre el personal del
centre. / EL PUNT

● Girona.

