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Presentació i orientacions pels adults
“Parlant de l’Adopció... sense embuts.” vol ser un recull de blocs temàtics
breus que ens ajudin a parlar de cada un dels diferents aspectes de l’adopció,
respectant el moment i les necessitats de cada infant adoptat. Cada bloc conté
una breu introducció i explicació sobre el tema plantejat i una senzilla “recerca
de camp” que permet als infants contextualitzar el tema concret en la seva
realitat propera.

L’objectiu d’aquest material és oferir una eina útil per a poder parlar amb els
infants adoptats de la seva història de vida, dels seus orígens, de la seva
adopció, sense silencis ni tabús.

El redactat i contingut dels textos s’ha fet pensant en nois i noies a partir de 10
anys, però l’edat és orientativa. És important que els adults mireu prèviament el
material i decidiu quins blocs són els adequats per l’edat i les necessitats de
cada infant, en una etapa o moment concret. No es tracta de fer un bloc darrere
un altre, es tracta d’agafar aquell bloc concret que es consideri oportú treballar
amb el noi-noia en un moment determinat (en funció de les seves inquietuds
personals en aquell moment, d’un fet concret que ha passat, etc.).

Tots els aspectes que giren al voltant de l’adopció ens defineixen com a família
adoptiva, tant als pares com als fills. Per tant, és molt important que els infants
se sentin acompanyat pels pares, és a dir, que els seus dubtes, els seus
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neguits, les seves certeses i incerteses, les seves pors, les puguin compartir
amb la seva família... que vegin que la seva família també pensa en tot això.

És important que les lectures i “recerques” de cada un d’aquests blocs temàtics
i independents, les puguin fer els infants al costat del seu pare, de la seva mare,
d’un professional, d’un adult. L’ajudarà a comprendre, a compartir i a parlar.
Perquè d’això es tracta.

Crèdits: “Parlant de l’adopció ... sense embuts” és una publicació d’ADDIF (Associació en Defensa del Dret de la
Infància a la Família), inspirada en la Guia Txiqui, de l’Associació Aguintzari.
© Text: Puri Biniés, 2019, coordinadora d’ADDIF, periodista i mare adoptiva.
Revisió dels continguts: Vinyet Mirabent, psicòloga especialitzada en adopció.
Iratxe Serrano, pedagoga i filla adoptiva.
Associació ADDIF-Adopció i Acolliment- , C/Pere Vergés, 1 Apartat 11-8- CP 08020 Barcelona.
www.addif.org e-mail: info@addif.org
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Bloc 1. Què vol dir ser adoptat
Ser adoptat vol dir que els teus pares biològics, dels que has nascut, no t’han pogut
fer de pare o de mare, per problemes greus que, de vegades es coneixen i de
vegades no. Quan passa això, com que tot infant té dret a viure en una família que
el cuidi i l’estimi per sempre, es busquen per aquest infant uns pares adoptius, una
nova família.
Els pares adoptius són un home, una dona, o una parella que tenen moltes ganes de
ser pares d’algun nen o d’alguna nena que necessiti una família, que hagi de ser
adoptat.
Els governs dels països fan lleis per protegir el dret de tot infant a tenir una família.
Quan un jutge diu “aquest infant és adoptable i aquesta família el pot adoptar” és
quan es converteix en fill adoptiu i té una nova família per sempre, és a dir, uns
pares adoptius, uns pares.

Digues un nombre
“Em dic Carlos i sóc adoptat. De vegades crec som poquets els infants adoptats,
perquè a la meva classe només ho sóc jo... Però a la meva escola ja som vuit ... i anem
pujant de nombre perquè l’altre dia deien a les notícies que a Catalunya som uns
20.000 i a tot l’Estat Espanyol uns 70.000.

Vist així som mooolts!
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Bloc 1. Investiguem

ü Omple amb les teves dades el teu carnet d’investigador-a:

Nom:
Data de naixement:
Data d’adopció:
Edat:
Domicili:

ü Busca

al teu entorn quantes persones de 0 a 99 anys hi ha que siguin fills
adoptius (identifica’ls amb el seu nom i la seva edat):
Nom

Edat
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Bloc 2. D’on sóc i on he nascut
Alguns fills adoptius viuen al mateix lloc on han nascut. Però d’altres no, i llavors la
gent es fa una mica d’embolic.

En Bruno va néixer a Sant Domingo i els seus pares el van adoptar quan
tenia 10 mesos. Des de llavors viu a Barcelona. Quan li pregunten d’on és,
ell contesta que és català, perquè és de Barcelona, i dominicà, perquè va
néixer a Santo Domingo. De vegades a la gent li costa entendre que es
puguin ser dues coses a l’hora, però es poden ser fins i tot més. De fet el
pare d’en Bruno és tres coses: madrileny perquè va néixer a Madrid,
francès perquè des de petit fins als 30 anys va viure a França i català
perquè la seva mare és catalana i sempre estiuejava a Barcelona fins que
va venir a viure fa ja 20 anys. Si ens fixem bé, hi ha poca gent que sigui
una cosa i prou..

On hem nascut i on vivim
Hi ha fills adoptius que han nascut al mateix lloc on viuen i al mateix lloc on ha
nascut la seva família adoptiva. D’altres no. Quan l’adopció és internacional, els fills
adoptius poden haver nascut a molts països. Llavors és possible que al seu país
d’origen, al país on han nascut, d’on és la seva família biològica, es parli un altre
idioma, tinguin uns costums diferents dels d’aquí, o uns trets físics o un color de
pell també diferents.
Tot és important, el lloc on hem nascut - perquè forma part de la nostra història de
vida, de la nostra identitat, del que som-, i el lloc on vivim - perquè on vivim és on
tenim els nostres pares, germans, cosins, avis, tiets... i els nostres amics i amigues,
on tenim la nostra vida-.
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Bloc 2. Investiguem

ü Escriu on han nascut i on viuen les persones adoptades i no adoptades que
coneixes (començant per tu)

Nom

Nascut

a

Viu

a
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Bloc 3. Pells de tots colors
El Planeta Terra, que és on tots nosaltres vivim, està ple de colors: el verd dels
arbres, el blau del cel i del mar, el blanc de la neu, el negre de les muntanyes
volcàniques, el taronja del sol...
També som de diferents colors les persones que vivim al nostre planeta. I va per
zones geogràfiques: els que viuen o són descendents de persones procedents de
països nòrdics i del centre Europa tenen una pell blanca-beix, de vegades tan tan
pàl·lida que fins i tot se’ls hi transparenten les venes que tenim sota la pell. Les
persones que viuen o procedeixen de països de l’Àfrica, Amèrica, Índia i Oceania,
tenen uns colors de pell que van del marró claret al marró fosc i al negre. Ah! i la
gent que neix o descendeix de països orientals, com la Xina o el Japó, tenen un color
de pell marró clar i uns ulls més allargats que arrodonits.
Tots som diferents, com la nit i com el dia. Tots som com som. I això està bé.

Ser diferent
Quan tens un color de pell o uns trets físics que no són els majoritaris en el teu
entorn, al lloc on vius, tothom et mira encuriosit. Si ets negre i estàs a Catalunya,
tothom et mira. Si ets blanc i estàs al Senegal, tothom et mira. Siguis blanc o siguis
negre si estàs a Londres o a Nova York ningú se’t queda mirant perquè en aquestes
ciutats ja fa molt de temps que van anar a viure gent de tot arreu i ja estan
acostumats a veure gent de tots colors. I ja no els crida l’atenció.
- De vegades es fa molt pesat que tothom et miri.
- De vegades tens moltes ganes de passar desapercebut.
- De vegades et fa mal que et preguntin d’on ets, quan tu et sents d’aquí perquè has
viscut aquí tota la teva vida, o gairebé tota la teva vida, i tens aquí els teus pares,
amics, companys...
- De vegades quan et pregunten d’on ets, en realitat t’estan preguntant “perquè no ets
com nosaltres”, i això, de vegades, fa que et sentis exclòs i per això et fa mal.
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- De vegades et pregunten simplement per curiositat, senzillament perquè els teus
trets físics són minoritaris aquí.
- De vegades tindràs ganes de respondre i donar explicacions i de vegades no. Perquè
en aquell moment no et ve de gust, o la persona que t’ho pregunta no és ningú
conegut i s’està prenent massa confiança... Tots tenim moments en que ens ve de gust
xerrar i moments en que no.

Totes les persones som diferents, úniques, i aquest és el gran valor de cadascú. Si et
quedes a un passadís del Metro d’una gran ciutat no deixaràs de veure passar
desenes i desenes de persones i totes diferents. Cada un és ell mateix. Irrepetible.
Però a la vegada que som únics i diferents, també ens assemblem als altres. Cap
persona al món és absolutament diferent als altres, tots som iguals en algunes coses
i diferents en d’altres. Amb la gent del nostre entorn, a casa, amb els amics... tenim
coses en les que ens assemblem i coses en les que no. Les persones, els éssers
humans, som com la natura, semblants i diferents, com les muntanyes, els rius i els
cels.

Ser diferent a la teva família
Si ets fill adoptiu, depenent del teu origen, pots tenir trets físics molt diferents als
de la teva família (també passa una mica això a les famílies biològiques
interracials). Alguns fills adoptius voldrien assemblar-se, sobre tot quan són petits,
a la seva mare, al seu pare... però no s’hi assemblen gens físicament. I, de vegades,
això els posa tristos i el fet de sentir-se diferents els fa sentir també més sols.
Si a tu et passa això, explica-li als pares o parla-ho amb algú que et pugui ajudar. I
recorda que els teus pares, els teus amics, la gent que t’estima, t’estima així, com tu
ets. Amb el teu color de pell, amb la teva mirada, amb el teu somriure. No et
podrien imaginar d’una altre manera!
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Bloc 3. Investiguem

ü Descriu aquí els teus trets físics i els dels teus familiars, amics, veïns...
Nom

Color
de pell

Color
de
cabell

Tipus de
Forma
cabell
dels
(llis,
ulls
arrissat...)

Color
dels
ulls
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ü IGUALS I DIFERENTS. A qui m’assemblo i a qui no (pares, tiets, avis, cosins,
amics, companys d’escola, etc.)

Com sóc i què
m’agrada
Color de cabell:

A qui
m’assemblo

A qui no
m’assemblo

Color d’ulls:
Color de pell:
Tipus de cabell:
Música que m’agrada:
Esports

preferits:

Menjars preferits:
Jocs i Activitats preferides:
Lloc preferit de vacances:
Altres:
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Bloc 4. Racisme
Algun cop t’han dit “negre”, “xina”, “sudaca”, “conguito”, o fins i tot “adoptat”, en
sentit despectiu, com un insult? Si ho han fet, vol dir que t’han faltat al respecte i
que han tingut un comportament racista i discriminatori. Lamentablement, hi ha
persones que fan servir les diferències dels altres per a insultar-los o menysprearlos, com si per tenir uns trets físics o unes diferències determinades, unes persones
fossin superiors o inferiors que d’altres. I això no és cert.
Ningú ha de ser discriminat ni menyspreat per les seves diferències. Les
discriminacions pel color de pell, país d’origen, llengua, religió, discapacitat,
nacionalitat, gènere, orientació sexual..., s’han de denunciar perquè la llei ens
protegeix de qualsevol tipus de discriminació o agressió d’aquesta mena.
Quan algú t’insulti per les teves diferències, explica-ho als pares i als mestres. Els
adults t’han d’ajudar. Recorda, les agressions racistes i discriminatòries van en
contra dels Drets Humans.
De vegades, el nen o la nena que t’insulta per les teves diferències, potser no sap
ben bé que això que està fent és racisme o discriminació. Li hauràs d’explicar que
tots som diferents i preguntar-li si a ell li agradaria que el tractessin així. De
vegades les preguntes aconsegueixen grans canvis!
Quan algú utilitza les nostres diferències, la nostra identitat, per insultar-nos, ens fa
mal. I això no és just. Així que cal que ho expliquem als adults. Ells han de parlar
amb la persona que ens està agredint perquè deixi de fer-ho.
Tens ganes de veure un vídeo sobre diversitat, discriminació i racisme? Es
diu “Iguals i Diferents” i els narradors són infants de totes les edats i de tots
els colors.
El pots veure a: http://www.addif.org/addif_web/Guia_Iguals_i_Diferents.html
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Bloc 4. Investiguem

ü Han fet servir alguna vegada les teves diferències per insultar-te?

Coses que t’han
dit

Com has respòs?

Com creus que
és millor
respondre ?
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ü Algun cop has insultat tu a algú per les seves diferències? Per què creus que ho
has fet? Ho has pogut arreglar?
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Bloc 5. Un univers de famílies
diferents
Hi ha molts tipus de famílies: biològiques, adoptives, monoparentals, interracials,
homoparentals, d’acollida, reconstituïdes... Les famílies poden ser tan diferents com
les persones, els paisatges o els núvols.
Anem a veure com és aquest univers de famílies:
Família biològica o pares biològics: són el pare i la mare dels quals has
nascut.
Família adoptiva o pares adoptius: És la família que t’ha adoptat, perquè
els teus pares biològics no t’han pogut fer de pares. Els teus pares adoptius
són, doncs, els teus pares per sempre.
Família monoparental: quan sols tens un pare o una mare, és a dir, el teu
pare o la teva mare no té parella.
Família homoparental: Quan els pares/mares són una parella del mateix
gènere (o dos homes o dues dones).
Família d’acollida: És la família amb la que vius durant un temps, perquè la
teva família biològica no pot fer-se càrrec de tu circumstancialment.
Pares separats: Quan els teus pares han decidit separar-se i no continuar
vivint junts, però continuen tenint cura de tu perquè no deixen de ser els teus
pares.
Famílies reconstituïdes (o enllaçades): Quan els pares s’han separat i
tornen a tenir una nova parella –que pot o no tenir altres fills-.
Família interracial: Quan els membres d’una mateix família –biològica o
adoptiva- tenen trets racials diferents.
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( ... )

Tres coses importants que cal saber

1L’origen de cada ésser humà, de cada nen o nena que neix, és la unió de les
cèl·lules reproductives d’un home i d’una dona, que s’anomenen espermatozou i
òvul. La unió d’aquestes cèl·lules és la que genera una nova vida.

2Aquesta nova vida s'anirà formant, a poc a poc i durant nou mesos, en el
ventre de la dona, fins que arribi el moment del part i el nadó, ja format, pugui
néixer. Aquest home i aquesta dona seran els pares biològics del nadó que ha
nascut d'ells. Si res no els impedeix tenir cura del seu fill, seran, a més dels seus
pares biològics, els seus pares per sempre.

3Però la família és molt més que la unió d’unes cèl·lules reproductives. Per
això hi ha tants tipus de famílies. Perquè l’objectiu principal d’una família, el que la
defineix com a tal, és fer de pare, fer de mare, d’un infant, independentment de ser
o no ser el seu pare o mare biològics, independentment de les circumstàncies de
vida o de les característiques de tots plegats.
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Bloc 5. Investiguem

ü Pinta amb colors els diferents models de famílies que tens a prop (la teva i la
dels teus amics, cosins, veïns...) i escriu el nom de les persones que en formen
part.

Família
Homoparental

Família
biològica

Família
Adoptiva

Família
d’Acollida
Família
interracial

Família
reconstituïda

Família
Monoparental

Família amb
pares separats
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Bloc 6. No tothom entén el que és
l’adopció (i ens fan comentaris
estranys..)
Naiara, una nena de 7 anys, filla adoptiva, ha tingut una discussió amb un company
de classe. No li ha agradat gens el que li ha dit, i li ho explica a la seva mare:
- Mama, avui l’Aniol m’ha dit que tu no ets la meva mare de veritat perquè no
vaig estar a la teva panxa, que la meva mare de veritat em va deixar perquè no
m’estimava i em va abandonar.
La Naiara explica tot això a la seva mare amb llàgrimes als ulls. La mare
l’abraça i li pregunta:
- I tu que li has dit a l’Aniol?
- Li he dit que això és mentida i li he fet una empenta i he marxat corrents. Però
no és mentida.
La Naiara arrenca a plorar amb un plor que sacseja tot el seu cos. La mare
l’abraça fort, l’acarona, i quan s’ha calmat una mica li parla fluixet:
-Naiara, és veritat que tu no vas estar a la meva panxa, ja ho saps això. Però jo
no sóc una mare de mentida, sóc la teva mare adoptiva, tan de veritat com la
teva mare biològica que et va dur a la panxa. Sóc la teva mare perquè et cuido,
et porto a l’escola, al metge, perquè t’estimo més que res al món, i això és ser
mare de veritat. Pots ser mare biològica i pots ser mare adoptiva. Així que
l’Aniol està equivocat amb això de la mare de veritat.
La Naiara se l’escolta, la mira i li diu:
- Però llavors la meva mare no m’estimava perquè no es va quedar amb mi,
igual jo no li agradava...
- No es tracta d’això-, li diu la mare. Quan una mare deixa el seu fill és per
problemes dels adults, problemes molt greus que l’impedeixen fer-se càrrec del
nen. No és perquè el nen no li agradi, això no té res a veure. No sabem què li
devia passar a la teva mare biològica per no poder-te cuidar i no poder-te fer de
20
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mare. El que sí sabem és que et va portar 9 mesos a la seva panxa i et va donar
la vida. Això sí que ho sabem.
- I què li dic doncs a l’Aniol?
- Digues-li la veritat, que té raó, que tu no vas estar a la meva panxa, que vas
estar a la panxa de la teva mare biològica, però ella no et va poder cuidar i ferte de mare. Que jo faig amb tu tot, tot, el que la seva mare fa amb ell, i que per
això sóc la teva mare de veritat. I ensenya-li a dir les paraules que no sap,
perquè les aprengui: mare biològica i mare adoptiva.
- Mirem l’àlbum de fotos de quan em vas venir a buscar?, diu la Naiara, ja més
tranquil·la, a la seva mare.
(...)

T’ha passat a tu alguna cosa semblant alguna vegada?

Quan algú et diu alguna cosa que et fa sentir insegur, preocupat, que et fa dubtar, o
que et fa mal... és molt important que ho expliquis als pares o a algun adult. Ells et
poden ajudar a entendre-ho tot millor, poden respondre els teus dubtes... Això farà
que et sentis millor.
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Bloc 6. Investiguem

Quins
comentaris
t’han fet sobre
tu o la teva
família?

Com t’has
sentit?

Què has dit o
què has pensat?
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Bloc 7. De vegades costa una mica
parlar de l’adopció
A tots ens costa una mica parlar de coses tristes o que ens fan mal per dins.
Quan eres petit segurament parlaves amb els teus pares de la teva adopció: de quan
et van anar a buscar, de quan et van veure per primera vegada, del que deien els
avis, els tiets, els cosins quan vas arribar a casa... Tot això és molt bonic i no costa
gens de parlar-ne o de recordar.
Però quan ets més gran, a partir dels 7 anys, entens més coses. Comprens millor,
per exemple, que si et van anar a buscar, si et van adoptar, va ser perquè la teva
mare biològica no et va poder fer de mare, no et va poder cuidar. I això, quan ho
penses, fa mal, perquè sents que de petit qui t’havia de cuidar no ho va fer i sents
com una ferida per dins. I quan et sents trist, ferit, enfadat..., sovint prefereixes
estar sol, no parlar, no explicar-ho a ningú.
Però saps què? Si parlem amb algú, quan pensem en alguna cosa que ens preocupa
o ens fa mal, i plorem l’estona que ens calgui i el papa o la mama o algú ens abraça
ben fort, després ens trobem molt millor.
I quan ens trobem millor també podem pensar millor i se’ns acut, per exemple,
coses com que:

La meva mare biològica em va donar la vida i em va ajudar a néixer.
En veure que ningú em podia cuidar, els Serveis de Protecció de la Infància,
que vetllen pel dret de tot infant a tenir una família, em van buscar una
família que ho pogués fer i la van trobar.
I ara ja tinc uns pares per sempre..
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Parlant a casa de la teva adopció
De vegades també costa parlar amb els pares de tot això que ens fa mal. Et pot
semblar que si a tu et posa trist recordar coses tristes del teu passat, a ells també
els hi passarà.
Però això no t’hauria de preocupar perquè, recorda, la família es per compartir-ho
tot, les penes i les alegries. Poder parlar a casa de les coses que ens preocupen és bo
per a tots, pares i fills.
També et pot passar que et vinguin al cap preguntes sobre la teva història abans de
l’adopció, sobre la teva mare o la teva família biològica, etc. No dubtis en preguntar
als teus pares, tot el que ells sàpiguen t’ho podran explicar. Algunes coses igual no
te les poden explicar perquè ells tampoc no les saben, dependrà de la informació
que hi hagi al teu expedient d’adopció.
El fet de no poder saber-ho tot sobre els teus primers anys de vida –per què la teva
família biològica no et va poder cuidar, si tens o no germans biològics, etc., etc.-, et
pot fer sentir com un buit dintre teu, com si et faltés una peça d’un puzle, com una
sensació de buidor que t’angoixa i et fa sentir malament. Parla-ho amb els teus
pares, a ells també els hi sap greu que et sentis així. Sentir-te acompanyat, comprés,
t’ajudarà a anar superant aquesta sensació de buidor i a aconseguir que no et faci
tan de mal.
A la vida passa això, de vegades es poden descobrir coses preguntant o investigant,
i de vegades no. I també ho hem de saber acceptar. A més a més, TOT, TOT, TOT, NO
HO SAP NINGÚ.
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Bloc 7. Investiguem

ü Fica en aquest núvol els pensaments i sentiments que has tingut i que t’han fet
plorar o estar molt trist.

Ja els has ficat? Doncs ara apropa els teus llavis i fes a tots aquests pensaments i
sentiments un gran petó, veuràs com et sentiràs millor. Són molt poderosos els
petons!
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ü Escriu dins d’aquests

núvols les preguntes que et fas sobre la teva història de
vida abans de l’adopció i lliga-les amb les respostes que coneguis (o amb
interrogants, les que no es puguin respondre).
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Bloc 8. Quan trec foc pels queixals
L’Alba va ser adoptada amb 5 anys. Era la petita de tres germans. Té
algun record de quan vivia amb la seva família biològica, recorda crits i
plors i que passava por. Una germana més gran l’agafava i l’acaronava.
Un dia la policia va entrar a casa i es va endur a tots els germans. Ella va
estar gairebé un any a un Centre d’Acollida, fins que la van anar a buscar
els seus pares adoptius. Els estima molt, però de vegades li venen els
records dels crits i la por i pensa en la seva germana que l’agafava i que
mai l’ha tornat a veure... I tot li fa molta ràbia, i no entén res. I llavors li
surt una ràbia molt gran de dins i, si la seva mare la renya per alguna
cosa, llavors esclata com una mena de monstre i tira coses i crida... i no
pot fer-hi res.

Algun cop t’has sentit com l’Alba?
De vegades, quan un nen ha patit molt, o quan té pensaments o sentiments que el
fan patir, la tristor i el dolor surten en forma de ràbia i sovint ni ell mateix sap que li
està passant.
Els nens i nenes adoptats han tingut sovint, a l’inici de les seves vides, més
dificultats que d’altres infants. El sol fet de no poder continuar estant amb la seva
mare biològica ja és una dificultat important. I això pot fer que, de vegades, els costi
més esforç aprendre a viure sense pors. La por ens pot paralitzar o també ens pot
fer respondre amb agressivitat o crits quan algú ens diu alguna cosa que no ens
agrada o que ens fa mal.
Però haver tingut més dificultats, també et pot fer una persona forta i valenta,
capaç d’aconseguir fer canvis molt importants i positius. Sobre tot si tens amb tu el
suport i la comprensió de la teva família.
Et passa a tu això de respondre massa sovint amb crits i agressivitat?
Tothom ens enfadem alguna vegada, ningú és perfecte i tots tenim bons i mals
moments. Però si et passa molt sovint, això de respondre amb ràbia i crits, segur
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que et quedes trist, i et sap greu... però no saps com evitar-ho, tot i que t’agradaria
molt poder evitar-ho... Doncs com tot, també és qüestió de pràctica.

Pots provar de comptar fins a 10 quan notis la ràbia que vol sortir com un volcà de
dins teu... Poc a poc ja veuràs que podràs aconseguir reaccionar millor, sense fer
mal a ningú ni a tu mateix. Tots anem aprenent. I els infants adoptats han
d’aprendre, a poc a poc, a viure amb les pèrdues que han tingut –família biològica,
lloc d’origen...- . A viure acceptant-les i sense que els facin gaire mal.
Després d’un d’aquests mals moments és molt important que, quan arribi la calma,
puguis parlar amb els pares del que ha passat i fer-vos una bona abraçada. Potser
també sigui necessari trobar a algun professional que us pugui ajudar a tots a
entendre el que passa, perquè mica en mica tot vagi millorant.
I perquè tot vagi millorant caldrà fer un esforç compartit, com quan es puja una
muntanya en grup, que tothom s’esforça i un espera a l’altre i tothom s’ajuda. I
tothom vol dir totes les persones que us estimen: els pares i d’altres adults -que us
poden ajudar a entendre el que us passa i donar-vos temps i confiança-, els amics –
amb els que podeu compartir confidències- i vosaltres mateixos -que no heu
d’oblidar mai que sou constructors de la vostra vida-.
Hi ha infants, adoptats i no adoptats, que no han pogut comptar amb gaires
suports... Però tot i així se n’han sortit, han aconseguit vèncer tot allò que els hi feia
més difícil viure bé.

Perquè creus que s’han ensortit?
Segurament per dos motius principals:
• Malgrat totes les dificultats procuraven no mirar constantment les coses
negatives que ens porta la vida, es centraven més en tot allò de positiu que
també ens porta.
I, sobre tot...
• Els pares, o alguna altre persona, els han fet sentir valuosos per ser qui són,
els han ajudat a creure en ells mateixos. I quan et sents valuós, pots
aconseguir moltes de les coses que per tu són importants d’aconseguir. Si et
sents valuós, te n’adones que no val la pena enfadar-se fort, fer-se mal a un
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mateix o als altres. El teu valor brilla i t’ajuda a entomar millor les dificultats,
a triar el que vols per tu i la teva vida, a cuidar-te i a cuidar els altres, que
també són valuosos.
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Bloc 8. Investiguem

ü Endevina la frase:
D_S_R_ _
D_
_A
T_ _ _E_ _A
A_ _I_A
L_
C_L_ _
ü Dibuixa’t a tu mateix en plena T _

_ _ E _ _ A i en plena C _ L _ _

Dues paraules-pista per la solució: Tempesta i Calma
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P ensant en qui sóc jo
ü Vivències negatives que he tingut:

ü Vivències positives:

ü Sóc

valuós per ser qui sóc, amb allò que em costa més i allò que em costa
menys.
Em costa més:

Em costa menys:

ü El que més m’agrada fer:

ü I de gran m’agradaria...
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Bloc 9. Què és el sentiment
d’abandonament?
- Quan jo era un bebè, la meva mare, que m’havia de cuidar, no ho va fer, em va
deixar, em va abandonar i jo era petit i als infants se’ls ha de cuidar. I amb mi
no ho van fer.
Això és el sentiment d’abandonament. Sentir dolor molt endins perquè qui t’havia
de cuidar, la teva mare i el teu pare biològics, no ho van fer. El sentiment
d’abandonament és molt semblant a un forat negre, sents que hi caus o que se
t’empassa..., i no pots fer-hi res. I al teu cap i al teu cor només un pensament:
-M’havien de cuidar, m’havien de protegir i no ho van fer.
Aquest sentiment ningú te’l pot estalviar, és inevitable, però de mica en mica el pots
anar entenent, acceptant, fent que sigui més rodó que punxegut (que així fa menys
mal). I, a poc a poc, si en lloc de mirar fixament al forat, aixeques els ulls i mires el
que tens a sobre teu i als teus costats, t’adones que hi ha el cel, les muntanyes, una
casa, uns amics, el teu pare, la teva mare... Uns i altres t’agafen de la mà i et diuen: vinga, que t’ajudem a sortir-ne. I així fan més petit el teu dolor.
Moltes persones han patit a les seves vides situacions injustes i molt tristes. Però
amb el seu esforç, i l’ajuda dels altres, les acaben superant.
Com ja hem dit abans, perquè uns pares biològics no puguin cuidar al seu infant,
han d’haver passat coses molt dures i, de vegades, difícils d’entendre. Per exemple:

•
La mare biològica és una noia molt jove i no pot comptar amb l’ajuda de
ningú, ni de la seva família, per alimentar i cuidar del seu nadó. Això acostuma a
passar a països econòmicament molt pobres.

•
Pot ser que els pares biològics, per una malaltia o per una catàstrofe, hagin
mort i ningú més es pogués fer càrrec del seu fill, així que les autoritats
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públiques de protecció de la infància el van haver de portar a un orfenat o centre
d’acollida.
•
Els pares biològics tenen problemes d’addiccions (a les drogues, a l’alcohol...),
o d’altre tipus, i no són capaços de tenir cura del seu infant, o fins i tot el
maltracten, i la policia ha d’endur-se el nen-a per garantir la seva protecció i
seguretat.
•
A alguns nens se’ls troba al carrer, o davant la porta d’un orfenat o d’un
hospital, perquè la seva mare, o algú de la seva família biològica, els ha deixat allà.
•
De vegades, la mare biològica renúncia al seu fill voluntàriament, no perquè
no el pugui cuidar, sinó perquè no es veu capaç, o té altres projectes que considera
incompatibles amb la criança d'un nadó, o no volia tenir un fill encara i creu que el
nen estarà millor amb una altra família que sí que desitgi un fill.
(...)

Sí, sempre són problemes molt greus, o situacions concretes dels adults, el que
provoca l’abandonament d’un infant, la renuncia d’una mare al seu fill, o la retirada
d’un fill a uns pares biològics. Però mai, mai, és culpa dels nens i nenes. La canalla
mai n'és responsable dels problemes dels adults.
Per l’infant és molt dur, sovint al llarg de la seva vida hi pensarà i es preguntarà què
va passar, encara que no recordi res. El sentiment d’abandonament és com una
ferida, fa mal però si la cuidem, amb el temps s’acaba curant. I la cicatriu que ens
queda ens diu que hem estat forts i valents, i això és el més important, perquè la
vida està plena de dificultats que només podem superar si som forts i valents.
Recordeu la frase-endevinalla del bloc 8? Doncs és cert, després de la tempesta ve
la calma. Però també és ben cert que, a la vida, després de la calma tornen a venir
altres tempestes. I cal ser forts per poder-les travessar.
A l’altre costat de l’abandonament o la renuncia, sabeu que hi ha? Doncs hi ha
l’adopció, on abans hi havia un infant sol, del que ningú en podia tenir cura, amb
l’adopció hi ha un infant amb una nova família, amb una nova vida, amb uns pares
per sempre.
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Haver estat abandonat és trist, sí, i pot provocar sentiments d’una profunda tristor,
de ràbia, de solitud, de por a que torni a passar... Però l’abandonament és l’inici,
només l’inici, no és la teva vida. La teva vida la construiràs tu mateix, tu mateixa,
amb els teus desitjos, amb tot allò que t’agrada fer, amb el teu esforç, al costat de les
persones que estimes i que t’estimen. No ho oblidis.
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Bloc 9. Investiguem

ü Tot

problema té la seva solució. Lliga els problemes d’un costat amb les
solucions de l’altre.
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Bloc 10. De vegades pensem coses que
no són certes
“L’Abel va néixer a Colòmbia i viu al seu poble des que tenia 2 anys, que és
quan els seus pares el van adoptar. El que més li agrada de tot és jugar
amb els amics a “val que érem...”, inventant-se històries i fent com si fossin
astronautes, detectius o exploradors a la selva o a l’Antàrtida... La seva
mare diu que d’imaginació en va sobrat... El que no li va tan bé és
l’escola... Ara estan estudiant les taules de multiplicar i s’avorreix i li
costa i es distreu i el mestre el renya i posa notes als pares... I a casa amb
els deures també s’acaben emprenyant... Així que es posa a imaginar i,
com que està trist, imagina coses tristes. Per exemple: que segurament la
seva mare biològica el va deixar perquè ja sabia que seria un “patata”
amb les mates, i un fantasiós i un mogut, que això també ho diu el mestre
a les notes que fa als pares... I encara imagina més: - els papes s’estan
adonant que sóc un “patata” i hi ha vegades, quan m’enfado o estic trist,
que em porto malament, o molt malament, potser ells també em voldran
deixar, com la meva mare...”

Has tingut alguna vegada pensaments com aquests?
Molts nens i nenes adoptats els tenen, i és perquè voldrien fer totes les coses bé i,
quan no poden, se senten culpables i creuen que ningú els estima per no ser
suficientment bons en això o en allò altre. Però el cert és que ningú és bo en tot, ni
un “patata” en tot.

Hi ha 3 coses molt importants que cal saber:

1

Sentir-nos culpables no ens ajuda gens. Ajuda molt més parlar d’allò que ens
costa fer i demanar ajut. O parlar de perquè ens sembla que estem tristos o
enfadats, o d’allò de què tenim por.
36

Parlant de l’Adopció
ADDIF

A l’escola hi ha nens que van molt bé en matemàtiques i poden fer problemes molt
difícils, però a d’altres nens i nenes els costa molt més el raonament matemàtic, en
canvi, poden fer molt bé d’altres coses... En aquests casos, per anar millorant amb
les matemàtiques, caldrà anar fent problemes menys difícils i anar mica en mica.
Això ho han de saber els mestres i els pares.

2

En el cas de l’abandonament d’un infant, la culpa no és mai de l’infant o de com
és l’infant. Un abandonament es produeix per problemes dels adults. Tots els
infants són valuosos i únics i dignes de ser estimats. Tots.

3

Els pares adoptius són pares per sempre. Un pare adoptiu, un pare, una mare, no
deixa al seu fill perquè es porti malament. En tot cas el renya, si és necessari, i
l’ajuda a portar-se millor. Tots els infants necessiten temps per poder aprendre a
fer les coses millor. Tots.

Sóc únic i, com tots els infants, digne de ser estimat.
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Bloc 10. Investiguem

Així sóc jo

(dibuixa’t)
Coses que m’agraden:

Coses que faig bé (o molt bé):

Coses que no m’agraden:

Coses que em costa fer:

Coses que penso i em posen trist:

Coses que penso i em posen content:

38

Parlant de l’Adopció
ADDIF

Bloc 11. Coses que ens diuen i ens fan
mal...
“Hola, sóc la Nadia. 12 anys, a punt de fer-ne 13. Negra, per sempre, perquè el
color de la pell no varia com l’edat. Pares biològics negres i segurament d’Addis
Abeba, la ciutat on jo vaig néixer. Pares adoptius blancs –molt blancs, que no es
posen morenos ni anant a la platja- , nascuts a Barcelona, la meva ciutat des
dels 8 mesos que era l’edat que tenia quan em van adoptar. Tinc una germana
petita de 10 anys, que m’estima i em fa la guitza, tot a l’hora. I això també és
per sempre. Ah!, ella també és negra, tot i que va néixer a Barcelona –pel que
sabem la seva mare biològica era migrant d’origen africà-. A casa doncs, en
qüestió de colors, hi ha empat. Però prou ja de presentacions. Jo surto aquí per
dir-vos, sobre tot, que estic una mica farta. Farta de sentir tot sovint les
mateixes preguntes. Entenc que la gent encara es sorprèn de les diferències i
que pregunten per curiositat, perquè volen entendre tot allò que surt de la
norma, del que és majoritari, del que estan acostumats... Però que persones que
no et coneixen de res et comencin a preguntar per coses de la teva vida... és un
pel excessiu. Ja ho he dit. Ara us faré el llistat de preguntes o comentaris a que
sóc sotmesa sovint (segurament us sonaran a vosaltres també...).
1- D’on ets?
M’ho pregunten perquè sóc negra i no poden concebre que una persona negra
sigui de Barcelona. Com si no hi haguessin persones negres nascudes a
Barcelona!
2- Que bé parles el català!
El mateix, no poden concebre que una noia negra pugui parlar en català –
quan a l’escola s’hi parla- i encara menys que sigui el seu idioma – i m’estan
sentint parlar-lo!3- La teva germana és la teva germana-germana ?(versió 1)
La teva germana és la teva germana de veritat ?(versió 2)
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Volen dir si som germanes biològiques però aquesta paraula no se la saben,
com tampoc no saben que una germana, si vius amb ella cada dia, sempre és
de veritat -que m’ho diguin a mi!-, sigui o no sigui germana biològica.
4- I on són els teus pares de veritat?
De nou volen dir pares biològics –però els hi costa la paraula- i potser han vist
als meus pares amb “caputxa-impermeable-botes de plàstic” un dia de pluja i
pensen que són de mentida, com uns ninots de plàstic... Costa d’entendre, però
és que hi ha gent que encara no ha entès que els pares adoptius són pares de
veritat, “para lo bueno y para lo malo”, i nosaltres també som els seus fills de
veritat, “de verdadedera verdad”, tots, tots, tots els dies!
5- M’han dit que ets adoptada..., no ho sabia... ho sento
En serio?... Però que és el que “sent”?... Home, que els teus pares biològics no
t’hagin pogut fer de pares no és una festa, sí és trist, però jo no tenia pares i
amb l’adopció he pogut tenir el meu pare i la meva mare i la meva germana. I
això és una festa!. I m’ha de mirar amb pena? Serà... Sóc adoptada, filla
adoptiva, sí, és el que sóc. I sóc com sóc també per la meva adopció, si no, seria
una persona diferent. I a mi m’agrada ser qui sóc.
6- Tu no jugues perquè ets negra...
Hi ha nens que són educats per pares racistes i es nota. Quan era petita i em
deien això, plorava i després ho explicava a casa i el meu pare i la meva mare
em parlaven del racisme, de les lleis que ens protegeixen contra el racisme i de
de què bonic és el color de la meva pell, dels meus ulls i del meu somriure...
Aquestes converses em van fer bé i em van ajudar a saber què respondre en les
pròximes ocasions: - Això és racisme, els deia, -fes t’ho mirar...
Ara suposo que us estareu preguntant: -I què respons Nadia quan et fan totes
aquestes preguntes?
Doncs depèn de moltes coses: del meu estat d’ànim, de qui és la persona que me les fa,
de la pressa que tinc, de si em vull divertir una estona confonent encara més a la
persona xafardera... Sovint passa també que quan contesto a una pregunta, al
darrere venen moltes més. Un exemple:
- D’on ets?
- De Barcelona (poden pensar que he nascut a Barcelona o que visc a Barcelona)
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- Vull dir d’on vens? (Si estic estiuejant fora torno a contestar...)
- De Barcelona

- Ah, però els teus pares, d’on són? (els meus pares, que per mi són els meus
pares –els de veritat i de cada dia- són nascuts a Barcelona, així que hi torno...)
- De Barcelona
Llavors és quan, si en tinc ganes, o la persona em cau ve, li explico que sóc filla
adoptiva i evito que li esclati el cap... Si no em cau bé i és pesada, li dic que he de
marxar i la deixo amb la paraula a la boca... Tot té el seu límit!.
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Bloc 11. Investiguem

ü Quines preguntes t’han fet a tu?:

ü Què has respòs?

ü I ARA ENTRENA’T: Si no has quedat satisfet amb les respostes que has donat,
pensa’t i escriu què vols dir la propera vegada que et preguntin:
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Bloc 12. I abans de la meva adopció,
què?
Tots els nens i nenes que han estat adoptats es fan en algun moment aquesta
pregunta. I és una pregunta molt gran perquè amaga moltes d’altres, per exemple:

ü On era jo?
ü Vaig viure amb la meva família biològica?
ü Com era de bebè?
ü Amb qui estava?
ü Em tractaven bé?
ü Tenia germans?
ü Com era la meva mare biològica?
ü Com deu ser ara?
ü Per què em va deixar?
ü La podré conèixer algun dia ?
(...)

Són preguntes molt importants perquè diuen coses de tu, de la teva història de
vida, dels teus orígens, de la teva família biològica. I a tothom li agrada, i necessita,
saber coses sobre la seva pròpia vida.
Alguns d’aquests interrogants te’ls poden respondre els teus pares, perquè ells
tenen tots els documents que els hi van donar quan et van adoptar. En aquests
documents – que generalment omple un jutge o un funcionari del Servei de
Protecció de Menors- hi ha molta informació i la podeu llegir plegats.
També pot passar que no hi hagi tota la informació perquè hi ha coses que no les
van poder saber. Això també pot passar. No tenir informació pot provocar un
sentiment de buidor, de solitud, dins teu. Si et passa això, explica-ho, parla-ho amb
les persones que tens al costat, segur que et farà bé.
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També pot ser que els teus pares hagin pogut conèixer a les persones que et van
cuidar abans de ser adoptat/da (a l’orfenat, al centre d’acollida, o a la família
d’acollida). Llavors segur que els hi van poder explicar què feies, què t’agradava,
què et feia por i com de trapella eres!

I fins i tot pot ser que a l’expedient de la teva adopció hi hagin dades de la teva
família biològica: el nom de la teva mare biològica, si tens germans, els motius de la
renúncia de la teva mare... Si tens tota aquesta informació, quan siguis gran, si tu
vols i sents que ho necessites, els teus pares et poden ajudar i acompanyar a buscar
a la teva mare i familiars biològics. També pots fer-ho tu sol, o en companyia
d'alguna amistat, de la teva parella, d’algun professional...

Amb els teus pares, des del moment que et van anar a buscar allà on eres per fer la
teva adopció, comparteixes moltes coses. I això també forma part dels teus orígens,
de la teva infantesa, de la teva història de vida. Els teus orígens són el que vas viure
abans de la teva adopció i el que has viscut després. Sobre aquest “després” sí que
els pots “fregir” a preguntes perquè t’ho podran explicar tot –sempre i quan
tinguin bona memòria és clar...-.
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Bloc 12. Investiguem

Jo , abans de la meva adopció

(si tens alguna foto

enganxa-la)

Coses que
sé…

Coses que no
sé…
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Jo ,

i la meva família, després de la meva

adopció
Enganxa fotos teves, de més petit a més gran i
explica alguna anècdota divertida que t’hagin
explicat els teus pares, o que tu recordis.

46

Parlant de l’Adopció
ADDIF

Bloc 13. La cerca d’orígens
Les persones adoptades, quan són grans, es continuen preguntant coses sobre el
seu passat. Algunes, si van venir d’un lloc diferent al que viuen, senten la necessitat
de tornar a visitar el seu país d’origen, o el lloc on van néixer o van viure, per saber
com és. Per a elles és important i molt emocionant tornar, estar al lloc on va
començar la seva vida, sentir les olors, trepitjar el terra, veure la gent, sentir la
llengua en què parlen... poder parlar amb algú que els conegués de petit ...
Alguns fills adoptius han tornat de jovenets a visitar el seu país d’origen amb els
seus pares adoptius. D’altres no han volgut tornar-hi, perquè no se sentien
preparats, els hi feia una mica de por remoure el seu passat perquè els hi feia mal,
preferien estar tranquils i fer-ho més endavant.
A l’adopció nacional, molts fills adoptius han tornat a visitar als educadors del
Centre de Menors on van viure un temps, o a la família d’acollida amb qui van estar
abans de l’adopció. I realment és molt emotiu, és com recuperar una part de la
pròpia infantesa.
També hi ha fills adoptius que decideixen buscar la seva mare biològica. Sobretot li
volen preguntar perquè van ser donats en adopció, què va passar. I també volen
saber que fa la seva mare biològica, com és, com està, i si tenen altres familiars o
germans i què fan i com estan.
D’altres fills adoptius no volen buscar res dels seus orígens, ni a la seva família
biològica, no senten aquesta necessitat. Pel moment, tenen prou amb el que tenen –
la seva família, els seus amics...- i no senten que els hi manqui res.
I d’altres voldrien buscar, conèixer la seva mare biològica, però no podran mai,
perquè no hi ha cap registre, cap informació que faci possible la cerca. I ho han
d’aprendre a acceptar, com tantes altres coses que ens porta la vida.
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El més important de la Cerca d’Orígens

ü Cadascú

ha de fer allò que senti a dins seu. Si sent que té necessitat de
contactar amb la seva família biològica, endavant. És la seva decisió i la seva
necessitat. I és també el seu dret.

ü La cerca d’orígens biològics comporta sempre moltes emocions, que poden
ser positives però també negatives. Per això és millor fer-la quan un és gran i
pot explicar-se i entendre millor el que li està passant. L’acompanyament i el
suport de les persones que estimes (la teva família, la teva parella, el teu
millor amic...) seran molt importants per no sentir-te sol o desbordat. També
poden ser necessàries les orientacions i el suport de professionals (psicòlegs,
mediadors familiars, treballadors socials...) que han acompanyat a moltes
altres persones en el seu procés personal de cerca d’orígens. Per la seva
experiència i coneixements professionals poden ser un gran suport.
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Bloc 13. Investiguem

IMATGES dels meus orígens

ü Fes un collage de fotos que tinguin a veure amb els teus orígens, amb la teva
vida abans de l’adopció (lloc on vas néixer, familiars biològics (si hi ha alguna
foto a l’expedient), orfenat on vas viure, família d’acollida amb la que vas estar,
cuidadors del centre d’acollida, menjars típics del teu país d’origen, paisatges,
etc.
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Bloc 14. Qui sóc jo

(per llegir a partir de 12 anys...)

Arriba un moment, generalment cap a l’adolescència, en què tots els nois i noies us
pregunteu: Qui sóc jo? Saps que ets únic i t’intentes conèixer a tu mateix. Amb
algunes coses t’assembles als altres o t’hi vols assemblar. En d’altres ets molt
diferent i t’agrada i vols ser-ho, o no...
Mentre som petits anem amb els pares a tot arreu, els pares són pels infants el més
important. Quan ens fem grans, necessitem separar-nos una mica, perquè sabem
que hem de construir la nostra pròpia vida i construir-la a la nostra manera. I
sovint preferim passar més estones amb els amics. Cada cop ens agrada menys que
ens diguin el que hem de fer i com ho hem de fer... Però els pares es preocupen per
nosaltres, volen que ens vagi tot bé, i no poden estar-se d’aconsellar, és inevitable...
són els pares i això no té remei.
Així que a l’adolescència, perquè volem ser més lliures i no ens agrada que ens
aconsellin tant, tots els nois i noies ens tornem una mica massa crítics amb els
pares, amb les coses que fan, amb les que ens deixen fer o no fer..., diguem que
passem comptes amb ells i no acceptem del tot les seves opinions sobre el que ens
convé o no ens convé. Ah! i pensem sobretot en nosaltres mateixos, en qui som i qui
volem ser (una mica egocèntrics sí, per tots els canvis que estem vivint, però això
tampoc no té remei...).
Quan ets fill adoptiu, no només passes comptes amb els teus pares, també ho fas
amb els pares biològics. Passes comptes amb el teu present i passat immediat, però
també amb el teu passat més llunyà, amb els teus orígens, amb tot allò que t’ha
passat a la vida. I no és fàcil, perquè comporta molta més confusió, més
interrogants, més inseguretats i fa més difícil i més complex poder respondre la
pregunta que es fan tots els adolescents: Qui sóc jo? Sobretot quan hi ha coses que
no sabem, o no podem saber del nostre passat. I pots arribar a pensar, a sentir-te,
com un puzle al qual li manca una o algunes peces, o com una peça que no encaixa
bé del tot, quasi, quasi, però no.
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4 coses importants
1Respondre a la pregunta “Qui sóc jo?” no és fàcil per a ningú, i encara menys
per a les persones adoptades.

2La nostra identitat l’anem construint amb el nostre passat però també dia a
dia, amb les persones, la llengua, la cultura, l’entorn que ens envolta... Així que és
molt més fàcil respondre a aquesta pregunta quan un és adult que quan un és petit
o adolescent. Doneu-vos temps!

3El dia en què pots contestar amb tranquil·litat i seguretat la pregunta “Qui sóc
jo?”, tot canvia. Saber qui és un mateix, i sentir-se bé per ser qui ets, et permet estar
bé amb tu mateix. I ja no importa tant com et veuen els altres, o com et miren, o
com et consideren.

4Saber-ho tot del teu passat, o no saber-ho, forma part de la teva identitat, del
que tu ets. I no és ni millor ni pitjor. És una part de moltes altres parts que et
defineixen.
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Bloc 14. Investiguem

ü Qui sóc Jo

(defineix tot allò que et defineix)

La meva família.

El que m’agrada molt:

Els meus projectes:

El lloc on vaig néixer:

La meva família biològica:

El lloc (o llocs) on he viscut:

Les meves característiques físiques:
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El meu caràcter:

El lloc (o llocs) d’on em sento:

El què vull ser de gran:
Les meves creences:
Els meus paisatges:

Els meus amics i el que fem junts:

El meu idioma (o idiomes):
Altres:

Sóc la meva gent, el meu paisatge, la meva llengua, els meus
projectes, la meva professió, les meves passions, els meus valors i
creences, els meus costums, la nova gent i llocs que em trobo i conec,
la meva pell, els meus orígens… ah! i també sóc la meva adopció.
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Bloc 15.Qui és qui a l’adopció
-persones, professionals, entitats... que
intervenen- (a partir de 12 anys)
Adoptar un infant no és senzill, ni ràpid. En absolut. Les autoritats responsables de
la infància, a cada país, han d’ assegurar-se que un infant va a l’adopció perquè
aquesta és la millor mesura de protecció per a ell. També han de assegurar-se que
la família que s’ofereix per adoptar, serà capaç de cuidar i estimar al seu fill
adoptiu. Així que, l’adopció, com a mesura de protecció que defensa el dret de tot
infant a tenir una família que el cuidi –quan la família biològica no ho ha pogut fer, requereix la intervenció de molts professionals i moltes persones i entitats. Aquí
us deixem un llaaaaarg llistat del “qui és qui” a l’adopció:
Mare biològica (o pares biològics): Els pares biològics són l’home i la dona que et
van concebre (la unió de l’espermatozou de l’home i l’òvul de la dona van crear un
nou ésser humà: TU). I tu, en fase embrionària, et vas anar formant (amb ulls, boca,
mans, etc.) al ventre de la teva mare biològica durant nou mesos. Després de néixer,
en aquell mateix moment, o uns mesos o uns anys després, ni la teva mare ni el teu
pare van poder fer-se càrrec de tu. Per tant, sempre seran els teus pares biològics
però no t’han pogut fer de pares.
Infant en situació d’adoptabilitat: Hi ha 3 motius perquè un nen o nena hagin de
ser adoptats:
1. Renúncia voluntària: La mare biològica signa un paper renunciant al seu fill,
de manera voluntària i sense pressions ni intercanvi econòmic amb ningú
(això darrer seria delicte perquè un infant no pot ser comprat o venut).
2. Abandonament: Algú deixa un infant al carrer, o davant un hospital o d’un
centre d’acollida. Passen els dies i ningú el reclama.
3. Ordre de Retirada: La família biològica té problemes molt greus i no té bona
cura del seu fill. Quan es comprova que perilla el seu benestar i la seva
seguretat, un jutge ordena la retirada de l’infant del domicili familiar.
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Jutge de menors: És el professional que certifica la renúncia de la mare biològica,
l’abandonament de l’infant, o la seva retirada de la família biològica. També
certifica l’adoptabilitat de l’infant, en el cas que es provi que ningú de la seva
família biològica es pot fer càrrec d’ell i que, per preservar el seu dret a poder tenir
una família, aquest infant pot ser adoptat.
Orfenat, Centre de Menors o Centre d’Acollida: És el lloc on viu l’infant, mentre
se li busca una família adoptiva. Conviu amb d’altres infants i amb els educadors
que els cuiden.
Família d’Acollida: De vegades, en lloc de viure en un Centre, l’infant pot viure
amb una família d’acollida mentre se li busca una família adoptiva per sempre.
Administració Pública: L’administració Publica del govern de cada país és
responsable, i té la tutela, dels infants que no poden viure amb les seves famílies
biològiques i/o que estan esperant una família adoptiva. També s’encarrega de fer
totes les passes necessàries per fer possible l’adopció.
Pares adoptius: Són les persones – o persona- que decideixen ser pares d’un infant
que no ha nascut d’ells i que necessita tenir una família, perquè la seva família
biològica no l’ha pogut cuidar. Els pares adoptius són pares per sempre. Pot ser que
tinguin fills biològics i pot ser que no.
Adopció Nacional: És quan s’adopten nens que viuen al mateix país que els pares
adoptius.
Adopció Internacional: És quan els pares adoptius viuen en un país i adopten un
infant d’un altre país. L’adopció internacional és subsidiària, això vol dir que primer
es busca una família adoptiva al propi país de l’infant. Si no es troba, l’infant pot ser
adoptat internacionalment –en defensa del seu dret a tenir una família-.
Sol·licitud d’Adopció: Són els documents oficials que la persona que vol adoptar
un infant, és a dir que vol ser mare/ pare adoptiu, ha d’omplir i lliurar a
l’Administració per poder començar totes les passes i tràmits necessaris per a
poder adoptar.
OAA (Organismes Autoritzats per l’Adopció): Son Entitats privades, sense ànim
de lucre, acreditades per les Administracions Públiques per a poder tramitar una
adopció internacional.
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Expedient d’Adopció: Són tots els documents amb la informació de l’infant, de la
seva família biològica –en el cas que es disposi de les dades-, i de la família
adoptiva. Conté les signatures oficials que certifiquen l’adoptabilitat de l’infant i
l’acompliment dels requisits dels pares per a poder adoptar.
ICIFs (Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar): Són entitats amb
grups de professionals - psicòlegs i treballadors socials – que informen a les
famílies que volen adoptar de tot allò que han de tenir en compte si volen ser pares
adoptius. També els hi fan una sèrie d’entrevistes, una visita domiciliària, etc., per
tal de poder esbrinar si estan en condicions de tenir cura, estimar i ajudar a créixer
un infant -que serà el seu fill-.
Certificat d’Idoneïtat: És el document que certifica que les persones que volen ser
pares adoptius reuneixen les condicions d’estabilitat psicològica, emocional i
material que fan possible tenir cura d’un infant que necessita una família. Sense
aquest certificat cap persona pot adoptar.
Assignació: És un dels moments més especials. Els pares adoptius reben, després
d’esperar molt, molt de temps, les dades de l’infant que poden adoptar i també,
segurament, la seva foto -que l’aniran ensenyant amb molta il·lusió a tota la família
i a tots els seus coneguts-.
Informes de Seguiment: Sovint l’Administració pública que tenia la tutela de
l’infant, demana que durant els primers anys, després de l’adopció, un professional
vegi al nen o nena, i a la seva família adoptiva, i certifiqui amb un informe que
l’infant està bé i que hi ha una bona vinculació familiar.
Mediadors en la Cerca d’Orígens: Són professionals –generalment de la
Psicologia o del Treball social- especialitzats en l’orientació, la mediació i el suport
en els processos de cerca d’orígens biològics. Algunes Administracions públiques
disposen d’aquest servei d’acompanyament per aquells fills adoptius que
decideixen buscar i contactar amb la seva família biològica.
Associacions de Famílies adoptives: Són associacions de pares i mares adoptius.
Generalment fan activitats de formació (xerrades, conferències, etc.) per ajudar als
pares a entendre millor tot el que suposa l’adopció, i poder així acompanyar al seu
fill/a en el seu creixement, en els seus dubtes, etc. També promouen activitats
lúdiques per a que, tant els pares com els fills coneguin altres pares adoptius i
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altres infants adoptats. Com ho són ells. Sovint, els fills adoptius ja adults també
col·laboren a les activitats formatives per pares d’aquestes associacions.

Associacions de Fills Adoptius: Són associacions formades per persones
adoptades. Fan trobades o xerrades per parlar del que suposa per a cadascú d’ells
ser fill adoptiu, per entendre millor tot allò referent a l’adopció i per demanar les
millores que calguin.
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Bloc 15. Investiguem

ü Agafa amb els teus pares l’expedient de la teva Adopció -amb compte que sol
pesar bastant...- i escriu aquí el que més et cridi l’atenció, o et sorprengui, de la
informació que hi ha. Ah, i convida al teu pare, a la teva mare, a escriure també
alguna cosa, com a adoptants.

o El que més m’ha sorprès del meu expedient
d’adopció, com a fill adoptiu, ha sigut...

o El que més em va sorprendre de l’ expedient
d’adopció del meu fill/a va ser...
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Bloc 16. Per saber-ne més

(recursos per a fills

adoptius –i pares i professionals-)

Sobre l’adopció:
Canal de You Tube de Farners Pei Hong, filla adoptiva:
https://www.youtube.com/channel/UCMs5RmZu4Wo1Lfa9jDzkoCg
Testimonis de Joves adoptats:
https://adopcionpuntodeencuentro.com/web/adolescencia-y-juventud-adoptadaexperiencias-de-vida-danele-benitez-baz/
Llibres:
“El viatge de l’Aiana”, narració per a infants a partir de 7 anys. Autors: P.Biniés,
Rodriques, UPL. Edita: Addif
http://www.addif.org/addif_web/Aiana.html
“La gran Gilly Hopkins”, literatura juvenil. Autora: Katherine Paterson. Edita:
Loqueleo. També en pel·lícula, amb el mateix títol, i dirigida per Stephen Herek,
2015
¡Qué suerte hemos tenido con Paule!, literatura juvenil. Autora: Kirsten Boie. Edita:
Alfaguara

Sobre Diversitat i Drets Humans:
“Iguals i diferents, una guia per a parlar amb els infants de diversitat i drets”. Edita:
ADDIF
http://www.addif.org/addif_web/Guia_Iguals_i_Diferents.html
“Corina, Corina”, una pel·lícula de Jessie Nelson, 1994.
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