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Els nens volen saber com estan els avis 

 

Aquests darrers dies hem rebut moltes consultes sobre la gestió amb els fills davant 

situacions que anem enfrontant resultat del confinament i les conseqüències del 

Covid-19. Hi ha famílies que tenen persones properes afectades del virus, algunes 

amb símptomes lleus, altres greus i en alguns caso en estat crític. El tema esdevé 

emocionalment difícil d’enfrontar quan sabem que es tracta dels avis, molt grans, i 

en algun cas ja estan hospitalitzats. 

La pregunta normalment planteja com s’explica la situació als fills/es, fins a quin punt 

se’ls ha de mantenir informats sobre l’evolució sobre l’estat de salut dels avis o 

oncles, fins i tot si cal preparar-los per a rebre notícies sobre la possible i real defunció 

del seu ésser estimat. 

Els nens i nenes, malgrat no preguntin pels avis i àvies, sempre els agrada saber com 

estan i es troben. Son autèntiques antenes emocionals i capten perfectament l’estat 

d’ànim a l’entorn familiar. Els més expressius i extravertits pregunten, però n’hi ha a 

l’altre extrem, i per prudència o no molestar ho maduren internament. Davant un 

familiar gran i proper que se li ha diagnosticat Covid-19, en relació als petits, no es 

poden donar receptes ni pautes generals de com respondre a la situació, però hi 

ha algunes idees que ens poden orientar. 

El primer impacte davant la notícia és de por, tristesa, confusió, impotència, i tant si 

son petits com adolescents els hem de considerar persones competents i amb el seu 

dret a estar informats.  El missatge que l’avi/a està malalt i necessita el suport de tots 

els farà prendre consciència de que la seva contribució durant el tractament també 

és important. 

Hem d’estar oberts a les seves preguntes, resoldre dubtes i preocupacions, deixar 

que s’expressin i comparteixin les seves emocions i proporcionar explicacions clares, 

entenedores i ajustades a cada edat.  

Mantenir contacte regular amb la persona gran hauria de formar part de la rutina. 

Pels més petits, preparar manualitats, dibuixos, cançons, missatges de vídeo, imatges 

per whatsapp, fa que la tinguin present i es sentin útils fent-companyia tot i no estar 

amb ells. Si és possible, també està be que rebin la trucada o missatges dels 

avis/àvies, i mantenir aquest diàleg a distància. Podem implicar-los i mantenir activa 

la producció amb frases com “Enviem això que li farà molta il·lusió” o “li farem arribar 

aquest dibuix per a que el pengi a l’habitació”. I efectivament pot arribar el dia en 

que no hi hagi una resposta personal per part de la persona estimada. En aquest 

cas es tracta de mantenir el contacte informant que no es troba amb forces per 

contestar, però que agraeix molt rebre notícies seves. També es poden preparar 

missatges per als cuidadors, agrair el tractament i que estan fent el millor pels avis, 

així com sortir a aplaudir com es fa als balcons cada dia a les vuit del vespre per 

agrair el personal sanitari que cuida, entre d’altres, del l’avi/a. 

A mesura que son més grans, es pot anar compartint la situació, regulant el missatge 

i evitant ser tràgics ni anticipar esdeveniments, ja que sempre hi ha la possibilitat de 

recuperació. Han de sentir que han estat al costat de l’avi mentre l’avi ha estat.... 

hem d’evitar que en el futur el nen pugui sentir que ell no hi era quan l’avi/a estava 
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malament, que se l’ha mantingut al marge. Tot el contrari, tenir-los presents tot i estar 

a distància. 

Com diem, no es pot generalitzar i cada nen/a, família, context i situació és un món. 

Si us plau, si teniu un cas proper, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres i 

procurarem donar-vos orientacions per acompanyar-vos. 
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