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Durant els darrers deu anys l’adopció internacional ha sofert un important increment 

en el nostre país, situant-se Catalunya en el primer lloc del món en termes relatius 

a la seva població. L’any 1999 van ser adoptats 376 infants per aquesta via, veient-

se aquesta xifra augmentada fins l’any 2004, quan es van adoptar 1562 nens. Des

d’aquell any s’ha mantingut el nombre de sol·licituds, iniciant-se recentment una 

tendència a la davallada (l’any 2006 es van adoptar internacionalment 1030 nens 

a Catalunya). Aquesta fluctuació en les adopcions ha estat també general en altres 

comunitats del territori espanyol així com en països d’Europa i d’Amèrica. L’any 

2006 a França van ser adoptats 3977 nens per via internacional, mentre que el 2005 

el nombre havia estat de 4136; a Noruega la variació va ser de 582 l’any 2005 a 448 

l’any 2006; Canadà va passar de 1955 adopcions internacionals l’any 2004 a 1871 

el 2005; als EUA es van adoptar 22728 nens l’any 2005 i 20679 el 2006. Itàlia va 

veure lleugerament incrementada l’adopció aquell any, tot i que el nombre era un 

10% inferior a l’any 2004, amb 3402 adopcions1. Tot i la tendència, la realitat de que 

l’adopció internacional s’ha generalitzat en molts països, junt al fet que els sol·licitants 

d’adopció desitgen, en una gran majoria, adoptar nens de 0 a 3 anys i sans, i junt al 

lent però progressiu canvi de perspectiva en polítiques socials dels països “emissors”, 

ha fet que actualment constatem que hi ha un excés de famílies sol·licitants d’adopció, 

en proporció al nombre que, a nivell global, hi ha de nens petits i sans en situació 

legal de ser adoptats. Segons dades d’Unicef, per a cada nen petit i sà adoptable, hi 

ha avui en dia com a mínim tres famílies que volen i poden adoptar-lo. Aquestes 

consideracions mereixen anàlisis, des de perspectives diferents que, afortunadament, 

comencen a veure la llum. En el terreny que ens ocupa -el de l’evolució del nen i la 

integració familiar-, aquesta realitat ha comportat canvis a ressaltar.
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La coincidència en l’arribada de molts infants procedents d’altres països, 

que en part important havien viscut en precarietat i negligència, situant-se tots ells 

en edats semblants, ha fet créixer ràpid la demanda d’ajut per a fer front a dificultats

en l’àmbit de la família i de l’escola, i ha situat als professionals en el lloc d’haver 

de cercar recursos específics per a problemàtiques fins fa poc menys freqüents entre 

nosaltres. La creació de serveis postadopció és relativament recent en el nostre 

país, però dilatada en d’altres; això ens ha permès valorar detingudament el tipus 

de demandes que sorgeixen i els recursos que aquestes han generat, en diferents 

contextos on l’adopció internacional té un recorregut de més de 30 anys, i on aquests 

serveis han viscut ja un procés d’especialització. 

Aquest treball pretén oferir una revisió de les necessitats que les famílies 

adoptives presenten al llarg del seu recorregut vital i dels recursos més útils en 

postadopció, així com reflectir el moviment que s’ha generat a nivell de demanda,

per part de les famílies i de professionals de la infància a Catalunya. 

És ja conegut per tots els qui ens dediquem a la infància que els menors adoptats 

per via internacional han viscut, en molts casos, situacions adverses que poden haver 

interferit en l’evolució personal. La filiació adoptiva finalitza, legalment, en el moment en

què hi ha una sentència judicial –en adopció internacional aquesta sentència acostuma a 

tenir lloc, en la majoria de països, durant el viatge de recollida del nen-, però aleshores 

la història d’afillament i d’integració familiar no ha fet més que començar. El procés 

vivencial de l’adopció és diferent en cada ocasió; pot ser més o menys complex en funció 

de múltiples factors, tant del propi menor com de la família; però en qualsevol cas es 

tracta d’un procés que travessa etapes delicades. En aquells moments de més complexitat, 

quants més factors de risc s’acumulen, més possibilitats de que sorgeixin situacions que 

requereixen de la intervenció professional, a curt, mig i llarg termini. L’adopció és una 

mesura de protecció a la infància, i com a tal s’ha de dotar dels recursos necessaris per 

a fer front als riscs que puguin interferir-hi. La família és el millor context perquè un 

infant creixi en bones condicions, però aquestes condicions no sempre es donen pel sol 

fet d’oferir una família a un nen; sovint requereixen de dispositius aliens a la família que 

ajudin a la integració i a la vinculació entre els seus membres. A hores d’ara ja sabem 

que l’èxit o el fracàs de l’adopció no depèn mai d’un únic factor, que hi ha factors de risc 

que fan més vulnerable la consolidació de la integració familiar, i que hi ha factors de 

protecció i de prevenció, progressivament més coneguts, que cal optimitzar.

En adopció internacional hi intervenen moltes circumstàncies, moltes d’elles 

dependents de l’atzar i, si bé aquesta realitat, en un sentit purament emocional i 
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lligada a la trobada entre pares i fill, és fins i tot desitjable –tos els fills són, en alguna 

mesura, fruit de l’atzar-, en un sentit afavoridor o interferidor del procés de filiació, 

quants més imponderables s’acumulen –factors de risc del nen, dels pares i del propi 

procés d’adopció- més elevat i divers és el risc en el projecte de família. 

Per una banda, sabem que els infants que provenen d’adopció internacional 

han viscut, molts d’ells, una primera infància envoltats de circumstàncies que, lluny de 

contribuir al seu creixement sà, han compromès àrees del seu desenvolupament:

· Alcoholisme fetal

· Gestacions en males condicions

· Prematuritats poc cuidades

· Parts en males condicions

· Llargues hospitalitzacions en soledat

· Repetides pèrdues 

· Maltractament físic

· Abusos 

· Llargues institucionalitzacions en centres en deficients condicions

· Mala nutrició

· Malalties poc o mal ateses

· Manca d’estimulació

Aquests factors són considerats de risc per a qualsevol nen, i qualsevol nen 

que hagi viscut repetidament en circumstàncies com les mencionades és considerat, 

d’entrada, de necessitats especials. Els estudis que analitzen l’evolució dels infants 

adoptats que han viscut adversitats abans de l’adopció, ens alerten sobre la influència 

d’aquestes vivències al llarg de la vida, associant-les a problemes personals d’ordre 

divers (Ingersoll, 1997; Cadoret, R.J. & Riggins-Casper, K., 2000; Xing Tan, 2006). 

Tot i amb això, cal afegir que, si bé quasi tots els estudis recalquen la negativa 

influència de les vivències adverses prèvies a l’adopció, s’observa gran diversitat en 

les conclusions respecte al pronòstic a mig i llarg termini. L’anàlisi és molt complexa 

ja que ha d’incorporar factors de molts tipus (prenatals, neonatals, postnatals i 

de primera infància) que es combinen amb la més o menys resiliència de cada 

infant. Com que la diversitat és gran es fa difícil la identificació dels factors que més 

predisposen a la vulnerabilitat en cada àrea personal.  

Per altra banda, i abundant en el terreny de la incertesa, comprovem 

que, siguin les que siguin les circumstàncies que ha viscut el menor adoptat i les 
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condicions personals amb les quals arriba a la família, els pares i les seves pròpies 

circumstàncies, expectatives i motivacions juguen un paper igualment definitori. Els

factors de risc no concerneixen només al bagatge vivencial dels fills; la combinació 

i/o la col·lisió de factors de risc –vivències adverses de l’infant, i expectatives 

equivocades o allunyades de la realitat dels pares- conformen els projectes familiars 

de més risc (Grau & Mora, 2005). 

És cert que en postadopció veiem la influència, en l’evolució dels nens, de 

les condicions adverses viscudes en preadopció, però és també cert que comprovem 

que les situacions familiars de més risc i més proclius a la gravetat són les que 

combinen aquests efectes amb la manca de preparació real per part dels pares per 

encarar una paternitat responsable i complerta. 

Finalment, els factors que intervenen en el propi procés d’adopció són 

també múltiples, i sumen incertesa: assignacions a cegues, desconeixement sobre 

les característiques de l’infant –el que no permet una autèntica preparació per part 

dels pares-, processos molt llargs i complicats... 

Les problemàtiques vinculades a la parentalitat adoptiva tenen a veure amb 

tots els tipus de factors de risc, i la gradació en la seva gravetat avarca un espectre 

molt ampli. Des de les usuals dificultats d’adaptació del nen al seu nou hàbitat familiar 

i social, passant per la convivència amb les conductes infantils sovint difícils, per les 

múltiples possibilitats de conflictes més o menys greus al llarg de la criança, i per la 

dificultat que comporta en ella mateixa la integració de la identitat adoptiva familiar; 

fins al fracàs de l’adopció –entenem el fracàs no només la ruptura definitiva entre

pares i fill, sinó també la llarga i cronificada convivència greument conflictiva. Des

d’un extrem a l’altre hi ha un immens recorregut que, avui per avui sortosament 

poques famílies arriben a culminar. Tot i amb això no podem baixar la guàrdia, ja que 

les recerques que ens mostren altres realitats (altres països), ens ofereixen xifres gens 

menyspreables sobre les ruptures: entre un 10% i un 16% d’adopcions es trunquen al 

llarg del recorregut vital familiar, sent l’adolescència dels fills –a la que majoritàriament 

no hem arribat- l’etapa més crítica. Fins fa poc els estudis analitzaven aïlladament els 

factors de risc, tendint a atribuir més tendència al fracàs a més acumulació de factors 

adversos (Barth & Broock, 1997;  Festinger, 1986; Rosenthal, Schmidt & Conner, 1988). 

Recentment, però, es duen a terme estudis que ens prevenen sobre la combinació de 

factors de risc incloent tant als factors corresponents a les circumstàncies que envolten 

la preadopció dels nens, com factors relacionats amb la família adoptiva. En general, 

els factors considerats de risc fins ara són els següents:
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· Adopció de nens amb necessitats especials (dificultats greus en els terrenys

emocional, de conducta, social, mèdic o psiquiàtric)

· Adopció de nens grans

· Adopció per part de famílies amb fills biològics (Berástegui, 2003)

· Adopció per part de famílies amb poca o nul·la informació sobre factors de risc 

associats a les vivències dels nens en l’etapa preadopció 

· Adopció per part de famílies amb un nivell intel·lectual alt, les expectatives 

de les quals incideixen en l’alta exigència vers els seus fills (Barth, Gibbs &

Siebenaler, 2001)

· Adopció per part de famílies que no accedeixen a suport postadopció en cap 

moment evolutiu (Barth, R. & Brook, 1997) 

· Els factors de protecció que ressalten els estudis esmentats fan referència a la 

importància d’obtenir informació realista i detallada sobre l’infant adoptat, al 

suport informatiu i educatiu adquirit pels pares durant tot el procés d’adopció i 

sobre tot allò el que comporta la parentalitat adoptiva, i a la constant, assequible i 

flexible assistència postadopció per part d’especialistes en el tema. Les prioritats 

són sempre coincidents: necessitat de serveis postadopció en els quals s’assessori, 

es recolzi i s’atengui a tots els membres de la família, que aquests serveis estiguin 

a l’abast evitant peregrinatges per professionals diversos, i coordinació entre 

especialistes. Així mateix es va posar de manifest en una trobada organitzada 

el novembre de 2001 per Casey Family Services (Casey Center for Effective 

Child Welfare Practice)2 on hi van assistir famílies adoptives representants de 

tots els estats d’EUA, per detectar les seves necessitats en postadopció i els 

recursos més valorats. 

Sembla evident que front a la complexitat que comporta l’adopció 

internacional (vivències adverses del molts tipus i de llarga durada en els infants, 

factors de risc vinculats a la família i al procés, diversitat ètnica), són necessaris factors 

de protecció específics. És unànime la constatació que la postadopció requereix 

d’una estructura organitzada que aglutini els recursos adients a les necessitats de les 

famílies (mèdics, psicològics i educatius). Tots els països ‘receptors’ han desenvolupat 

aquest tipus de programes d’assistència i, en l’actualitat, disposem de material 

suficient que ens permeti valorar quins són els recursos més útils. Les demandes 

familiars emergents es dirigeixen als col·lectius professionals que contribueixen a la 

sostenibilitat de la família, des d’especialitats diferents, tant en situacions de crisi com 
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en etapes i en àrees diverses de la criança. A banda dels serveis mèdics (pediàtrics, 

neurològics i d’altres especialitats de la salut física), els serveis postadopció centren 

el seu camp d’interès en:

· Suport a la integració familiar i ajut terapèutic en les dificultats de vinculació.

· Diagnòstics i tractaments per a dificultats emocionals i retards evolutius.

· Assessorament sobre el tracte dels orígens a la família.

· Informació sobre les diferències ètniques i la influència del racisme.

El format que adopten aquests serveis, i el tipus de recursos que ofereixen, 

per a fer-se més assequibles, pràctics i propers, és diferent en cada país -fins i tot en

cada estat o comunitat-, i respon a aspectes relacionats amb la idiosincràsia del lloc:

· el tipus de xarxa pública o privada del conjunt de serveis sòcio-sanitaris

· la quantitat d’anys transcorreguts des de l’inici d’adopció internacional en el 

país i, per tant,

· les etapes vitals viscudes per les persones adoptades internacionalment

· l’experiència social en la diversitat ètnica

· altres qüestions lligades al context sòcio-cultural.

Paral·lelament als recursos dedicats a les famílies, els serveis postadopció 

han desenvolupat programes diversos encarats a la informació i l’assessorament 

a col·lectius socials i professionals de la infància. Cursos, publicacions, vídeos 

formatius i informatius, són habituals per cobrir la demanda de sectors que atenen 

a les famílies des de vessants diferents. Els més generalitzats són aquelles que es 

dirigeixen a centres de salut mental, col·lectius de metges de família i pediatres, i a 

l’àmbit de l’ensenyament. La vinculació amb associacions de pares i mares adoptius 

és també una constant.

La postadopció a Catalunya

Els serveis específics d’assistència en postadopció són, com hem esmentat, encara poc 

habituals en el nostre país. Les entitats acreditades per la Generalitat de Catalunya 

per dur a terme els processos de formació i valoració de sol·licitants d’adopció (ICIFs, 

Institucions Col·laboradores en Integració Familiar) s’ocupen també, al igual que 

les ECAIs (Entitats Col·laboradores per a l’Adopció Internacional) dels seguiments 

postadoptius requerits pels països d’origen dels menors. Aquests seguiments són 

de periodicitat i freqüència variables en funció de les exigències de cada país, i 
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consisteixen en una entrevista –de la qual se’n deriva un informe que es fa arribar al 

país-, on es reflecteix l’evolució personal, familiar i social del menor. Si bé aquestes 

entrevistes podrien ser una ocasió adient per assessorar a les famílies, aclarir dubtes, 

detectar dificultats i derivar a professionals específics, no és usual aquest ús. En 

general, aquí i fora d’Espanya, el seguiment postadoptiu, no és considerat per les 

famílies un recurs, sinó més aviat un control.

Els serveis postadoptius, com a tals, són organitzacions programades per atendre 

les demandes de la població vinculada a l’adopció. En algunes comunitats  d’Espanya 

s’han creat serveis postadopció públics o semi-públics que atenen les consultes de les 

famílies i que han organitzat la seva assistència en forma de recursos diversos:

· Xerrades i tallers per a pares sobre temes vinculats a la criança i a l’adopció

·  Grups de pares que es troben en una mateixa circumstància vital (monoparentals, 

amb fills adolescents, etc.)

· Intervencions terapèutiques per a les dificultats emergents, especialment els

desordres del vincle

· Assessorament a col·lectius vinculats a la infància (mestres, Centres de Recursos 

Pedagògics, etc.)

Les entitats especialitzades en l’assistència en postadopció, del territori 

espanyol, constitueixen avui en dia una xarxa coordinada que serveix de plataforma 

per organitzar activitats, congressos i jornades, dur a terme recerques i elaborar 

protocols d’actuació, programar guies i publicacions, i intercanviar experiències 

clíniques. Els professionals especialistes en adopció i postadopció s’han constituït en 

un àmbit específic de l’atenció a la infància i a la família. A Catalunya s’ha creat un 

Servei d’Atenció Postadoptiva públic, depenent de l’Institut Català de l’Acolliment 

i l’Adopció (Generalitat de Catalunya), que atén en conveni amb quatre entitats 

especialitzades en el tema -una per a cada província- totes les demandes que les 

famílies desitgin fer sobre la seva situació particular. 

Per exemplificar  la dinàmica d’un servei postadopció, en el nostre context, 

proposem una mirada al moviment hagut en els darrers anys en una de les entitats 

especialitzades en postadopció. 

Per situar-nos i conèixer algunes característiques de la població a la qual 

ens referirem:

· Els menors adoptats per via internacional procedeixen de diferents països del 

món, però fins fa poc provenien majoritàriament de Xina, Rússia i Etiòpia; en 
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menor proporció també s’han adoptat infants a Ucraïna, Kazakhstan, Colòmbia 

i Nepal, i en minoria en altres països com Haití, Brasil, Perú, Índia, Marroc –en 

la forma de kafala-, Bolívia i alguns d’altres més esporàdicament. Canvis en els 

requisits dels països ‘emissors’ han fet variar recentment les sol·licituds en quant 

al país on dirigir-se.

· Les edats del menors adoptats, en el moment de l’adopció, es troben majoritàriament 

entre els 13 mesos i els 3 anys; en segon lloc entre 1 i 12 mesos i, amb molta 

diferència, entre 4 i 7 anys o més grans.

· Les famílies que han adoptat internacionalment són, majoritàriament parelles 

sense fills. Tot i amb això, han augmentat molt les adopcions per part de 

famílies monoparentals –principalment dones- i per part de parelles amb fills

biològics.

· Tenint en compte que els primers infants adoptats internacionalment van començar 

a arribar principalment en els anys 1997-99, els nens més grans adoptats en altres 

països tenen avui en dia entre 10 i 13 anys. I considerant alhora que l’any en què hi 

va haver més adopcions va ser el 2004, en l’actualitat els nens adoptats procedents 

d’altres països es troben, en part important, entre la primera infància i la latència.

Veient aquest panorama constatem que, tot i que l’experiència que tenim 

en postadopció és, en part, semblant a la que podíem tenir anteriorment -ja que 

hi ha aspectes que acompanyen tot procés adoptiu, procedeixin els nens d’altres 

països o del nostre–, hi ha elements específics de l’adopció internacional que 

darrerament ens han confrontat a problemàtiques generalitzades a les quals no 

estàvem del tot avesats: desconèixer quasi per complert el passat dels menors i els 

seus primers mesos o anys de vida, els efectes de llargues negligències en edats molt 

primerenques -en hospitals i en institucions massificades on les condicions són de 

greu precarietat-, les conseqüències de l’alcoholisme fetal, llargues hospitalitzacions 

en males condicions en nadons prematurs, les diferències ètniques, i un cúmul de 

condicions que conflueixen en un mateix infant.

Al llarg d’aquests últims anys les consultes han variat. Per una banda, hem 

superat l’etapa d’adaptació de moltes famílies, i aquelles dificultats que inicialment

eren interpretades com a ‘normals’ dins el primer temps de convivència, quan 

s’agreugen, han generat ‘consultes urgents’. Amb el temps apareixen també les 

dificultats de vinculació entre membres de la família, i es fan més ‘vistosos’ els 

símptomes, problemàtica que preocupa tant als pares com a l’escola. La demanda 
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ve, progressivament, de contextos diversos.  

Les demandes que hem rebut, en un servei postadopció a Catalunya, 

queden incloses en els següents apartats:

· Consultes durant el procés d’adaptació: per entrebancs en el procés de mutu 

coneixement entre pares i fill, per immaduresa motriu, per ajudar en la

regularització dels hàbits,  per dificultats en l’aprenentatge de l’idioma i en la

comunicació,  per valorar la primera adaptació escolar.

· Consultes per qüestions diverses relacionades amb la criança, després del període 

d’adaptació; hàbits principalment. 

· Dificultats en el procés de vinculació pares-fill, més enllà dels primers temps 

de convivència.

· Dificultats a l’escola: de relació, en els aprenentatges, de conducta.

· Trastorns de la personalitat.

· Consultes per tractar qüestions vinculades als orígens i a l’adopció.

Aquestes consultes han derivat en intervencions diferents:

· Grups de pares. Els grups s’han constituït en un recurs útil per a tractar qüestions 

generals de la criança i per compartir aspectes específics de la parentalitat

adoptiva. 

· Treball amb tots els membres de la família, sobretot en els casos en què sorgeixen 

dificultats de vinculació i en els trastorns del vincle.

· Tractaments individuals amb els nens amb dificultats de pensament. I tractaments

individuals amb púbers i adolescents, principalment per ajudar a la integració de 

la part de la identitat que correspon a l’adopció. 

· Treball amb l’escola. La coordinació amb centres d’ensenyament és, avui en dia, 

una tasca creixent, tant pel que es refereix a casos concrets com en l’assessorament 

al claustre sobre la incorporació de la diversitat familiar als currículums.

· Coordinació continuada amb altres professionals de la salut que intervenen amb 

la família. 

Després del període d’adaptació-integració (entre un i dos anys), i superades 

moltes de les dificultats inicials, el centre d’atenció gira al voltant d’aspectes 

comportamentals i relacionals més complexos, i deixem de referir-nos a ells com a 

aspectes relatius a l’adaptació. Progressivament, i a mesura que els infants creixen, 

les demandes s’han diversificat i actualment hi ha una variabilitat considerable:
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· assessorament puntual durant el procés d’adaptació; demanda d’ajut en la valoració 

de l’evolució i en l’aclariment de dubtes específics

· consultes per temes puntuals relatius a qüestions diverses, al llarg de la criança

· assessorament sobre com tractar la condició de família adoptiva i a la transmissió 

dels orígens, en etapes evolutives diferents

· problemes de relació, en la família i/o a l’escola. Desordres en la vinculació.

De les consultes rebudes en el servei, l’últim apartat (problemes de relació) 

ocupa quasi el 50% de les demandes, i es refereix a conflictes que van des de

periòdiques crisis més o menys generals entre els membres de la família, a agressions 

greus, i finalment a amenaces de ruptura imminent. En aquest terreny és on hi trobem 

els Trastorns del vincle, una de les situacions familiars greus emergents en els últims 

temps. Les experiències adverses a les quals ens hem referit, prèvies a l’adopció, han 

acumulat models de relació insans i predisposen al nen a partir de la desconfiança. 

El seu apropament és sovint a través de l’agressió, de l’oposicionisme i del rebuig, 

conductes difícils de suportar i, sobretot, difícils d’interpretar; poden generar rebuig 

i incomprensió per part de l’adult i, si no hi ha un entorn ‘aclaridor’ i prou acollidor, 

a la vegada que ferm -segur-, que parteixi de la base de que en el rerefons d’aquesta 

‘forma de relació’ hi ha una enorme necessitat de l’altre, la resposta és normalment 

inadequada, i no fa més que alimentar el sentiment de soledat de l’infant.

Entenem els trastorns del vincle com la dificultat que presenten alguns menors,

que van patir greus situacions d’abandó i de carència afectiva durant la seva primera 

infància, per establir una relació d’amor i de confiança profunda i duradora que 

els proporcioni seguretat amb persones significatives. Aquesta dificultat es posa de

manifest a través de conductes que es troben dins els quadres descrits per Ainsworth 

(1978) i per Main et al. (1986), referents als tipus d’pego insegur –evitatiu o ansiós-

ambivalent- o desorganitzat– en alguna de les seves variants. Són conductes 

–dependència, rebuig al contacte, aïllament, desconnexió, estereotípies, relacions 

indiscriminades, dificultat per tolerar les frustracions i els límits, inquietud, agressivitat, 

etc.- que ens informen de les experiències de relació que el nen ha viscut abans de ser 

adoptat i que solen donar compte del grau d’abandó emocional patit. Es manifesten a 

través de quadres complexos i el seu diagnòstic es pot confondre fàcilment amb altres 

patologies (TDAH, dificultats d’integració sensorial, Trastorn Límit de Personalitat, 

Trastorns Generalitzats del Desenvolupament...). Els motius de consulta explícits 

més habituals són els de conductes de gran inquietud,  desorganització personal i 
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relacional, desobediència, agressivitat, manca d’atenció, problemes diversos de 

conducta, problemes en els aprenentatges complexos i oposicionisme. Acostumen 

a ser elements emblemàtics la dificultat per a tolerar les frustracions i per a mostrar

la pròpia fragilitat, que es posen de manifest tant en les relacions amb els altres com 

en la incorporació d’aprenentatges. Indagant en els antecedents, i en els inicis de la 

relació entre pares i fills, és habitual trobar-hi circumstàncies de canvis importants en 

la dinàmica familiar: una prematura integració escolar, el naixement d’un germà fill

biològic dels pares, repetits canvis d’habitatge o de població, separació matrimonial...; 

en general, situacions de difícil compaginació amb la integració familiar i, per tant, 

obstacles al procés de vinculació, que s’han sumat a les dificultats per a establir vincles

amb les quals ja arribava el nen.

Les intervencions terapèutiques que, fins l’actualitat, han resultat més 

eficaces són aquelles que inclouen a tota la família. Els Trastorns del vincle ‘s’actuen’ en 

els àmbits relacionals de l’infant, i és en aquests àmbits en els quals és efectiu incidir. 

Pares i mestres han d’estar disposats a formar part del projecte terapèutic, perquè 

sense ells la milloria és dubtosa. Són els pares els qui inicialment ens presenten la 

seva visió del nen, i és a través d’ells que ens fem una imatge general de les qüestions 

que ells prioritzen, en tots els sentits i en les diverses situacions de la seva vida actual. 

Així podem entreveure la seva comprensió de la dinàmica personal del fill, i podem

observar quant implicats se situen ells en la mateixa. Posteriorment, proposem la 

incorporació del nen, que ens atorga informació directa sobre les seves dificultats

personals i sobre el seu rol en la dinàmica familiar. Al mateix temps, la perspectiva 

del tutor contribueix a situar les seves dificultats i els seus recursos, i ens ofereix

la seva perspectiva en un altre context. Tot això conforma la panoràmica holística 

del nen en el seu món, i permet al terapeuta anar comprenent cóm incorpora a les 

figures de referència, el model de relació que ell proposa, en tots els seus matisos, i la 

interpretació que els adults en fan i les respostes que donen. Aquesta és l’eina bàsica 

per a començar a treballar: centrar-nos en el funcionament del nen en contextos 

diferents (familiar i escolar; en les relacions amb les persones de referència i amb 

els iguals; en situacions reglades i de lleure; en el treball i en el joc; etc.), coneixent  

les  seves necessitats, els seus reclams, les seves emocions, els seus impulsos i la seva 

capacitat de contenció, arribant a tot això a través d’ell mateix i dels seus adults. 

D’acord amb tot això, el terapeuta es pot dibuixar les possibilitats concretes de la 

família per modificar aspectes de la dinàmica. L’anàlisi detallada de les conductes 

del nen, contextualitzades en cada àmbit i en cada situació, permet la comprensió 
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in situ de la dinàmica personal i relacional, i, per tant, la seva devolució i la inclusió 

de canvis in situ; tractar les dificultats que apareixen en cadascun dels contextos és, 

en ell mateix, terapèutic. Aquest és un treball delicat, sempre fet a mida per a cada 

família, i requereix flexibilitat alhora que rigor, molta disponibilitat, creativitat i

experiència en aquest tipus de dificultats familiars.

La conclusió a què ens porta el nostre treball, en relació amb els Trastorns 

del vincle -problemàtica que aglutina el gruix de demandes actuals-, és la que, sigui 

de l’índole que sigui la seva dimensió, si no comprenem que la dificultat que se’ns

presenta inclou tant les dificultats del nen com la interpretació i la resposta que 

ofereixen els adults, afrontem parcialment el problema i disminuïm la capacitat 

de generar recursos. Cada entrevista amb els pares i cada trobada amb els tutors 

escolars mobilitza canvis en la dinàmica relacional, i aquests canvis reverteixen 

sempre en la modificació de les conductes dels nens. Les dificultats de vinculació 

constitueixen un àmbit de demanda creixent en el nostre context, així com ho han 

estat en països on l’adopció internacional va augmentar fa anys, i on han generat 

considerable literatura sobre el tema. 

A tall d’exemple incloem dues vinyetes clíniques que poden il·lustrar: 

1) La mare d’en Toni (família monoparental), un nen de 5 anys adoptat en un 

país de l’Àfrica, arriba a la consulta sis mesos després d’haver adoptat el seu fill. El nen no

para quiet mai, s’autolesiona sovint, crida, s’escapa i es descontrola amb gran facilitat. Mare 

i fill viuen sols i el nen assisteix a una escola pública des de fa dos mesos. S’ofereix a la mare 

una entrevista en la qual explica el seu gran desconcert i demana ajut per fer-se càrrec del 

seu fill. Tres entrevistes amb la mare, abans de conèixer en Toni, van servir per comprendre 

la dimensió de la situació familiar (la mare no compta pràcticament amb ningú en el seu 

entorn per ser ajudada, ha de treballar per sobreviure i no pot obtenir permisos. Ella mateixa 

està molt desbordada i, a moments, sembla voler ‘tirar la tovallola’). En la visita amb la 

mare i en Toni, junt amb una trobada amb el seu tutor escolar i la psicòloga de l’EAP, es van 

confirmar la psicopatologia del nen i la greu i creixent situació de risc familiar. El treball de 

contenció continuat amb la mare (entrevistes molt sovint i la possibilitat de trucar per telèfon 

a la terapeuta, acompanyant-la alhora en la comprensió de la dimensió de la problemàtica 

del nen), així com els continus contactes telefònics amb la professional de l’EAP, van permetre 

la integració d’en Toni en una escola especial on disposi de l’atenció que necessita. El canvi 

de centre, a mig curs, no s’hagués pogut dur  a terme en condicions mínimament bones, si no 

hagués estat per la coordinació entre tots. 

2) Els pares de l’Òscar, un nen de 6 anys adoptat fa dos anys en un país de l’Est, 



87

acudeixen a consulta dient que ja ho han provat tot per fer’ entrar en vereda’ al seu fill

(castigar-lo, pegar-lo... “només s’adorm, cada nit, si rep una bufetada”). Òscar té un germà 

petit, fill biològic de la parella, nascut poc temps després de la seva adopció. Vam conèixer a 

l’Òscar després d’haver mantingut dues entrevistes amb els pares; es tracta d’un nen intel·ligent 

i perspicaç a qui sembla costar molt contenir-se i que està permanentment pendent de tot el 

que succeeix al seu voltant. Després d’una entrevista amb la tutora i amb la psicòloga escolar, 

i veient les greus dificultats de vinculació entre pares i fill –els pares tenien tanta por del nen

que amenaçaven amb cercar la manera de ‘no viure amb ell’-, es va fer un treball de família; 

es va rebre a pares i fill, junts, al llarg d’algunes sessions seguides (setmanals), i posteriorment

als pares sols, primer quinzenal i després mensualment. Aquest treball va servir per ajudar als 

pares a comprendre el fons de la conducta del nen; van poder associar un passat ple de soledat 

en una institució maltractadora a la seva forma de  reclam d’atenció; i el que és més important, 

van empatitzar amb el seu sofriment. El nen, a força de no ser entès per la família, havia 

anat en un crescendo imparable, utilitzant les eines per ell conegudes des d’abans de l’adopció. 

El canvi de perspectiva aconseguit en els pares va aproximar-los a les necessitats d’infant del 

seu fill i van començar a veure en ell la fragilitat i la demanda d’amor incondicional. Les 

bufetades i els càstigs van desaparèixer i van donar pas a altres formes més sanes de contenció. 

Un bon dia, Òscar va demanar per venir ell sol a consulta per explicar els ‘agravis’ rebuts dels 

seus pares, i ho va fer al costat d’ells. La família continua el seu treball, i Òscar necessitarà, 

probablement, ajuts diversos al llarg de la seva vida, però actualment Òscar, el seu germà i els 

seus pares són, de veritat, una família.

En postadopció ens queden encara capítols importants per conèixer de 

prop. Recentment hem començat a rebre demandes de púbers i d’adolescents que 

desitgen aprofundir en la seva identitat, en un espai propi i fora de l’àmbit familiar, 

i que indaguen interna –i de vegades externament també- sobre els seus orígens. 

Les diferències ètniques tenen aquí una importància especial en la qual ens haurem 

d’endinsar. 

També des del terreny de l’ensenyament es reclama als especialistes 

assessorament sobre qüestions diverses relacionades amb la filiació adoptiva. 

Les diferències ètniques, la vivència de créixer en models de família diversos, i 

la proposta, per part d’algunes famílies, de fer incursions en l’adopció oberta, són 

també temes que haurem d’encarar.
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Notes:

1. Centro Internacional de Referencia para los Derechos del Niño Privado de Fa-

milia (SSI/CIR). Boletín Mensual N° 3/2007 Marzo 2007.

..........................................................................................................................................................

2. http://www.caseyfamilyservices.org
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