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A. Motivació personal i justificació de la recerca 

Aquesta recerca neix de la cruïlla de diferents camins de la meva trajectòria personal 

però, sobretot, professional. Estudiant Pedagogia, vaig descobrir que hi havia un camí 

on això de “l’aprendre” era constant. Vaig conèixer el món de la recerca a través de la 

Beca de Recerca Blanquerna (BRB) gràcies a la qual vaig endinsar-me en projectes 

que aleshores tenia el grup de Recerca en Pedagogia Social i Noves Tecnologies de la 

Informació i Comunicació (PSITIC)1. El fet de triar un grup de recerca en Pedagogia 

Social està estretament relacionat amb la meva inquietud per les situacions de 

desigualtat social, doncs ja estudiant Educació Social havia definit el meu itinerari en 

l’àmbit d’infància en risc. Amb la vinculació a aquest grup de recerca unificava dos 

camins de la meva trajectòria professional: el social i el pedagògic.  

Per continuar avançant, vaig decidir cursar el Doctorat en Investigació Pedagògica. El 

resultat d’haver emprès aquesta darrera decisió és aquest treball de recerca que té per 

objectiu continuar amb la vessant social del meu recorregut, específicament en l’àmbit 

de la infància en risc i el desemparament i, aportar una visió pedagògica a una realitat 

actual com són les adopcions internacionals.  

Amb l’Estat del Benestar es posa de manifest la necessitat de vetllar per la protecció 

dels ciutadans, i concretament, dels nostres infants. És per això, que tant a nivell 

internacional com nacional, apareixen lleis que regulen les adopcions i les actuacions 

respecte els infants desemparats. Així doncs, en l’adopció conflueix una alternativa 

favorable per cobrir les necessitats d’aquests infants i una manera de fer realitat el 

desig de ser pares per a totes aquelles famílies que, o bé tenen impossibilitada la 

paternitat per la via biològica, o bé volen optar a l’adopció com una altra manera de 

realitzar-se com a pares. 

Els canvis demogràfics, socials i econòmics han fet que cada vegada més famílies 

optin per aquesta via de parentalitat, realitat que ha suposat un augment notori de 

l’interès pel món de les adopcions a la nostra societat. Concretament, trobem que el 

nombre d’adopcions internacionals ha passat de 942 el 1997 fins a 5.541 el 2004, a tot 

l’Estat Espanyol (Dirección General de las Familias y la Infancia, 2006) convertint-nos 

en el segon país del món en xifres absolutes d’infants adoptats. Específicament a 

Catalunya, les dades indiquen que som el lloc del món amb la major taxa d’adopcions 

per habitants (Font, 2006). L’any 2006 es varen adoptar 1.863 menors 

internacionalment. De la totalitat d’aquestes adopcions de Catalunya del 2006, 1.436 

                                                 
1 Grup de Recerca en Pedagogia Social i Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació (grup de recerca PSITIC 
d’ara endavant) de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l'Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon 
Llull. Podem consultar el seu web a l’adreça: http://recerca.blanquerna.edu/psitic/ 
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van estar concentrades a la província de Barcelona (Institut Català de l'Acolliment i 

l'Adopció., 2006). Si observem l’evolució de les dades a Catalunya de les adopcions 

internacionals segons la província on s’ha fet la sol·licitud (veure figura 1), podem 

veure el volum d’adopcions que s’han sol·licitat en els darrers anys i pot comprendre’s 

l’envergadura del fet adoptiu a la societat catalana. 

Sol·licituds d'adopció d'infants d'altres països
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 Figura 1. Sol·licituds d’adopció d’infants d’altres països 

Aquesta nova realitat ens fa reflexionar sobre quin és el motiu d’aquest increment 

sense precedents, i sobretot, que és el que genera en les famílies aquesta voluntat 

d’adoptar. Existeixen estudis d’altres països que aborden aquest fet en els seus 

contextos (Hoksbergen, 1998) però no tenim coneixement del que està succeint a 

Catalunya.  

L’anàlisi d’aquesta realitat ens ha de desvetllar si les famílies tenen assimilada la 

diferència entre la paternitat biològica i la paternitat adoptiva doncs, tenen 

especificitats que les caracteritzen i que exigeixen respostes diferenciades en la 

relació paterno-filial. Un altre aspecte important serà tenir coneixement sobre si les 

motivacions d’aquests sol·licitants estan estretament vinculades al desig real de ser 

pares o responen a altres interessos personals entre els que podem destacar els de 

caire filantròpic o solidari. És per aquest motiu, que la recerca ens ha d’oferir 

informació sobre com abordar el tema de les motivacions inicials en els processos de 

formació-valoració que s’imparteixen a les Institucions Col·laboradores per a la 

Integració Familiar (ICIF), ja que són les encarregades de donar pas a l’obtenció dels 

certificats d’idoneïtat necessaris per adoptar en un país estranger. Conèixer les 

motivacions dels sol·licitants obre un camí de treball psicopedagògic fonamental per 
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aquests professionals, ens ofereix la possibilitat d’ajudar a les persones que volen fer 

aquest pas i assegurar-nos que fan un recorregut en el seu plantejament del fet 

adoptiu que garanteixi l’èxit d’aquest i la posterior evolució tant de l’infant com de la 

família a la que s’incorpora. 

 

B. Formulació i delimitació del problema 

L’augment de les adopcions internacionals a Catalunya és un fet que cada vegada es 

fa més palès a la quotidianeitat de les nostres escoles i els nostres carrers. Ens trobem 

doncs, en un moment ideal per elaborar estudis que ens ajudin a comprendre més i 

millor aquesta realitat.  

Tal com explicarem més endavant en la definició dels processos per l’adopció2, les 

sol·licituds que es presenten a l’Institut Català d’Acolliments i Adopcions (ICAA) són 

derivades a diferents Institucions Col·laboradores per a la Integració Familiar (ICIF) 

que es troben repartides per tot el territori català, on es procedeix a fer l’estudi 

valoratiu-formatiu de les famílies adoptants per obtenir el certificat d’idoneïtat. Aquests 

certificats suposen per a la Generalitat i pels països d’origen dels infants una garantia 

de la preservació de l’interès superior de l’infant en la custòdia dels adoptats. És per 

aquest motiu, que les ICIF han de fer un treball previ amb les famílies adoptives amb 

l’objectiu de garantir que les motivacions, capacitats i recursos d’aquestes persones 

siguin favorables per als infants.  

És en aquest context on les motivacions tenen una especial rellevància pedagògica, 

en tant que justifiquen la voluntat d’adoptar, com a representants dels desitjos més 

profunds dels adoptants i, una pista molt valuosa per determinar quin podria ser el 

futur desenvolupament de la relació paterno-filial (Grau i Mora, 2005; Grup de Treball 

de l'Adopció., 2004). Partint de que voler adoptar significa voler ser pares i tenint en 

compte que l’adopció és una acció voluntària i no un dret  –ja que l’adopció no respon 

a un dret dels pares a tenir un fill, sinó d’un fill a tenir uns pares–, hem de considerar 

que els sol·licitants estan demanant tenir un menor al seu càrrec per assumir 

plenament les funcions parentals3 que l’adopció comporta. Per a la nostra recerca, el 

desenvolupament de totes les funcions parentals és fonamental, però ens interessa 

especialment, la funció parental educativa en tant que la considerem clau per ser una 

funció bàsica en el desenvolupament de la parentalitat. Nogensmenys, ens preocupa 

l’aportació de Reher (1996; citat a Palacios i Rodrigo, 2004) ja que afirma que en els 

                                                 
2 Veure apartat 3.2. del capítol 3. 
3 Les funcions parentals estan definides al punt 1.3.1.1. del capítol 1. 
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últims temps la família a anat cedint espai educatiu propi a altres institucions, com per 

exemple l’escola, i la funció educativa dels pares és cada vegada més reduïda i més 

pobre qualitativament.  

En base a aquests aspectes, els professionals que intervenen en el procés adoptiu, 

són els que tenen la responsabilitat de vetllar perquè els sol·licitants siguin capaços de 

desenvolupar aquestes funcions parentals per tal que l’èxit posterior esdevingui 

garantit en cada unitat familiar. Els professionals són els que han de desxifrar a partir 

d’aquestes motivacions i altres observacions psico-edu-socials si els adoptants són les 

persones adients per vetllar d’un infant d’un altre país doncs, malauradament, no totes 

les persones tenen les capacitats necessàries per atendre les necessitats d’aquests 

infants ni totes les motivacions són les adients i les més adequades per iniciar un 

procés adoptiu (Grau et al., 2005).  

El nostre estudi, de tot aquest procés, se centra en l’anàlisi i interpretació de les 

motivacions inicials específiques i, concretament, en la manifestació de la voluntat 

d’assumir les funcions parentals a través de les mateixes, expressades en les 

sol·licituds que han estat derivades per l’ICAA a la ICIF Fundació Blanquerna 

Assistencial i Serveis4 per gestionar el procés de valoració-formació.  

Un cop centrada la nostra recerca, passem a descriure quins són els interrogants que 

ens plantegem al respecte i quins objectius ens emmarquen la nostra investigació. 

 

C. Objectius de la recerca 

A continuació exposem quins són els interrogants que ens plantegem en la nostra 

recerca així com quins són els objectius específics que ens proposem assolir per 

desenvolupar-la. 

Les preguntes que ens formulem en base al problema descrit són: 

a) Quines són les motivacions específiques per triar la via adoptiva internacional 

a Catalunya en el moment de plantejar-se la parentalitat? 

Amb aquesta pregunta volem establir una categorització del ventall de 

motivacions específiques que impulsen als adoptants a sol·licitar una adopció 

internacional. 

b) Quin és el valor de presència de les funcions parentals en l’arbre categorial de 

les motivacions? 

                                                 
4 ICIF Blanquerna. Cr. Raset, 34 Baixos - 08021 Barcelona. Tel.: 93 201 41 87 
Nota: en endavant ICIF Blanquerna 
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Aquesta qüestió fa referència a la presencia o no, de les funcions parentals 

com a motivació específica per iniciar un procés adoptiu. 

c) I específicament, quin és el valor de presència de la funció parental educativa 

en les motivacions dels adoptants? 

Finalment, amb aquest interrogant volem conèixer la rellevància, dins de les 

funcions parentals, de la funció educativa en les motivacions inicials dels pares 

adoptants. 

Els objectius específics que emmarcaran la nostra recerca són els següents: 

a) Identificar, descriure i classificar les motivacions inicials expressades per les 

persones que fan una sol·licitud d’adopció internacional a Catalunya. 

b) Identificar i analitzar la presència de les funcions parentals dins de les 

motivacions inicials específiques. 

c) Identificar i analitzar el grau de presència de la funció parental educativa dins 

de les funcions parentals descrites a les motivacions inicials. 

 

D. Fonamentació epistemològica i metodològica de la recerca 

En aquest punt descrivim quina és la nostra fonamentació epistemològica i 

metodològica a partir dels diferents nivells teoricopràctics com ara l’ontologia, 

l’axiologia, l’epistemologia i la metodologia de la recerca. 

La visió del món i del subjecte de la qual partim, o sigui, la fonamentació ontològica, 

està basada en què el subjecte esdevé un element actiu en la construcció del món i 

per tant hi estableix una interrelació. Així doncs, la realitat esdevé una construcció 

discursiva amb una base social i experiencial. El subjecte en ser constructor de 

coneixement no pot mantenir una actitud passiva i dependent d’uns dogmes científics 

sinó que és ell qui ha de construir realitats en base a la seva experiència. D'altra 

banda, també entenem que es tracta d’una visió del subjecte que, lluny de “cosificar-lo” 

o manipular-lo, el considera en tota la seva plenitud entenent que es troba en la base 

de la construcció del coneixement.  

Respecte a la fonamentació axiològica, és a dir, a la qüestió dels valors i el rol del 

científic segons aquest posicionament, partim d’una concepció de ciència que defugint 

de la pretensió de neutralitat esdevé carregada de valors. Concretament, partim del 

concepte d’ètica cívica de Cortina (1995), entesa com a ètica de mínims, la qual és 

pròpia d’una societat pluralista on s’accepta la diversitat i per tant no s’imposen uns 

màxims ètics sinó que se’n comparteixen uns mínims.  
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Quant a la fonamentació epistemològica, o sigui, a la concepció de la naturalesa del 

coneixement de la qual partim, ens situem en el paradigma hermenèutic o interpretatiu. 

Aquest paradigma posa l’èmfasi en la comprensió i la interpretació de la realitat des 

dels significats de les persones implicades i estudia llurs creences, intencions, 

motivacions i altres aspectes no observables directament ni susceptibles 

d’experimentació (Arnal, 1997). El coneixement per tant, es fa a partir del subjecte. 

Pel que fa al mètode, en el nostre cas, no ens limitem a emprar únicament un mètode 

qualitatiu que ens determina el nostre paradigma epistemològic. Escollim un mètode 

qualitatiu en tant que està orientada a l’estudi dels significats de les accions i de la vida 

social i produeix dades descriptives però, també emprem el mètode quantitatiu en tant 

que quantifiquem i ens basem en l’estadística per a l’anàlisi de les dades obtingudes 

amb el mètode qualitatiu. 

Així mateix, i pel que fa a la implementació d’aquests mètodes hem optat per conjugar 

diferents tècniques que ens permetessin anar construint el nostre objecte d’estudi. 

Concretament, el treball s’ha fonamentat en una recerca bibliografia, a fi i efecte 

d’elaborar la fonamentació teòrica de la recerca, en un buidatge de la documentació 

dels arxius de la ICIF Blanquerna, i en la categorització de les dades obtingudes. 

Finalment, s’ha procedit a l’anàlisi i interpretació de les dades per establir unes 

conclusions finals. 

En síntesi, ens trobem davant d’una recerca de tall descriptiu que partint d’una 

concepció holística, contextualística i sistèmica del coneixement busca la comprensió 

més que el control de les dades i informacions que va recollint. Comprensió que té una 

funció estructuradora del propi sistema de significats i que sense cap pretensió 

universalitzadora cerca no obstant, la màxima transferibilitat del nou saber adquirit.  
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1. Les adopcions: una altra manera d’esdevenir pares 

En aquest capítol farem un recorregut pel fet adoptiu. En primer lloc parlarem de la 

diferència entre els acolliments i les adopcions, per acabar definint aquelles adopcions 

que són el centre de la nostra recerca. En segon lloc, farem un recorregut històric de 

les adopcions, primer a nivell mundial i després centrat en Espanya i Catalunya. I en 

tercer i darrer lloc, analitzarem les adopcions internacionals des del punt de vista dels 

pares adoptius i dels infants adoptats. 

 

1.1. Conceptualització i tipologia dels acolliments i les adopcions  

Les adopcions, igual que els acolliments, són mesures de protecció a l’infant. La 

diferència principal entre les dues mesures rau en la temporalitat, ja que les adopcions 

són de caràcter indefinit i els acolliments temporals. A continuació procedirem a definir 

i conceptualitzar els dos termes per separat i les diferents classificacions que se’n fan 

de cada un. 

Per començar, definirem els acolliments familiars. Des del Departament d’Acció Social 

i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, descriuen l’acolliment familiar simple com: 

Aquella mesura de caràcter transitori que consisteix a confiar de manera 

temporal la guarda d'un menor a una família o persona que faci possible el 

desenvolupament integral de la seva personalitat. Hi ha un seguiment i també 

assessorament i ajut de la Direcció General d'Atenció a la Infància i 

l'Adolescència (DGAIA). (Departament d'Acció Social i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya). 

D’acolliments familiars, n’hi ha de diferents tipus en funció de les necessitats de l’infant 

i de la seva pròpia família biològica. Els presentem a continuació ordenats sota 

diferents criteris.  

a) Classificats en relació a la seva durada trobem quatre tipus d’acolliments:  

 Els acolliments de curta durada són els que es donen fins a un màxim 

de dos anys.  

 Els acolliments de llarga durada, acostumen a superar els quatre anys, 

per la complexitat de la situació familiar en què viu el menor.  

 Els acolliments d’urgència tenen una durada de fins a tres mesos.  
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 Els acolliments de caps de setmana i vacances són els que ofereixen a 

l’infant la possibilitat de passar els dies festius en un ambient familiar, 

amb variabilitat del període, segons les necessitats de l’infant.  

b) Els classificats segons la relació de l’infant amb la seva família són l’acolliment 

en família extensa i l’acolliment en família aliena:  

 Per acolliment en família extensa s’entén aquell acolliment que es 

realitza dins del marc familiar per consanguinitat o per afinitat amb el 

menor però, fora del nucli domèstic de pare, mare i germans. Són 

família extensa els avis, els oncles i els cosins.  

 Per acolliment en família aliena s’entén l’acolliment que es dóna en una 

família que no està relacionada amb el nucli familiar, sense 

consanguinitat ni cap relació de parentiu amb el menor. 

c) Classificat per la seva intencionalitat de convertir-se en adopció, trobem un 

darrer tipus d’acolliment important, que s’anomena acolliment familiar 

preadoptiu. Aquest acolliment és:  

Una mesura de protecció prèvia a l'adopció. S'aplica quan, després de 

valorar les necessitats i circumstàncies del menor i les circumstàncies 

de la família d'origen es donen els supòsits previstos a la normativa 

vigent. Tècnicament, es descarta la possibilitat del retorn del menor amb 

els pares biològics. (Departament d'Acció Social i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya). 

La finalitat de tot acolliment, segons Amorós (1987) està relacionada amb tres tipus 

accions o solucions posteriors a l’acolliment, com són: a) el retorn de l’infant al seu 

nucli familiar biològic, b) l’adopció, quan la reinserció al nucli familiar biològic no sigui 

possible o no es consideri la millor alternativa per a l’infant, o c) la independència de 

l’adolescent, si aquest està arribant a la majoria d’edat.  

A continuació, un cop definits els diferents tipus d’acolliments, procedirem a 

conceptualitzar les adopcions ja que, representen la mesura de protecció a l’infant en 

la que centrarem la major part de la nostra atenció. Segons el Departament d’Acció 

Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya:  

L'adopció és un procés legal, psicològic i social, sempre en l'interès superior de 

l'infant, que li permet integrar-se plenament en el si d'una família en la qual no 

ha nascut. L'adopció, que sempre la constitueix un jutge, proporciona una 

relació paternofilial igual a la paternitat biològica. (Departament d'Acció Social i 

Ciutadania de la Generalitat de Catalunya). 
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Per tant, estem d’acord en que adoptar significa “acceptar com a fill aquell que no ho 

és de forma biològica  amb la finalitat de formar una família” (Mirabent i Ricart, 2005, 

p.17).  

Igual que en els acolliments, existeixen diferents tipus d’adopció segons on es focalitzi 

l’atenció.  

a) En funció dels efectes que es produeixen en la relació de l’adoptat amb la seva 

família  biològica, existeixen dos tipus d’adopció: l’adopció simple i l’adopció 

plena.  

 Entenem per adopció simple aquella figura jurídica que no trenca els 

vincles de l’adoptat amb la seva família biològica i permet mantenir els 

cognoms biològics i drets successors de la filiació legítima (Giménez-

Salinas, Luque, Muzelle, Rossell, i Tamayo, 1998; Berástegui, 2005; 

Amorós, 1987).  

 Contràriament, en l’adopció plena l’infant s’integra totalment en la nova 

família a partir de la sentència judicial en la qual es constitueix l’adopció 

i adquireix tots els drets de la filiació natural, mentre que es produeix un 

trencament de tots els vincles amb la família biològica (Giménez-

Salinas et al., 1998; Berástegui, 2005; Amorós, 1987).  

b) Si definim l’adopció per les variables relacionades amb el país d’origen i de 

destinació dels infants i els seus pares adoptius trobem que existeixen, també,  

dos tipus d’adopcions: les adopcions nacionals i les adopcions internacionals. 

El Centre Internacional per al Desenvolupament de l’Infant d’UNICEF (1999, 

pàg. 2) fa les següents distincions entre adopcions nacionals i adopcions 

internacionals:  

 S’entén per adopció nacional “aquella en la que els pares adoptius i 

l’infant que serà adoptat tenen la mateixa nacionalitat i resideixen en el 

mateix país”.  

 I, per definir l’adopció internacional distingeixen entre:  

a) Aquella en la que l’infant que serà adoptat ha de sortir del seu 

país de residència habitual, sense tenir en compte la nacionalitat 

dels pares adoptius, i que s’anomena “adopció en un altre país”. 

Seria el cas d’un infant rus adoptat per ciutadans russos que 

tenen la seva residència a Catalunya. 

b) Adopció en la que els pares adoptius i l’infant que serà adoptat 

són de diferent nacionalitat, sense tenir en compte si aquests 
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pares resideixen –i seguiran residint– o no en el país de 

residència habitual de l’infant. És l’anomenada “adopció 

internacional” en sentit estricte. En aquest cas l’exemple seria un 

infant rus que es adoptat per catalans que viuen a Rússia. 

Segons aquesta classificació, també poden donar-se els dos tipus d’adopcions 

internacionals simultàniament. Per exemple, i seguint amb el cas anterior, un 

infant rus que és adoptat per catalans que tenen la seva residència a 

Catalunya. 

c) En funció de les variables relacionades amb la motivació que empeny als pares 

a iniciar el procés adoptiu trobem l’adopció tradicional i l’adopció preferencial 

(Anderson, Piantanide i Anderson, 1993; citat a Berástegui, 2005):  

 L’adopció tradicional és aquella que està generada per la impossibilitat 

de tenir fills biològics. 

 L’adopció preferencial és la que es realitza com a opció personal, 

independentment de la fertilitat dels adoptants. 

d) Els tipus d’adopció que trobem en funció del perfil d’infant que s’adopta són les 

adopcions d’infants petits i les adopcions especials:  

 Les adopcions d’infants petits són adopcions dels menors de 8 anys i 

són les més comuns en tant que es corresponen amb la majoria 

d’expectatives dels pares, que es adoptar menors petits i sans. 

 Les adopcions especials són aquelles on els adoptats són infants 

majors de 8 anys; grups de germans que s’adopten a la vegada el major 

del qual ha de tenir 8 anys o més, o ser tres germans o més; i infants 

amb necessitats especials, ja sigui per alguna disminució física, 

psíquica, sensorial o per malaltia (Rotger, 2002).  

e) D’adopcions relacionades amb la transparència del procés adoptiu, segons 

Berástegui (2005) trobem les adopcions visibles versus les adopcions 

invisibles: 

 Les adopcions visibles són aquelles on s’evidencia que l’infant no és fill 

biològic dels pares i es dóna sobretot en les adopcions interracials.  

 Contràriament, les adopcions invisibles són aquelles que per les 

característiques similars de l’infant amb la seva família adoptiva, no es 

dubte de la consanguinitat entre pares i fills, i no és possible esbrinar 
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que s’ha realitzat un procés adoptiu si aquest fet no és manifestat 

expressament pels implicats.  

f) El darrer grup d’adopcions fa referència al grau de relació entre els pares 

biològics i els pares adoptius, on trobem les adopcions confidencials i les 

adopcions obertes:  

 Entenem per adopcions confidencials aquelles on els pares adoptius no 

tenen coneixement de qui són els pares biològics de l’infant que 

adopten, o en cas de saber-ho, no mantenen cap tipus de contacte o de 

relació amb ells.  

 Entenem per adopcions obertes aquelles on els pares adoptius i els 

pares biològics comparteixen informació i fins i tot, poden arribar a 

mantenir una relació entre ells. Malgrat que les adopcions obertes no 

són gaire comuns al nostre país, a d’altres, com els Estats Units són 

una pràctica habitual (Berástegui, 2005; Vallverdú, 2004). 

Atenent a les diferents definicions d’adopcions que hem plantejat, cal afegir que 

aquestes no són excloents, i que per tant, això vol dir que una adopció pot ser 

internacional, plena, preferencial, confidencial i visible a la vegada. En la nostra 

recerca totes les adopcions són plenes degut a la nostra legislació, confidencials 

perquè a Catalunya no hi ha tradició d’adopcions obertes, majoritàriament visibles 

generat pel caràcter interracial de la internacionalitat, d’infants petits per la 

preferència del pares (tot i que no queden excloses les adopcions especials), 

tradicionals i preferencials per la mostra de l’estudi, i internacionals per ser les més 

nombroses a Catalunya. 

Finalment, apuntar que malgrat els acolliments i les adopcions són alternatives de 

protecció a la infància diferenciades, segons Amorós (1987) trobem en elles dues 

perspectives fonamentals que conflueixen: la psicopedagògica i la social. La primera 

d’elles és la que pretén integrar a l’infant en un entorn normalitzat, mentre que la 

segona, és la que ressalta els acolliments i les adopcions com a mesures de protecció. 

A més, segons aquests autor, tant l’adopció com l’acolliment es fonamenten en dos 

principis bàsics, a saber: la normalització i la individualització. El primer principi 

contempla la possibilitat d’oferir-li a l’infant una vida normal, on les accions de vida 

diària estiguin integrades en la comunitat i no en un centre o institució. I el segon, 

pretén donar l’oportunitat a l’infant d’integrar-se en una nova família i establir 

compromisos amb els seus components a partir de la seva relació.  
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1.2. Recorregut històric de les adopcions 

En aquest apartat farem una breu descripció cronològica de l’evolució soferta per les 

adopcions, des dels primers casos dels quals tenim constància fins a l’actualitat. En 

primer lloc parlarem sobre les adopcions a nivell global, en segon lloc farem una petita 

incursió en les adopcions internacionals i, en tercer i darrer lloc, ens aproparem a 

l’evolució de les adopcions a Espanya i Catalunya. 

 

1.2.1. Els orígens històrics de l’adopció 

La primera adopció de la que tenim coneixement és la historia mítica del naixement de 

Sargó I, fundador de Babilonia, al segle XXVIII a.C. (Berástegui, 2005; Fuertes i 

Amorós, 1995). Altres casos considerats com els més antics es remunten a l’antiga 

Índia i s’esteneren fins al poble hebreu. També, a l’Antic Testament s’ens relaten com 

a mínim tres exemples de situacions on es considera l’adopció com un camí per fer 

créixer i educar a un infant que ha estat engendrat per altres persones: el cas d’Efraïm 

i Manassès, educats per Jacob (Gènesi, 48,5); el de Moisès, adoptat per la filla del 

faraó (Èxode, 2,10); i el cas d’Ester, educada com si fos una filla per Mardoqueu 

(Ester, 2,7). La primera codificació legal de l’adopció la trobem però, en el Codi de 

Hammurabi (Brodzinsky, Lang, i Smith, 1995; Cole i Donley, 1990; citat a Berástegui, 

2005). 

El poble hebreu va transmetre la seva costum a Egipte i d’allà passà a Grècia i a 

Roma (Mirabent et al., 2005). 

“Segons el Dret Romà, un ciutadà podia entrar en la família d’un altre i quedar-

se sota la seva patria potestas. Aquest procés era denominat adoptio (adopció) 

i requeria el consentiment tant del pare de la família adoptant com del adoptat. 

Durant el ritual d’acceptació l’adoptat [...] era emancipat de la pertinència a la 

seva família i era acceptat pel seu nou pater, prometent rendir culte als 

antepassats de l’adoptant, mentre el seu patrimoni passava a ser propietat de 

l’adoptant” (Vallverdú, 2004, p.35).  

Amb el Dret Romà l’adopció es va considerar una garantia per a les famílies i l’única 

alternativa possible per poder subsistir en el cas de no tenir descendència i assegurar 

el patrimoni familiar mitjançant l’herència (Martinez de Aguirre, 2001; Mirabent et al., 

2005). En el Dret Romà tardà, la concepció de les adopcions va evolucionar fins a tenir 

la finalitat de proporcionar una família a qui no en tingués però, sense arribar a la 

magnitud de protecció que entenem en l’actualitat. Era el que s’anomenava la 

arrogatio (arrogació). És important destacar però, que el Dret Romà només permetia 
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adoptar als homes, per ser els representants de la figura de paterfamilia, malgrat els 

romans ja eren conscients que mater semper certa es, és a dir, que en la recerca de 

l’origen és suficient conèixer a la mare (Vallverdú, 2004). 

Entre els segles XIII i XVII no va existir l’adopció jurídica. A Anglaterra els orfes i els 

infants abandonats s’integraven en famílies d’artesans on a més d’aprendre un ofici 

acabaven adquirint l’estatus social de la família. Aquesta pràctica es va estendre al 

llarg del s. XVII també a les colònies americanes per proveir a les famílies de menors 

abandonats que poguessin cobrir el treball infantil (Mirabent et al., 2005). 

És a partir de la Revolució Francesa que les adopcions van experimentar un cert 

renaixement malgrat, no estaven del tot ben vistes, degut a algunes finalitats 

fraudulentes, com per exemple, fer-les servir per burlar la llei en el nomenament de 

l’hereu, o per millorar l’estat jurídic dels fills extra matrimonials (Martinez de Aguirre, 

2001). El 1792, seguint a Vallverdú (2004) en el primer projecte (no aprovat) del Codi 

Civil de Durand-Maillanne, l’adopció es va contemplà com un mitjà de protecció a la 

infància desprotegida i com a consol dels matrimonis estèrils, tot i que no suposava el 

trencament amb la família biològica de l’adoptat. No serà fins els projectes de 

Cambaceres que es va indicar el caràcter irrevocable de l’adopció per l’adoptant, 

encara que revocable per l’adoptat. 

Però no va ser fins el 1851 que no van aparèixer les primeres lleis sobre l’adopció 

veritablement modernes, fonamentades en el Dret Romà, i que són les que establiren 

la base de la nostra legislació. Són les lleis de Massachussets: l’Adoption of Children 

Act. Aquestes lleis van regular aspectes com:  

a) Qualsevol ciutadà de la comunitat podia adoptar fills sota autorització escrita, 

en el cas que hi hagués, de familiars propers a l’infant, i amb el consentiment 

de la parella legal. 

b) Seguint amb la idea romana del paterfamilias, les dones no podien adoptar. 

Eren els marits els que s’havien de fer càrrec d’aquestes sol·licituds. 

c) Si l’adoptat era major de 14 anys, aquest havia de donar el seu consentiment. 

d) Els pares, o pare, serien autoritzats si mostraven capacitat per criar a un fill, 

sota una correcta cura i educació. 

e) El fill adoptat tindria dret legal a l’herència com si fos un fill biològic de 

l’adoptant.  

f) Els pares biològics perdien tota relació, dret o potestat sobre el fill lliurat en 

adopció. 
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Aquesta llei legitimava a l’adoptat com a persona amb tots els drets legals existents. 

Tot i que encara l’adopció era tractada com un secretisme per evitar la vergonya de la 

infertilitat i negar el fosc passat dels infants –abandonats o d’orfelinats–, va ser a partir 

de llavors quan es va produir un canvi en les mentalitats i comencen a aparèixer 

sentiments de pietat davant de la injustícia que patien alguns infants durant la seva 

situació anterior a l’adopció (Vallverdú, 2004). 

Especial menció mereixen les adopcions internacionals, ja que aquestes tenen el seus 

inicis a partir de la segona guerra mundial i les guerres que es donaren posteriorment 

–com  la de Corea o el Vietnam–. Una vegada finalitzades, l’Estat es va trobar amb 

molts infants que s’havien quedat sense família a conseqüència de les guerres, amb 

unes carències i necessitats que no els hi era possible compensar. Va ser llavors quan 

moltes famílies americanes, com a reacció a la situació d’aquests infants, van adoptar 

infants de l’Alemanya i el Japó (Marre i Bestard, 2005; Rubio, 2001; Vallverdú, 2004). 

Segons Rubio (2001) no va ser fins a finals dels anys setanta que els països del primer 

món es van dirigir a altres països per adoptar, amb la diferència que els motius que els 

empenyien a fer-ho ja no eren d’altruisme o sentiment de culpa. El descens de la 

natalitat en els països desenvolupats i la reducció d’infants amb possibilitats de ser 

adoptats, degut al control de la fecunditat i les polítiques socials d’aquests països, van 

fer que els menys desenvolupats fossin la font d’infants per adoptar pel primer món. 

L’inici de les adopcions a altres països va generar que el 1979 es signés a Anglaterra 

The Adoption Assistance Act on s’exigia l’existència d’intermediaris en els processos 

d’adopció. Els passos aïllats similars que seguiren al d’Anglaterra van generar que, 

finalment, s’acabés  signant el Tractat de la Haia catorze anys després per regular els 

processos d’adopció internacional (Vallverdú, 2004).  

Actualment, ens trobem en un moment de canvi respecte la percepció dels infants i per 

aquest motiu, s’acabà imposant la necessitat de respectar els drets dels infants i no 

parar l’atenció únicament, en les necessitats dels pares adoptius. Les adopcions 

interracials i d’infants més grans van forçar que l’adopció deixés de ser un secret i que 

passés de ser un tabú a una realitat socialment acceptada (Hoksbergen, 1991). Amb 

aquest canvi d’actitud a la societat, també es van poder començar a tenir en compte 

les diferències entre la paternitat biològica i la paternitat adoptiva (Palacios, 1998) 

considerant-les positivament i no de manera negativa com s’havien considerat fins 

aleshores (Berástegui, 2005). 

En els països del nord d’Europa com ara Suècia, Dinamarca, Holanda i Bèlgica es va 

viure el punt àlgid de l’adopció durant la dècada dels setanta i dels vuitanta   

(Hoksbergen, 1991; Rubio, 2001). Aquest però, va patir un descens a finals dels anys 
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vuitanta per la implantació de polítiques que afavorien la natalitat en el propi país. Itàlia 

i Espanya van ser els països que agafaren el relleu degut a la seva baixa natalitat i a la 

reducció de nadons sans susceptibles de ser adoptats nacionalment (Berástegui, 

2005; Rubio, 2001). 

A continuació, descriurem quina és l’evolució històrica de les adopcions a Espanya i 

Catalunya i quin és l’estat actual de les mateixes. 

 

1.2.2. Evolució històrica de les adopcions a Espanya i Catalunya 

A Espanya, la primera referència legal sobre adopció es troba en el Brevario de Alarico 

(s. VI) on es regula la perfilatio que és la institució que conserva els efectes de 

l’adopció romana. Com succeeix amb els inicis de l’adopció, aquesta també va acabar 

sent utilitzada per legitimar els fills extra matrimonials i evadir els impostos (Lacruz, 

Sancho, Luna, Rivero, i Rams, 1997; citat a Berástegui, 2005). 

A Las Partidas (s.XIII) es fa referència a la distinció entre adopció plena i menys plena 

que va acabar desapareixent amb la reforma del Código Civil de 1987. Donat que no 

era una pràctica habitual, amb el Proyecto de Código Civil de 1851 va estar a punt de 

desaparèixer però, finalment, va ser inclosa l’adopció “menys plena”, considerant que 

seria tant escassa com ho havia estat fins aleshores (Amorós, 1987). A la primera 

redacció del Código Civil, per adoptar s’establia l’edat mínima de 45 anys i es prohibia 

per aquells que ja tinguessin fills (Lasarte, 1997; citat a Berástegui, 2005) degut a que 

era una mesura considerada substitutoria de la paternitat biològica.  

El procés que viu l’adopció a Espanya és similar al que pateixen els altres països 

europeus. Amb les posteriors reformes del Código Civil de 1958, 1970, 1981, 1987 i 

1996, es va anar configurant el sentit actual de l’adopció, passant de prioritzar els 

interessos individuals dels adoptants a centrar l’interès en proporcionar una família a 

un infant que ho requereixi –per desemparament o abandó– i que aquesta pugui 

atendre i cobrir les seves necessitats bàsiques, així com un desenvolupament integral. 

Conseqüentment, es va aconseguir entendre l’adopció com una mesura de protecció 

de l’infant, vinculada al principi rector de l’interès superior del menor (Martinez de 

Aguirre, 2001; Montané, 1996), que afecta i regeix totes les mesures de protecció de la  

infància.  

Segons Montané (1996) fins arribar a aquesta concepció però, podem distingir tres 

moments diferenciats en les adopcions a Espanya. El primer moment, compren el 

període anterior a la Llei 21/87 (BOE 17-11-1987), on s’entenia l’adopció com una 

acció legal, possibilitant que aquesta funcionés com un acte privat concertat entre els 



1. Les adopcions: una altra manera d’esdevenir pares 

34 

pares biològics i els pares adoptius. Durant aquest període no es va exigir cap tipus de 

certificat psicosocial per adoptar ni existia cap intervenció de l’Administració. Així 

mateix, no es tenien en compte les necessitats dels infants i es prioritzava el desig dels 

pares per adoptar.  

El segon moment, que compren el període posterior a la Llei 21/87 de modificació de 

determinats articles del codi civil i de la llei de enjudiciament civil en matèria d’adopció 

(BOE 17-11-1987), suposa un canvi decisiu en la tramitació de les adopcions. A partir 

d’aquell moment les adopcions ja no eren un acte privat, i per tant, els Serveis Socials 

de les Comunitats Autònomes en formaven part i van introduir les valoracions 

d’idoneïtat dels sol·licitants però, només, per les adopcions nacionals. En el cas de les 

adopcions internacionals, Espanya s’havia d’adaptar als requeriments dels països 

d’origen dels infants. 

I el tercer, i últim moment, es dóna en el període posterior a la ratificació del Conveni 

de la Haia i la nova Llei de Protecció Jurídica del Menor (BOE 17-01-1996). Amb el 

Conveni de la Haia les adopcions es realitzen entre països que també hagin ratificat el 

conveni, per tal de tenir la garantia de que l’infant està en condicions de ser adoptat i 

que els sol·licitants són idonis per aquella adopció. Amb l’aprovació de la nova llei de 

Protecció del Menor, el Certificat d’Idoneïtat es converteix en un requisit també, per les 

adopcions internacionals. Un altre aspecte a destacar d’aquest moment, és que amb 

l’entrada en vigor de la Llei 1/96 queden regulades les Entitats Col·laboradores 

d’Integració Familiar (ECAI) i això suposa un avenç important en tot el procés de 

tramitació de l’adopció. 

Tal com apunta Rubio (2001) a partir de la dècada dels noranta, amb la concepció de 

les adopcions centrades en l’infant, les primeres famílies espanyoles van obrir el camí 

per fer adopcions internacionals. A partir de llavors l’augment d’aquesta pràctica ha 

estat constant ja que ens trobem amb un descens considerable de menors nascuts a 

Espanya susceptibles de ser adoptats, causat per la implantació de les Polítiques de 

Protecció Social que eviten que el menor hagi d’abandonar la seva família d’origen per 

ser atès, així com un major control de la natalitat.  

En les darreres estadístiques sobre l’adopció pot observar-se l’augment de les 

adopcions internacionals. A Espanya hem passat de 942 adopcions internacionals el 

1997 a 3.957 adopcions internacionals el 2003. Mostrem a continuació a la taula 1 

l’evolució i la comparativa entre les adopcions nacionals i les adopcions internacionals 

entre el 1997 i el 2003 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007): 
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Taula 1. 

L’adopció nacional i internacional a Espanya (1997-2003) 

Any Adopció nacional Adopció internacional Total 

1997 849 942 1.791 

1998 875 1.487 2.362 

1999 868 2.006 2.874 

2000 972 3.062 4.034 

2001 1.075 3.428 4.503 

2002 1.028 3.625 4.653 

2003 896 3.957 4.847 

 

L’evolució de les adopcions nacionals i internacionals a Catalunya és similar a la 

produïda a Espanya, on l’augment quantitatiu de les adopcions internacionals s’ha 

multiplicat per quatre (passant de 376 a 1.562 adopcions del 1999 al 2004), tal com 

queda reflectit en les estadístiques dels darrers anys. A la taula següent (veure taula 2) 

pot observar-se l’evolució de les adopcions nacionals i les adopcions internacionals a 

Catalunya (Departament de Benestar i Família, 2005). 

Taula 2.  

L’adopció nacional i internacional a Catalunya (1999-2004) 

Any Adopció nacional Adopció internacional Total 

1999 150 376 526 

2000 90 558 648 

2001 111 1.047 1.158 

2002 98 1.056 1.154 

2003 79 1.042 1.121 

2004 130 1.562 1.692 

 

Segons Brancós (1998) a Catalunya, l’augment de les adopcions internacionals es 

degut al baix nombre de menors residents al nostre país que s’ajusten al perfil que 

desitgen els pares, com ara: petits, sans i fàcilment adoptables. La disminució de la 

natalitat; el descens del nombre de fills no desitjats; l’acceptació social de les mares 

solteres; el desenvolupament de polítiques socials adreçades a la infància i a la 

família, i l’enduriment de la legislació en matèria d’adopció nacional són factors que 

també contribueixen a que les famílies optin per les adopcions internacionals. 

Finalment, segons aquesta autora, el fet que a Catalunya les llistes i el temps d’espera 
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per a l’adopció nacional siguin llargs comporta aquest augment de les adopcions 

internacionals al nostre país. 

 

1.3. Les adopcions des del punt de vista dels implicats 

En aquest apartat, abordarem el fet adoptiu des del punt de vista dels pares i des del 

punt de vista dels adoptats i descriurem els trets específics que els diferencien dels 

pares biològics i dels fills no adoptius. 

 

1.3.1. Els pares adoptius 

L’adopció és una manera subsidiària de ser pares que està fonamentada en la filiació 

jurídica i no en la biològica, tal com ja hem expressat en altres punts. Tot i així, la 

filiació biològica-natural condiciona les característiques de la filiació adoptiva ja que 

aquesta segona ha d’assemblar-se al màxim a la filiació natural (Martinez de Aguirre, 

2001). És per això que la nostra legislació determina que una persona ha de tenir com 

a mínim 14 anys més que l’adoptat, i fins i tot, establir els 25 anys com l’edat mínima 

per poder adoptar (art.115 del Codi de família). Tenint en compte aquests requisits, 

poden adoptar totes les persones que exerceixin els drets civils, ja siguin parelles –

heterosexuals i homosexuals– o persones soles, tot i que tenen prioritat les parelles. 

També poden adoptar aquelles parelles que ja tinguin fills, malgrat en alguns països és 

indispensable no tenir-ne, i seguint el criteri de la semblança amb la filiació natural, es 

valorarà que el menor adoptat sigui més petit que els altres infants de la família. 

Contràriament, no podran adoptar aquelles persones que hagin estat privades de la 

potestat d’un càrrec tutelat, ni adoptar a un infant mentre se sigui el seu tutor o tutora 

legal del mateix. 

Aquests requisits per esdevenir pares per la via adoptiva tenen la seva justificació en 

la finalitat de les adopcions, que com ja hem expressat anteriorment, és trobar una 

família per als infants desemparats. És per aquest motiu que l’Administració ha de 

vetllar per trobar els millors pares per a cada infant, i ser conseqüent amb el dret 

superior del menor que regeix la nostra legislació. Els pares adoptius per tant, no estan 

satisfent un dels seus somnis o aspiracions, ans el contrari, estan proporcionant el 

reconeixement del dret de desenvolupament integral de l’infant. Nogensmenys, l’únic 

dret que es garanteix als pares en l’adopció és que el procediment es desenvolupi de 

manera justa i sense arbitrarietats (Martinez de Aguirre, 2001). 

Els condicionants per adoptar i els processos d’idoneïtat per tant, estan relacionats 

amb la necessitat de que les famílies coneguin i estiguin preparades per viure una 
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realitat especial amb la que es trobaran una vegada constituïda l’adopció. Aquesta 

especificitat està relacionada amb els processos que acompanyen el fet adoptiu. A 

continuació, descrivim alguns dels aspectes que els pares adoptius han de superar i 

que els diferencien dels pares biològics. 

En primer lloc, volem destacar que sovint, una adopció ha de començar per 

l’elaboració del dol per la pèrdua de no poder tenir fills biològics. En molts casos una 

alternativa prèvia a l’adopció han estat els tractaments de reproducció assistida, on les 

parelles pateixen (psíquica i físicament) sense veure resultats esperançadors. Superar 

aquests tractaments i elaborar la pèrdua dels fills biològics és fonamental per abordar 

el procés adoptiu amb bones perspectives d’èxit. Tal com diuen Mirabent et al. (2005) 

hi ha dols a la vida que mai es resolen totalment però, allò important és treballar-los 

per aconseguir que deixin espai per il·lusionar-se novament i reconèixer altres realitats. 

Si, contràriament, els pares opten per negar el dol i la pèrdua i, inicien el procés 

d’adopció, poden dipositar en el fill adoptat una càrrega i unes expectatives que aniran 

en detriment de la identitat i dignitat del menor adoptat i, evitaran que es desenvolupi i 

sigui ell mateix (Mirabent et al., 2005; Grau et al., 2005). 

En segon lloc, una vegada reconeguda i acceptada aquesta pèrdua (en el cas dels 

pares que no poden tenir fills biològics), les famílies es plantegen el fet adoptiu. I 

perquè aquest projecte d’adopció tingui èxit, és fonamental que la decisió d’adoptar es 

prengui entre els dos components de la parella (Mirabent et al., 2005). Estudis 

espanyols demostren que normalment, la idea d’adoptar neix de la dona (60% de les 

dones i 14% dels homes) (Palacios, 1998) però, això no ha d’impedir que de manera 

individual s’elabori un procés que desemboqui en un projecte consolidat pels dos 

membres de la parella.  

En tercer lloc, una vegada presa la decisió, els pares adoptius inicien un procés que no 

existeix en la paternitat biològica: les entrevistes i la valoració del procés d’idoneïtat. 

Posteriorment a la superació d’aquests tràmits burocràtics, viuen una llarga i pesada 

espera que pot allargar-se, fins i tot, anys. Mentrestant, han de decidir a qui fan 

partícip de la seva decisió i pensar com faran la presentació d’aquest projecte al seu 

entorn.  

No obstant això, trobem que les diferències entre la paternitat biològica i l’adoptiva no 

s’acaben en la tramitació de l’adopció. En quart lloc, trobem que l’adaptació que 

segueix a l’arribada de l’infant a la seva nova llar és la part més important. Es tracta 

d’obrir el nucli familiar a algú altre tenint en compte que, possiblement, no s’havia fet 

abans amb ningú i, que algunes característiques del comportament d’aquesta nova 

persona vindran determinades per la seva experiència anterior. Palacios (1998) 
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destaca que els problemes que puguin sorgir en els primers mesos d’adaptació, i que 

han de remetre amb el transcurs del temps, són la bona senyal de que s’estan produint 

canvis en l’infant que denoten la favorable evolució de l’ajustament de l’adopció. Les 

dificultats, són inherents a totes les paternitats però, caldrà diferenciar i acceptar, amb 

més encert encara, aquelles que són específiques del procés d’adopció. 

Relacionat amb el darrer punt i en cinquè lloc, les famílies han d’acceptar les 

característiques del seu fill: l’origen de l’infant, el seu passat i la seva història, així com, 

les seves necessitats i dificultats. Els pares s’han d’enfrontar al seu fill real, deixant de 

banda l’ideal que havien somiat i estimulant-lo per esdevenir ell mateix i sentir-lo com a 

fill propi, encara que no l’hagin engendrat (Mirabent et al., 2005). Una de les primeres 

finalitats dels pares és forjar entre ells i el seu fill un sentiment de pertinença i 

aconseguir, amb el pas del temps, que aquest acabi sent recíproc. 

Encara que a moltes famílies els hi agradaria que fos així, la realitat és que el seu fill 

no neix en la trobada amb els pares adoptius. L’infant té un passat, unes vivències que 

recordarà més o menys segons l’edat que tingui, i porta, el que els professionals 

anomenen, “una motxilla” amb tota la seva vida anterior. Sovint són experiències 

marcades per l’abandó dels seus progenitors i pel fet d’haver viscut en un orfenat o en 

alguna casa d’acollida. L’actitud dels pares vers aquesta realitat ha de ser propera, 

respectuosa i, reparadora de les empremtes que hagi deixat en l’infant aquesta història 

prèvia.  

I en sisè i darrer lloc, trobem la revelació de la condició adoptiva. Aquest és un altre 

aspecte clau que diferencia la paternitat biològica de l’adoptiva. Els pares que es 

mostren favorables a parlar amb l’infant del seu origen quan encara és petit, es troben 

que el procés és més senzill que per aquells pares que esperen a que l’infant sigui 

més gran per donar-li a conèixer la seva realitat (Palacios, 1998). En un estudi realitzat 

per Fuentes (2003) a Catalunya amb 15 pares i mares amb l’objectiu de conèixer les 

dificultats i facilitats que aquests identifiquen en la presa de consciència de l’adopció, 

així com, en les estratègies d’accions socioeducatives que han après per afrontar-les, 

els pares afirmen que és molt important tenir informació sobre el passat de l’infant per 

desprès abordar amb ell el tema dels seus orígens. En el cas de les adopcions 

internacionals, a vegades això és difícil però les famílies de l’estudi d’aquesta autora 

comenten que tenir algun objecte significatiu de la seva vida passada o recordar les 

sensacions del moment de la trobada els ha ajudat a abordar aquest tema amb el seu 

fill. Concretament, destaquen que tenir informació els hi serveix per comprendre als 

seus fills, perquè els infants poden expressar les seves diferències davant dels altres i, 

perquè aporta una visió positiva de l’adopció al deixar de ser un secret. A més, segons 

Fuertes et al. (1995) quan el fill arribi a l’adolescència, els pares hauran d’enfrontar la 
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possibilitat que l’adolescent iniciï un procés de recerca sobre els seus orígens i fins i 

tot, voler retrobar-se amb els seus progenitors. 

Totes aquestes especificitats són les que generen en la paternitat adoptiva un estrès 

addicional i un major grau de dificultat en les tasques parentives comparat amb les que 

genera la paternitat biològica. Per tant, volem destacar tal com afirma Berástegui 

(2005) que el mode en que la família s’enfronti a aquestes tasques, determinarà el 

grau d’adaptació de l’infant adoptat. És per això, que l’adaptació familiar, segons 

aquesta autora, no depèn exclusivament del risc previ del menor ni dels seus esforços, 

sinó que tots els components de la família seran responsables d’adaptar-se al nou 

sistema familiar. 

No obstant, com tots els pares davant de les dificultats, els pares adoptius també 

tenen la possibilitat de demanar ajut extern a professionals. En estudis internacionals 

com el de Rosenthal, Groze i Morgan (1996; citat a Fuentes, 2003) se senyala el fet 

que les famílies adoptives utilitzen els suports informals amb més freqüència que els 

formals. Concretament en el nostre context, com les famílies no disposen d’un gran 

ventall de recursos específics per a l’adopció, també utilitzen els recursos informals 

però, aquestes valorarien positivament un augment del suport formal (Fuentes, 2003). 

D’entre els recursos utilitzats pels pares adoptius (que són molt semblants als que 

utilitzen els pares biològics) destaquen el suport del cònjuge i els professionals 

sanitaris –a nivell informal i formal respectivament–. Tanmateix, la utilització d’aquests 

recursos està condicionada pel nivell educatiu de la família, ampliant-se el ventall de 

fonts de recursos (personals, familiars i professionals) a major nivell d’estudis i limitant-

se als recursos familiars en les famílies de nivells educatius més baixos (Palacios, 

1998). 

Finalment, i malgrat les diferències que hem assenyalat, els pares adoptius tenen 

també aspectes que actuen com a punts forts en la seva parentalitat. D’acord amb  

Palacios (1998) les famílies adoptives han passat per un procés de valoració que les 

ha reconegut aptes per a l’adopció tenint en compte els seus aspectes personals, 

familiars i socials. A més, acostumen a ser famílies amb més anys de convivència que 

les famílies biològiques i per tant, amb més probabilitat de ser més estables. En 

síntesi, les famílies adoptives poden oferir bons contextos de desenvolupament, 

arribant a ser, fins i tot millors, que aquells que ofereixen les famílies biològiques que 

tenen fills sense realment desitjar-ho (Brodzinsky, Schechte, i Marantz, 2002). Ser 

pares adoptius és per tant, una bona oportunitat per gaudir de la paternitat, només cal 

que aquests pares siguin conscients de la seva realitat.  
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1.3.1.1. Les funcions parentals 

Seguint amb la descripció realitzada en els punts anteriors, trobem que la parentalitat 

adoptiva té unes especificitats afegides a la parentalitat biològica que les fa diferents 

una de l’altra. No obstant això, les dues són parentalitats i per tant, hem de tenir en 

compte que com a pares adoptius també s’han de desenvolupar les funcions bàsiques 

parentals de tota família. 

Segons Palacios i Rodrigo (2004) trobem diferents tipologies de funcions familiars. 

Aquests autors plantegen concretament dos tipus: 

a) Funcions familiars centrades en el desenvolupament dels pares com a tal. 

b) Funcions familiars centrades en el desenvolupament dels fills. 

Per una banda, les funcions familiars centrades en el desenvolupament dels pares 

com a tal són les següents: 

1) Família com a espai per créixer com a persones adultes, amb autoestima, i 

amb un cert nivell de benestar psicològic a la vida quotidiana davant dels 

conflictes i situacions d’estrès.   

2) Família com a espai de preparació per aprendre a afrontar reptes i a assumir 

responsabilitats i compromisos. Espai on els adults es realitzen, se senten 

plens, planifiquen projectes i s’integren al medi social. 

3) Família com a espai de trobada intergeneracional on els adults es vinculen amb 

el passat (generació dels avis) i amb el futur (generació dels fills). 

4) Família com a xarxa de recolzament social per a les transicions vitals: cerca de 

la parella, de feina, d’habitatge, de noves relacions socials, jubilació, senectut, 

etc..  

Aquests autors afegeixen a aquestes funcions familiars centrades en els adults, el que 

significa per a aquests convertir-se en pares i destaquen tres aspectes: 

 Convertir-se en pares significa engegar un projecte vital educatiu que comença 

amb la transició a la paternitat, continua amb les activitats de criança i 

socialització dels menors, per seguir amb el recolzament al fills durant la seva 

adolescència, així com quan marxen de la llar, per finalitzar amb el retrobament 

amb els fills a través dels néts. 

 Convertir-se en pares també significa introduir-se en una intensa implicació 

personal i emocional que afegeix una nova dimensió generada de l’asimetria 

entre les capacitats adultes i les infantils, així com de la inversió d’il·lusió i 

esforç posat al servei del projecte educatiu dels fills. 
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 Finalment, convertir-se en pares significa emplenar de contingut aquest 

projecte educatiu durant tot el procés de criança i educació dels fills. 

Per altra banda, Palacios i Rodrigo (2004) diferencien les funcions familiars centrades 

en el desenvolupament dels fills. Concretament, aquestes funcions parentals 

centrades en els fills són quatre: 

1) Vetllar per la supervivència dels fills, pel bon desenvolupament i creixement, 

així com per la seva socialització en les conductes bàsiques de comunicació, 

diàleg i simbolització. És la que nosaltres anomenem: funció parental de 
protecció.  

En la filiació adoptiva, la funció de protecció és bàsica en tant que els 

sol·licitants han d’oferir una família i una llar als infants, així com també atendre 

les seves necessitats alimentàries, d’higiene i salut degut a les mancances amb 

les que arriben. No obstant això, aquests no seran els únics aspectes pels 

quals han de vetllar els pares doncs la funció de protecció va més enllà de la 

supervivència. Un cop adaptats a la seva nova llar, els infants han de viure en 

un entorn que els ensenyi a comunicar-se i relacionar-se, els pares han de ser 

pacients en l’aprenentatge de la nova llengua i han d’establir uns hàbits i una 

rutina que proporcioni seguretat a l’infant. 

2) Vetllar perquè els fills tinguin un clima d’afecte i recolzament propici per al bon 

desenvolupament psicològic. És la funció que nosaltres anomenem: funció 
parental afectiva. 

Aquesta funció és molt important en les famílies adoptives ja que els infants 

que arriben d’altres països sovint han viscut en orfenats i residències i no han 

gaudit de la relació amb referents afectius estables i propers. En aquests 

casos, els paren han de fer saber a l’infant què són uns pares, i han d’apropar-

se a poc a poc, fins que aquest, els accepti i els consideri la seva referència. 

Igualment, els pares han de ser un suport afectiu i emocional en totes les 

etapes de la vida de l’infant i recolzar-lo en tots aquells aspectes relacionats 

amb el coneixement dels seus orígens i l’acceptació de la seva cultura 

originària. 

3) Aportar als fills l’estimulació que garanteixi que es poden desenvolupar 

correctament en el seu entorn físic i social, i respondre a les demandes i 

exigències pròpies de l’adaptació al seu entorn. Palacios i Rodrigo (2004) 

indiquen que aquesta estimulació els hi arriba per dues vies: a) de l’ambient on 

viuen i l’organització quotidiana, i b) de les interaccions directes a través de les 
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quals els pares fomenten aquest desenvolupament dels seus fills. Aquesta 

funció nosaltres l’anomenem: funció parental d’estimulació.  

Aquesta funció també és fonamental per al correcte desenvolupament d’un 

infant adoptat. Sovint, aquests menors no han estat estimulats pels seus 

cuidadors dels orfenats i no responen a molts dels estímuls que els envolten. 

Un cop adaptats a la seva nova vida aquí, els pares han d’anar cobrint aquesta 

mancança del seu fill i anar recuperant en aquells aspectes on aquests menor 

arriben endarrerits.  

4) Prendre decisions sobre els aspectes i contextos educatius que influiran en 

l’educació de l’infant. És la funció que nosaltres anomenem: funció parental 
educativa. 

Aquesta funció en les famílies adoptives és rellevant en relació a les 

expectatives que els pares han dipositat en el seu fill. No és positiu que 

aquestes siguin restrictives i inflexibles doncs cada persona és d’una 

determinada manera i no podem exigir-li allò que no és. Tampoc és convenient 

que els pares eduquin al seu fill en funció del passat del menor, sinó que cal 

que aquest s’adapti i visqui en funció de la cultura i costums d’aquí. 

L’escolarització per tant, serà un moment clau però, cal que els pares s’esperin 

i adaptin la seva incorporació en funció del ritme del menor i el moment evolutiu 

que aquest estigui vivint. Finalment, també cal que els pares estableixin uns 

límits i unes normes que ajudin a l’infant a desenvolupar-se i créixer de manera 

sana i equilibrada. 

Finalment, a la figura 2, resumim quines són les funcions parentals que tota família a 

de desenvolupar correctament per garantir l’òptima evolució dels seus fills, ja siguin 

biològics o adoptats.  
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Figura 2. Funcions parentals 

 

1.3.2. Els protagonistes del fet adoptiu: els infants 

Per als infants ser adoptats també significa tenir una filiació diferent de la que tenen els 

altres nens i nenes que són fills biològics, i les diferències, igual que en la paternitat 

adoptiva, també estan arrelades als processos que han de viure. A continuació 

descriurem quins són els trets més importants que diferencien els fills adoptats dels no 

adoptats.  

Per una banda, la primera diferència que els marca com a fills, és que han estat 

abandonats pels seus pares biològics. Aquesta és la diferència més important, perquè 

malgrat puguin entendre i comprendre el fet adoptiu, aquesta pèrdua els acompanyarà 

tota la vida. Hi ha persones que poden pensar constantment que són adoptats, i altres 

que poden deixar-ho més en l’oblit però, per a tots ells, el sentiment d’abandonament 

està present. Això és degut, a que, com diu Brodzinsky (1987) la pèrdua d’una adopció 

no és igual que la resta de pèrdues que podem tenir a la vida, com el divorci o la mort. 

La pèrdua que acompanya l’adopció està sempre present, no està reconeguda 

socialment i és més profunda que les altres pèrdues que puguem patir.  

També cal tenir en compte que, a la pèrdua per l’abandonament dels pares biològics, 

l’infant pot afegir sentiments de dol per la pèrdua de l’espai que coneixia fins el 

moment –l’orfenat o la casa d’acollida on estava– així com per les persones que 

s’havien fet càrrec d’ell i l’havien atès fins el moment de l’adopció (Mirabent et al., 

2005). La manera com els infants adoptats expressen el dol per aquestes pèrdues té 

moltes manifestacions emocionals i conductuals, entre d’elles: commoció, ira, 

depressió, desesperació, impotència i desesperança. 

 Funció parental de protecció: garanteix el desenvolupament, 

creixement i socialització de l’infant. 

 Funció parental afectiva: garanteix el desenvolupament psicològic i 

afectiu de l’infant. 

 Funció parental d’estimulació: garanteix el desenvolupament de 

l’infant en el seu entorn físic i social, així com saber donar resposta a les 

demandes i exigències de l’entorn. 

 Funció parental educativa: garanteix el desenvolupament educatiu de 

l’infant. 
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D’altra banda, els infants adoptats han de fer front a un seguit de carències generades 

per la insuficient atenció rebuda, en la majoria dels casos, com a conseqüència de la 

seva estada als orfenats. Acostumen a ser infants que han estat atesos per diferents 

persones, en moments molt breus, i no han tingut cap referent estable. L’atenció que 

han rebut és, generalment, molt pobre i sovint de poca qualitat. Per tant, no han estat 

estimulats de la mateixa manera que ho està un infant que conviu des del primer dia 

amb els seus pares, tot i que dependrà del tipus d’orfenat on hagi estat o de la qualitat 

de la casa d’acollida on hagi residit. No obstant, la realitat ens demostra que, sovint, 

els infants adoptats que arriben al nostre país venen amb carències físiques i afectives 

que han de recuperar un cop arriben i s’incorporen a la seva nova llar (Mirabent et al., 

2005). 

Les conseqüències d’aquestes carències, tant físiques com psicològiques, poden 

afectar el desenvolupament de l’infant de manera significativa, aspecte que sovint 

acostuma a ser la primera preocupació que tenen els pares adoptius.  

Recollim a continuació, alguns dels problemes més característics dels infants que han 

estat adoptats a altres països. Segons la revisió realitzada per Oliván (2001), a nivell 

físic, els infants poden patir: 

 Trastorns nutricionals: malnutrició; raquitisme i altres vitaminopatíes; anèmia 

ferropènica i intoleràncies alimentàries. 

 Trastorns del creixement i del desenvolupament: fallada de creixença; 

endarreriment del creixement psicosocial i microcefàlia; pubertat primerenca en 

nenes; i endarreriment del desenvolupament psicomotor, del llenguatge, de 

l’aprenentatge i socioafectiu. 

 Trastorns neurosensorials: problemes d’audició; problemes de visió; i 

alteracions del desenvolupament neurològic relacionades amb el consum 

d’alcohol i el síndrome alcohòlic fetal. 

 Trastorns endocrinometabòlics: deficiència de iode i hipotiroidisme secundari; 

hipotiroidisme congènit; i pubertat primerenca en nenes. 

 Problemes dentals: endarreriment en la erupció i danys de la dentició primària i 

secundària. 

 Trastorns dermatològics: escabiosi, pediculosi i micosi. 

 Trastorns ortopèdics: alteracions de la columna i extremitats inferiors. 

 Trastorns prenatals: anomalies congènites. 

 Malalties infeccioses: infeccions intestinals parasitàries i bacterianes; infecció 

per citomegalovirus, congènita i adquirida; tuberculosi; sífilis, congènita i 

adquirida; infecció VIH; les diferents hepatitis; i paludisme. 
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Malgrat la quantitat de malalties descrites, Oliván (2001) senyala que la salut de 

l’infant, més enllà de la desnutrició i l’endarreriment en el creixement, dependrà del 

context i país d’on provingui. 

En quant a nivell psíquic, els infants adoptats poden mostrar endarreriment en el 

desenvolupament psicomotor –poca tonicitat muscular, que pot significar tenir 

dificultats per aguantar-se asseguts o caminar malgrat tinguin l’edat, que no coneguin 

les parts del seu cos i l’esquema corporal, així com la motricitat (fina i grossa) poc 

desenvolupada–. També poden mostrar un endarreriment important en la comunicació 

i el llenguatge, anant per sota de l’edat corresponent (Mirabent et al., 2005). Altres 

aspectes que es veuen afectats poden ser l’autoestima, la construcció de la identitat 

personal, la integració social (Berástegui, 2005), així com l’aparició d’actituds rebels 

com agressions, robatoris, mentides, hiperactivitat, conducta d’oposició i fugides. Són 

el que s’anomena conductes “d’actuació” (Brodzinsky et al., 2002). El rendiment 

acadèmic també es veu afectat –acostuma a ser més baix que el dels no adoptats– i 

es produeixen freqüentment, problemes d’atenció (Palacios, 1998). 

Un cop descrites les dificultats que poden patir els infants adoptats a nivell físic i 

psíquic, volem destacar que els professionals d’aquest àmbit han de ser coneixedors 

de les mateixes però, és fonamental i bàsic per a un bon desenvolupament de la seva 

tasca que aquest coneixement no indueixi a l’etiquetatge. Els infants adoptats són 

propensos a tenir aquestes dificultats però això no significa que sempre apareguin i 

per tant, cal que l’atenció que rebin aquests infants per part dels professionals sigui, 

sense deixar d’atendre les mancances, global i tingui en compte el seu 

desenvolupament general, sense centrar-se o obsessionar-se en les dificultats que 

puguin sorgir. 

Un altre aspecte important que diferencia als infants adoptats de la resta d’infants, és 

la quantitat de canvis que han d’abordar en un breu període de temps. Després del 

viatge de retorn, els infants es troben que han deixat el context que coneixien i que es 

troben en un nou món diferent i desconegut. Ells no poden entendre que aquest canvi 

els hi suposarà unes millores, i per tant, s’enfronten a noves realitats havent de 

superar el trencament amb el context i les persones que coneixia. Com diuen Mirabent 

et al. (2005) els canvis més rellevants als que han de fer front són l’idioma, seguit del 

canvi d’habitatge, d’hàbits d’higiene i de comportament, d’alimentació, així com les 

olors del país, la temperatura, etc. Les reaccions i l’adaptació a tots aquests canvis es 

van produint de mica en mica i, és per aquest motiu, que és probable que es 

produeixin regressions positives com a senyal d’adaptació. Com diu l’autora, a través 

d’aquestes regressions, l’infant pot viure les etapes que durant la seva estança a 

l’orfenat no va poder experimentar, sentint-se segur per reparar els buits de la 
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infantesa no viscuda. D’igual manera, aquestes regressions enforteixen les 

vinculacions amb els pares ja que aquests poden cobrir les necessitats del seu fill i 

viure unes etapes que es van perdre perquè no estaven junts. 

A conseqüència d’aquestes vivències prèvies, la socialització entre iguals pels 

adoptats no és un objectiu a curt termini. Els períodes que han viscut entre altres 

infants i sense referents clars, fan que aquestes persones tinguin la necessitat 

d’aprendre abans de res, que són un pare i una mare i, per tant, és prioritari establir 

vincles afectius i emocionals amb persones properes i referents per ampliar, 

posteriorment, el nucli dels vincles amb el grup d’iguals. És per aquest motiu que els 

professionals recomanen que l’infant no vagi a l’escola fins un any després de 

l’arribada a casa i que la incorporació a la institució escolar es faci d’una manera 

gradual i esglaonada (Mirabent et al., 2005). 

Un altre aspecte rellevant en els adoptats, és la recerca dels orígens. D’acord amb 

Fuertes et al. (1995) i Mirabent (2005) cal partir de que l’infant té dret a conèixer el seu 

origen i els pares tenen el deure de fer-li saber la seva condició d’adoptat. Les raons 

que justifiquen aquesta revelació (informar de la condició d’adoptat) són de tipus 

moral, psicològica i material. Moral perquè ningú pot basar la seva vida en una 

mentida i per tant, l’infant té dret a conèixer la veritat; psicològica perquè les relacions 

no fonamentades en la confiança i la veritat són falses i artificials i, això afecta 

negativament a la relació entre pares i fills, i material perquè tard o d’hora la persona 

s’assabentarà, ja sigui per algú altre o per algun document escrit (Fuertes et al., 1995). 

Per tant, el que cal abordar és quan i com proporcionar aquesta informació, sempre 

tenint en compte que és necessari que tota la informació facilitada estigui adaptada a 

les capacitats de comprensió de l’infant (Fuentes, 2003; Fuertes et al., 1995). En quant 

al millor moment per donar la informació, sempre es poden utilitzar situacions 

espontànies on l’infant es pregunti pel naixement dels animals o dels humans però, si 

aquests no es donen, continua sent responsabilitat dels pares donar aquesta 

informació i per tant, hauran d’informar al seu fill malgrat aquest no faci preguntes 

relacionades amb el tema de l’adopció.  

Concretament, una bona edat per fer la revelació és entre els 2 i els 4 anys, ja que en 

aquesta edat l’infant encara no entén totes les connotacions de ser adoptat i rebrà la 

informació de manera natural i tranquil·la. Posteriorment, cal anar ampliant la 

informació palatinament fins els 7-8 anys, on l’infant, per les seves capacitats 

intel·lectuals, s’adonarà de la complexitat del terme família, entendrà els vincles que 

l’uneixen amb els seus pares adoptius, i s’adonarà de la pèrdua de la seva família 

biològica (Fuertes et al., 1995; Palacios, 1998). A l’adolescència i a mesura que l’infant 

es faci gran, sorgiran aspectes relacionats amb la família biològica. L’actitud dels pares 
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en aquest moment ha de ser clara, mostrant-se el més respectuós, empàtic i 

comprensiu possible vers la família biològica i donant una informació el màxim de 

veraç possible (Fuertes et al., 1995). Pot ser que la informació que tinguem sobre la 

família biològica sigui dura per a l’adolescent però, s’ha d’intentar traspassar la 

informació de la manera més positiva possible, per tal que pugui ser una ajuda per 

construir la seva identitat com a persona i adoptat.  

Totes aquests aspectes, afegits als del desenvolupament de qualsevol infant, han de 

ser superats de mica en mica per les persones adoptades. Brodzinsky et al. (2002) 

senyala, com el fet de ser adoptat va afegint tasques a les etapes del 

desenvolupament vital proposades per Erikson. A la taula 3, especifiquem quines són 

les tasques concretes que descriuen aquests autors per a cada etapa del 

desenvolupament psicosocial i hem afegit les tasques relacionades amb els pares 

segons l’etapa del seu fill en funció de múltiples referències d’altres autors. 
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Taula 3.  

Models psicològics d’adaptació a l’adopció. Adaptat de Brodzinsky et al., 2002. 

Edat 
Tasques 

psicosocials 
d’Erikson 

Tasques de l’infant 
relacionades amb l’adopció 

Tasques dels pares 
relacionades amb l’adopció 

Primera 
infància 
0-1 any 

Confiança/ 
Desconfiança 

Adaptar-se a la transició 
d’una nova llar. 
Desenvolupar vincles ferms, 
especialment en els casos 
d’adopció tardana. 

Cobrir les necessitats de 
l’infant. 
Reparar les mancances de 
l’etapa viscuda fora de la llar 
familiar. 

Infància 
(Edat 
preescolar) 
1-5 anys 

Autonomia/ 
Vergonya i 
dubte. 
Iniciativa/ 
Culpa 

Aprendre sobre el naixement 
i la reproducció. 
Adaptar-se a la informació 
inicial sobre l’adopció. 
Reconèixer les diferències en 
l’aspecte físic, especialment 
en les adopcions interracials i 
entre països. 

Revelar a l’infant la seva 
condició d’adoptat. 
Abordar les diferències des 
del model de reconeixement 
de les mateixes  

Infància 
mitjana 
6-12 anys 

Laboriositat/ 
Inferioritat 

Comprendre què significa i 
què implica ser adoptat. 
Cercar respostes sobre el 
propi origen i les raons per 
l’abandonament. 
Fer front a les diferències 
físiques amb els membres de 
la família. 
Fer front a l’estigma associat 
a l’adopció. 
Fer front a les reaccions dels 
iguals davant l’adopció. 
Fer front a la pèrdua 
associada a l’adopció. 

Acompanyar a l’infant en 
l’elaboració del seu mapa 
familiar. 
Abordar les diferències des 
del model d’acceptació de les 
mateixes. 
Elaborar una història familiar 
per presentar-la a la societat. 
Acompanyar en el procés de 
dol de l’infant per la família 
biològica perduda. 
Reconèixer la seva estima 
vers el seu fill de manera 
incondicional. 

Adolescèn-
cia 
13-19 anys 

Identitat de 
l’ego/ Confusió 
de la identitat 

Nova exploració del sentit i 
les conseqüències de ser 
adoptat. 
Connectar l’adopció amb el 
propi sentit de la identitat. 
Fer front a la identitat racial 
en els casos d’adopció 
interracial. 
Resoldre la fantasia de la 
novel·la familiar. 
Fer front a la pèrdua 
associada a l’adopció, 
especialment en els aspectes 
referents al jo. 
Considerar la possibilitat de 
cercar la família biològica. 

Acompanyar en l’elaboració 
de la identitat de l’adolescent. 
Abordar les diferències des 
del model d’acceptació de les 
mateixes. 
Acompanyar i recolzar en la 
recerca dels orígens. 
Acompanyar en el dol per la 
família biològica perduda. 

(taula continua) 
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Taula 3. (continuació) 

Edat 
Tasques 

psicosocials 
d’Erikson 

Tasques de l’infant 
relacionades amb l’adopció 

Tasques dels pares 
relacionades amb l’adopció 

Primera edat 
adulta 
20-30 anys 

Intimitat/ 
Aïllament 

Nova exploració d’allò que 
implica ser adoptat en relació 
amb l’evolució del jo i el 
desenvolupament de la 
intimitat. 
Nous factors de la cerca. Inici 
de la cerca. 
Adaptar-se a la paternitat a la 
llum de la història del propi 
abandonament. 
Enfrontar-se a la pròpia i 
desconeguda història 
genètica en el context del 
naixement dels fills. 
Fer front a la pèrdua 
associada a l’adopció. 

Acompanyar i recolzar en la 
recerca dels orígens. 
 

Mitjana edat 
40-50 anys 

Generativitat/ 
Estancament 

Nova exploració d’allò que 
implica l’adopció en relació a 
la pròpia edat. 
Reconciliar la creació d’un 
llegat psicològic amb el propi 
passat desconegut. 
Nous factors de la recerca. 
Fer front a la pèrdua 
relacionada amb l’adopció. 

 

Vellesa 
70 anys i 
més 

Integritat  
del jo/ 
Desesperança 

Resolució final d’allò que 
implica l’adopció en el context 
de revisió de la vida. 
Últimes consideracions 
respecte la recerca dels 
supervivents de la família 
biològica. 

 

 

Tal com es pot veure en la taula anterior, a la primera infància la tasca més important 

és l’adaptació a la nova situació per la qual cosa els pares han de donar cobertura a 

totes les necessitats del fill, incloses les relacionades amb les carències generades per 

la vida a l’orfenat. A la l’edat preescolar, l’infant comença a tenir els primers contactes 

amb el concepte d’adopció. És per això que els pares han de revelar-li a l’infant que ell 

és adoptat, malgrat no acabi d’entendre el que significa. Per fer-ho, és interessant triar 

un moment relacionat amb els naixements o la reproducció dels animals perquè l’infant 

pugui vincular-ho a un fet concret i no sigui una historia abstracta que no entén. Però, 

si no es dóna el moment idoni, és important que els pares en parlin igualment. En 

aquesta etapa, els pares també han d’ajudar a acceptar les diferències de l’adopció 

interracial. L’infant d’ètnia diferent a la dels pares comença a adonar-se de les 

diferències del cos: color del cabell i de la pell, cabell llis o arrissat, etc., i pregunta 

sobre elles. La tasca dels pares és donar resposta a aquestes preguntes intentant que 

el menor no se senti sol i desprotegit. Mostrar-li altres persones com ell, pot ajudar a 
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considerar la situació dins de la normalitat i a no sentir rebuig pels seus trets 

característics. 

Entre els 6 i els 12 anys, a la infància mitjana el menor entén realment què significa ser 

adoptat, i l’infant a d’enfrontar-se a la seva realitat. La funció dels pares és donar 

recolzament a tot aquest procés d’acceptació i ajudar-lo a superar-ho. Donar 

informació veraç perquè l’infant pugui construir el seu mapa familiar, o per saber què 

explicar quan algú del carrer li diu que és adoptat, serà fonamental perquè l’infant no 

se senti desconcertat o diferent. Els pares, han d’acceptar els moments de confusió 

del seu fill i demostrar que estan amb ell per superar-los. Pel fill és molt important que, 

davant de la confusió que genera el fet de descobrir que en un moment determinat de 

la seva vida va ser abandonat, tingui la certesa que això és un fet que no es tornarà a 

repetir, i que els seus pares l’estimen per sempre. 

A l’adolescència, la persona comença a definir la seva identitat i el fet adoptiu 

ressorgeix amb força. L’adoptat ha de construir-se i per fer-ho, es pregunta per la 

història que no coneix però que forma part d’ell. En aquesta etapa d’importants canvis, 

els pares han de mostrar sobretot comprensió per la confusió i neguit que pot estar 

passant el seu fill i mostrar el seu recolzament. Respondre dubtes o acompanyar al fill 

en la recerca de dades sobre els seus progenitors pot ser una bona manera de 

mostrar-se propers a ell.  

A la primera edat adulta, l’adoptat se separa dels seus pares per viure la seva vida de 

manera autònoma i independent. No obstant això, el fet adoptiu encara l’acompanya i 

torna a aparèixer quan l’adoptat es planteja la seva pròpia paternitat. Les pors sobre la 

genètica, sobre les causes del seu abandonament i sobre les seves capacitats com a 

pare/mare influeixen en que alguns adoptats necessitin continuar o iniciar, si no ho han 

fet a l’adolescència, la cerca de la seva família d’origen. Les persones en aquesta 

etapa ja prenen decisions per sí soles però, la por a defraudar als seus pares adoptius 

o d’entristir-los pot ser un fre per iniciar la cerca, i això seria un aspecte negatiu per al 

desenvolupament de la persona adoptada, ja que ho necessita per seguir construint la 

seva vida. És per això, que els pares adoptius poden continuar donant suport no 

oposant-se a aquesta cerca de la família natural i proporcionant tota la informació de la 

qual es disposi. 

A la mitjana edat i la vellesa, la recerca dels orígens continua ocupant un lloc 

primordial en la vida dels adoptats. Una vegada la vida es calma, els fills es fan grans, 

es té molt temps lliure, etc., es torna a fer necessari descobrir quins són els propis 

orígens. Sovint, la mort dels pares adoptius i la nova soledat que aquesta 

desencadena genera aquesta necessitat ja que es deixa de patir pel fet de poder ferir 
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a les persones que han tingut cura de tu tota la vida. La idea de deixar un llegat als fills 

i als nets, així com poder completar la història personal són també aspectes que 

influeixen en continuar amb aquesta cerca. Lògicament, en aquestes etapes no trobem 

tasques relacionades amb l’adopció característiques dels pares adoptius doncs, 

suposem, que aquests són ja molt grans o han mort.  

Finalment, destacar que malgrat la condició d’adoptat, el dol per les pèrdues viscudes i 

la recerca dels orígens està present al llarg de tota la vida, cada persona pot enfrontar-

se d’una manera diferent i peculiar al fet adoptiu. És per això, que una persona pot 

sentir-se perduda i abatuda per haver trencat el lligam amb la seva família d’origen 

durant tota la vida, o contràriament, mostrar-se feliç i agraïda per haver trobat una 

nova família. Pels experts, no hi ha cap opció més vàlida que l’altra ja que les dues 

són considerades com una adaptació de la realitat de la persona i per tant, cal 

considerar-les com aspectes positius, sigui quina sigui l’actitud escollida (Brodzinsky et 

al., 2002). En qualsevol cas, la nostra funció com a professionals serà ajudar a 

aquesta persona i a la seva família a construir sobre aquest passat, i sobretot, a mirar 

de cara al futur. 
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1.4. Síntesi del capítol 

 

 

  

 

 “L'adopció és un procés legal, psicològic i social, sempre en l'interès superior de 

l'infant, que li permet integrar-se plenament en el si d'una família en la qual no 

ha nascut. L'adopció, que sempre la constitueix un jutge, proporciona una 

relació paternofilial igual a la paternitat biològica”. 

 Les adopcions de la nostra recerca són plenes, confidencials, visibles, d’infants 

petits, tradicionals, preferencials i internacionals. 

 Històricament les adopcions han existit des del segle XXVIII a.C. però no és fins 

el 1851 que no apareixen l’Adoption of Children Act, que són les primeres lleis 

modernes sobre l’adopció. Les adopcions internacionals neixen a conseqüència 

dels orfes que generen les guerres i actualment, són les adopcions que tenen 

més rellevància. 

 Ser pares adoptius comporta cobrir unes necessitats específiques dels infants 

adoptats. Les tasques específiques d’aquests pares estan relacionades amb el 

passat de l’infant, l’adaptació a la nova situació familiar, la recerca dels origens 

per part dels infants i les diferències racials. 

 Malgrat les especificitats afegides del fet de ser pares adoptius, són davant de 

tot pares i les funcions parentals són per tant, les mateixes. Aquestes funcions 

són la de protecció, l’afectiva, la d’estimulació i l’educativa. 

 Els infants adoptats també tenen uns trets característiquis diferenciadors dels no 

adoptats com són: la superació de l’abandonament dels pares biològics; el dol 

per les pèrdues viscudes; les carències físiques i psíquiques generades per la 

seva estada a orfenats; l’adaptació a molts canvis en poc temps, i la cerca 

constant del seus origens. 
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2.  Les actituds i motivacions per esdevenir pares adoptius 

En aquest capítol parlarem de les actituds vers l’adopció i de les motivacions inicials 

dels sol·licitants. Per fer-ho, hem dividit el capítol en cinc apartats: el primer fa 

referència a l’evolució de les generacions d’adoptants i les seves motivacions al llarg 

del darrer segle; al segon parlarem sobre les actituds que té la població en general 

vers l’adopció; al tercer apartat ens centrarem en les motivacions, especificant quines 

són les motivacions més expressades pels sol·licitants de diferents estudis; el quart fa 

referència a les barreres o dificultats que trobem en les motivacions per adoptar; i al 

cinquè i últim apartat explicarem la importància de les motivacions en els processos 

adoptius.  

 

2.1. L’evolució de les motivacions per a l’adopció 

En aquest punt, farem un recorregut històric durant l’últim segle per reflectir quin ha 

estat el canvi actitudinal i motivacional que han viscut diferents generacions de 

persones vers els processos d’adopció. 

Hocksbergen i ter Laak (2005, p.28) entenen per generació de pares adoptius:  

An aggregate of individuals who adopted at least one nonrelated child during 

the same historical time frame and who share a number of adoption-related 

experiences, ideas, attitudes, and behaviors. We view the construct of “adoptive 

parent generations” as a helpful framework to interpret changes in the 

motivation and value orientations of adoptive parents, their decision to adopt a 

child, the type of child they adopt, their attitudes and behavior regarding 

adoption related issues, and, ultimately, the outcomes for adoptive family 

members. 

Basat en aquesta definició, Hoksbergen (1991) i Hocksbergen et al. (2005) han 

plantejat quatre generacions de pares adoptius coincidents amb aspectes culturals e 

històrics i canvis importants en l’àmbit de l’adopció: 

1) Generació de pre-guerra: pares adoptius tancats i tradicionals (adopcions 

abans de 1970): aquesta generació la composen els nascuts entre 1910 i 1930 

i que van adoptar el seu primer fill entre 1955 i 1970. Les adopcions es 

consideraven una alternativa al fill biològic i, per tant, només podien adoptar 

aquelles parelles que fossin estèrils. Els infants eren fills de dones solteres de 

la mateixa ètnia que els adoptants. Els pares no tenien informació dels orígens 

del menor i els professionals recomanaven canviar-li el nom al menor i tractar-
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lo com a fill biològic. No es mantenia el contacte amb cap altre família adoptiva. 

L’adopció era confidencial, secreta i anònima. Quan l’infant tenia entre 4 i 6 

anys els pares l’informaven de la seva condició d’adoptat però no se li donava 

importància a aquest fet vital. Predominaven els interessos dels pares i una 

actitud de rebuig vers les diferències. Quan els pares tenien problemes o 

dificultats, trigaven molt en demanar ajut professional doncs l’adopció era 

considerada un tabú social i l’ajut que rebien estava condicionat pels prejudicis 

socials i la valoració de les relacions biològiques. 

2) Generació silenciosa: pares adoptius oberts i idealistes (adopcions entre 

1970 i 1980): aquesta generació neix a conseqüència d’un entorn social on 

s’introdueix l’educació sexual a les escoles, es produeix un canvi de rol de les 

dones a la societat, descendeix la influència de la religió i les autoritats, i es 

produeix una acceptació gradual de la família monoparental. Els resultats fruit 

d’aquests canvis són un control de la natalitat i l’avortament així com 

l’acceptació de les mares solteres. L’obertura d’aquests aspectes íntims genera 

que l’adopció perdi el seu caràcter tabú i també que es redueixin els infants 

adoptables dins d’un mateix país. L’adopció ja es considera una solució 

favorable per crear o ampliar una família i apareix l’adopció interracial, que és 

presentada pels mitjans de comunicació com una manera d’ajudar als infants 

del tercer món que ho necessiten. Amb l’augment de les adopcions 

internacionals, les administracions comencen a regular els processos adoptius i 

apareixen els primers òrgans mediadors. Els professionals fan una petita 

preparació dels sol·licitants sobre què es poden trobar i quines dificultats 

hauran de superar. Aquesta preparació però no és suficient per assumir les 

responsabilitats d’educar a infants de qualsevol edat, ni tampoc per superar els 

efectes adversos de les condicions anteriors que han viscut els infant, tenint en 

compte que s’ha d’afegir les dificultats de l’adopció interracial. Els professionals 

també comencen a conscienciejar als pares sobre la importància d’informar a 

l’infant dels seus orígens, aspecte que afavoreix que els pares també tinguin 

més informació sobre el passat de l’infant i els seus progenitors. Un altre canvi 

d’aquesta generació, és que s’introdueixen programes d’intervenció primerenca 

amb els infants per tal de superar les condicions adverses que aquests havien 

viscut als seus països d’origen. L’adopció ja no pot amargar-se, degut a la 

visibilitat de l’adopció interracial, i l’actitud de rebuig de les diferències de la 

primera generació dóna pas a una actitud d’acceptació de les mateixes. 
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3) Generació de protesta: pares adoptius realistes-materialistes (adopcions 

entre 1980 i 1990): la tercera generació està caracteritzada per una 

consciència més realista de les dificultats de l’adopció en general i de les 

necessitats especials de l’adopció internacional. Les administracions han 

desenvolupat lleis internacionals –com el Conveni de la Haia, 1993– que 

regulen el procés adoptiu i s’exigeix l’existència d’organismes d’adopció 

oficialment reconeguts per iniciar qualsevol tràmit del procés. Les agencies 

s’adonen que cal dedicar més temps per preparar als pares, ja que comencen 

les adopcions d’infants amb necessitats especials. Aquestes agencies 

comencen a informar sobre les dificultats de l’adopció, sobretot de les 

psicopatologies, contextos adversos que han viscut els infants i necessitats 

dels infants adoptats més grans. El seguiment postadoptiu però, continua sent 

molt limitat i les famílies han de resoldre les dificultats d’adaptació per elles 

mateixes. Amb l’augment de la informació, les expectatives dels pares es 

modifiquen i es tornen més realistes donant pas a la consolidació del model 

d’acceptació de les diferències. 

4) Generació perduda: pares adoptius optimistes en la demanda (adopcions 

des de 1990): Aquesta generació emergeix, entre d’altres, per l’augment 

adquisitiu de les parelles, fet que els permet adoptar internacionalment; per 

l’augment de l’individualisme i el desig de les parelles d’un infant sense gaires 

dificultats; i per l’augment de la infertilitat. La motivació d’aquesta generació 

està centrada en els adults, en comparació amb la de la segona i tercera 

generació que volien ajudar als infants desemparats. Aquesta generació desitja 

adoptar infants petits i sans i integrar-los en la cultura on han estat adoptats, 

sense prioritzar tant l’acceptació de les diferències entre la cultura d’origen i la 

de recepció. Les agencies continuen formant als pares i hi ha països europeus 

on se’ls obliga a fer un curs sobre l’adaptació familiar. 

En base a aquestes generacions, Berástegui (2006) al I Fòrum Internacional sobre 

Infància i Família celebrat a Barcelona va aportar que la generació actual pot definir-se 

com la generació consumidora. Aquesta generació està caracteritzada per l’ampli 

ventall de parelles que tenen problemes d’infertilitat (vora el 20%) i que contemplen 

l’adopció com una tècnica més de reproducció assistida. Aquesta generació no 

reconeix el passat de l’infant i per tant, no accepta les diferències d’aquesta paternitat, 

ans el contrari, promou la insistència en les diferències i la diversitat. La solidaritat 

d’aquesta generació és possibilista, en tant que renuncia a les dificultats d’altres 

alternatives, i s’entén l’adopció com una experiència. La relació que s’estableix amb 
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els professionals és la de qualsevol consumidor, és a dir, són una generació que tenen 

dret a reclamar, ja que diu Berástegui, que consideren l’experiència del veí com a 

criteri de veritat. 

A continuació mostrem a la taula 4 un resum de les característiques principals de cada 

generació de pares adoptius. 

Taula 4.  

Generacions de pares adoptius i les seves característiques principals  

 

Tipus de 

generació 

Característiques principals 

Visió i motivació 

de l’adopció 

Ajuda 

professional 

Orígens del 

menor 

 

Actitud 

G. de pre-

guerra: pares 

tancats i 

tradicionals 

L’adopció era 

tabú i només per 

a parelles 

estèrils. 

Era una adopció 

confidencial, 

secreta i 

anònima. 

Volien ser pares. 

No es demanava 

ajuda als profes-

sionals ni es 

mantenia 

contacte amb 

altres famílies 

adoptives. 

No tenien 

informació sobre 

els orígens i 

antecedents del 

menor. 

Priortizaven els 

interessos dels 

pares. 

Actitud de rebuig 

de les 

diferències. 

G. silenciosa: 

pares oberts i 

idealistes 

L’adopció deixa 

de ser tabú. És 

converteix en 

una forma 

acceptable de 

crear una 

família. 

Apareix 

l’adopció 

interracial. 

Volien ajudar al 

tercer món. 

Apareixen els 

organismes 

mediadors. 

Feien un treball 

de preparació 

insuficient. 

Remarcaven la 

importància 

d’explicar a 

l’infant d’on 

provenia. 

Creien que 

podien 

enfrontar-se a 

totes les 

dificultats però 

no estaven 

preparats per 

fer-ho. 

Actitud 

d’acceptació de 

les diferències. 

 
(taula continua) 
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Taula 4. (continuació) 
 

Tipus de 

generació 

Característiques principals 

Visió i motivació 

de l’adopció 

Ajuda 

professional 

Visió i motivació 

de l’adopció 

 

Actitud 

G. de protesta: 

pares realistes-

materialistes 

S’informa de les 

dificultats de 

l’adopció. 

Es redueix el 

grau d’idealisme 

i motivació per 

ajudar al tercer 

món.  

Amb l’adopció 

d’infants amb 

necessitats 

especials les 

agencies 

s’adonen que cal 

preparar més i 

millor als pares. 

El seguiment 

post-adoptiu 

continua sent 

limitat. 

Es continua 

explicant al 

menor quins són 

els seus orígens.

Amb més 

informació sobre 

els riscos de 

l’adopció les 

expectatives 

dels pares es 

modifiquen. 

S’estableix el 

model 

d’acceptació de 

les diferències. 

G. de pares 

consumidors 

Adopció com a 

tècnica de 

reproducció 

assistida. 

La relació amb 

el professional 

és per queixar-

se i reclamar de 

la manca 

d’ajustament 

amb les seves 

expectatives. 

No és té en 

compte el passat 

del menor i no 

s’accepten les 

diferències. 

Es promou la 

insistència en 

les diferències i 

la diversitat. 

La demanda és: 

més ràpid, més 

barat, menys 

traves i més 

ajustament a la 

sol·licitud. 

 

Les diferències entre les quatre generacions de pares adoptius ens han de fer adonar 

que l’adopció, igual que la societat, canvia amb el pas del temps i, per tant, els 

professionals també hem de saber adaptar-nos a les diferents dinàmiques familiars i 

les seves necessitats. Malgrat tot, els professionals com a coneixedors del tema hem 

de vetllar perquè les modes o corrents temporals dels pares per adoptar siguin 

filtrades, a través de la formació i preparació, per reconduir les seves motivacions vers 

la vertadera finalitat de l’adopció: l’interès superior del menor. 

 

2.2. Les actituds vers l’adopció  

Com hem vist anteriorment, l’adopció s’ha instaurat a la nostra societat com una 

pràctica normalitzada per arribar a la parentalitat i podem dir que la població general 

ho ha acabat acceptant.  
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Un estudi realitzat per Tyebjee (2003) amb la població general de Califòrnia determina 

que el 90% de la població estudiada mostra actituds favorables vers l’adopció, i en un 

estudi realitzat a Catalunya (Armengol et al., 1996) amb una mostra de 145 persones, 

l’adopció ha estat la segona opció més triada, en el cas de tenir dificultats per tenir fills 

de manera biològica, darrera de la inseminació artificial.  

De l’estudi de Tyebjee (2003) a partir de les variables sociodemogràfiques de la 

població californiana se’n desprèn que una actitud positiva vers l’adopció està 

associada a: ser blanc, haver nascut i viure als Estats Units, tenir un habitatge de 

propietat, ser votant i parlar anglès. D’aquest estudi també es desprèn que el factor 

que influeix més positivament en l’actitud de les persones per adoptar és conèixer a 

algú que hagi viscut alguna experiència positiva. Contràriament, tenir determinades 

ideologies polítiques, afiliacions religioses, ser un seguidor de la defensa del medi 

ambient o ser pacifista i tenir tendències sexuals homosexuals, no influeixen 

estadísticament en la relació amb les actituds vers l’adopció.  

Tyebjee (2003), en el seu estudi també afirma que les persones amb més nivell 

educatiu tenen una actitud més favorable a adoptar que les que tenen menys educació 

però, al mateix temps, aquestes últimes tenen més tendència a decantar-se per la 

mesura dels acolliments familiars. D’igual manera, el mateix estudi ens mostra que 

quan les persones tenen un alt interès pel nivell de qualitat de vida d’aquests infants 

opten per l’adopció en comptes de l’acolliment familiar.  

Amb població catalana, l’estudi d’Armengol et at. (1996) ens mostra que del 29% dels 

enquestats que han respost afirmativament a l’opció d’adoptar, el 87% estaria disposat 

a fer una adopció internacional, amb preferència per un infant entre els 0 i els 3 anys. 

També conclouen que una majoria acolliria dos germans i no acceptarien cardiopaties 

ni anticossos de la SIDA però sí deficiències físiques lleus. Més de la meitat de la 

mostra coneix a alguna persona adoptada, i malgrat la majoria creu que els pares 

adoptius necessiten un període de preparació, una mica més del 50% no considera 

que una família adoptiva tingui problemes diferents d’una família biològica. 

Altres estudis que han analitzat les actituds vers l’adopció s’han centrat en les 

diferències de gènere. Els resultats més rellevants són que les dones tenen més 

actituds positives vers l’adopció que el homes (Evan B. Donaldson Adoption Institute, 

1997, 2002; citat a Gibbons, Rufener i Wilson, 2006). I Font (2006) destaca al seu 

estudi amb població catalana que la iniciativa per adoptar la prenen les dones, 

concretament, en el 72’5% dels casos. 
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Aquesta actitud més positiva vers l’adopció però està condicionada per altres aspectes 

socials com són les actituds tradicionals vers els rols de gènere. Gibbons et al. (2006) 

van demostrar que les persones que tenen menys actituds masclistes i una mentalitat 

més oberta sobre el rol de les dones en la societat també són més favorables a 

l’adopció, com a conseqüència d’una visió més flexible del rol de la dona a la família. 

Per altra banda, Hoksbergen (1998) també afirma que cada vegada hi ha actituds més 

obertes vers l’adopció i que les actituds igualitàries vers els rols de gènere són 

potenciadores d’aquestes actituds favorables. Davant d’aquesta realitat, Gibbons et al., 

(2006) plantegen que els professionals s’han de centrar en l’expressió d’ideals sobre 

els rols de gènere d’una manera estricta per part de les famílies, per preparar-los 

sobre els canvis que es produiran als seus nuclis familiars a partir de l’adopció. En 

relació a les actituds favorables a l’adopció interracial, un estudi amb estudiants 

universitaris afirma que les dones, més que els homes, són també les que veuen més 

favorablement aquest tipus d’adopció (Whatley, Jahangardi, Ross, i Knox, 2003; citat a 

Gibbons et al., 2006). Altres estudis però no han trobat diferències entre els gèneres. 

Tyebjee (2003) amb població californiana, destaca les actituds favorables dels homes 

en un 91,4% i les de les dones en un 91,2% trobant una actitud favorable similar en els 

dos gèneres. 

Especial menció requereixen les actituds dels pares adoptius. Aquestes han començat 

a considerar-se importants en tant que serveixen per entendre determinats 

comportaments parentals i les funcions que desenvolupen els pares posteriorment 

amb els seus fills (Gillis-Arnold, Jasper Crase, Stockdale, i Shelley, 1998). Gillis-Arnold 

et al. (1998) en un estudi amb dones adoptants i no adoptants va observar que les 

adoptants tenen més actituds parentals enfront de les no adoptants en tres variables: 

a) tenen unes expectatives més apropiades vers els infants, b) li donen menys valor al 

càstig físic i, c) tenen més empatia amb les necessitats dels fills. En canvi, les no 

adoptants tenen una actitud més positiva en l’intercanvi de rols entre pares i fills. Els 

autors interpreten que el fet de que les adoptants tinguin més actituds parentals que 

les no adoptants és degut a que les primeres tenen un major desig de ser mares. 

Finalment, i en relació a les dades sociodemogràfiques dels adoptants, Gillis-Arnold et 

al. (1998) indiquen que les dones que tenen un nivell educatiu més elevat tenen 

actituds més positives vers la parentalitat i que les dones blanques tenen millors 

actituds en totes les variables que les que no ho són. 
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2.3. Les principals motivacions per adoptar un infant per la via 
internacional 

En aquest apartat fem una revisió de les motivacions que han estat recollides en 

diferents estudis de la literatura científica així com quines són les motivacions ver 

l’adopció que ha expressat la població en general de diferents països del món. 

 

2.3.1. Llistat i classificacions de les motivacions per adoptar un infant per la 
via internacional 

Les motivacions que expressen els sol·licitants d’una adopció internacional són moltes 

i molt variades. Sovint, aquestes motivacions depenen de la seva situació actual, el 

coneixement que tinguin d’experiències adoptives i els projectes familiars que hagin 

projectat en el seu imaginari.  

A continuació, a la taula 5, presentem un recull de les diferents motivacions 

referenciades a la literatura científica segons cada autor, agrupades per blocs 

semàntics similars segons el nostre criteri.  

Taula 5. 

Agrupació de les motivacions segons els diferents autors 

Agrupació de 

motivacions 
Motivacions 

Desig de ser pares Desig de ser pares (Grau et al., 2005) 

Desig de paternitat (Dávalos, 2002) 

Desig de ser mare soltera (Berástegui, 2003) 

Desig d’adoptar o de fill adoptiu (Font, 2006) 

Voler constituir una família (Amorós, 1987) 

Voler ajudar a educar i criar un infant (Amorós, 1987) 

Problemes mèdics 

i/o d’infertilitat 

Problemes mèdics (Dávalos, 2002) 

Sotmetre’s a exàmens i intervencions sense obtenir la concepció 

(Merguici, 1991) 

Aconseguir la concepció sense que l’embaràs es dugui a terme 

(Merguici, 1991) 

Casos d’esterilitat psicològica o no diagnosticada (Merguici, 1991) 

Problemes biològics diagnosticats (Berástegui, 2003) 

Problemes biològics sense diagnosticar (Berástegui, 2003) 

Evitar el dolor i riscos del part (Grau et al., 2005) 

(taula continua) 
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Taula 5. (continuació) 
Agrupació de 

motivacions 
Motivacions 

Desig d’ampliar la 

família 

Ampliar la família (Dávalos, 2002) 

Nova paternitat/ampliar la família (Font, 2006) 

Voler augmentar la família (Amorós, 1987) 

Desig de tenir un altre fill o crear una família (Van Balen, Verdurmen, i 

Ketting, 1997) 

Pares que desitgen obrir la seva llar a un altre infant (Merguici, 1991) 

Experiència d’adopció prèvia (Dávalos, 2002) 

Companyia per als altres fills (Gillis-Arnold et al., 1998) 

Reemplaçar fills ja crescuts (Gillis-Arnold et al., 1998) 

Tornar a ocupar-se d’un nen petit quan els altres fills ja són grans 

(Merguici, 1991) 

Altruisme o 

solidaritat 

Altruisme (Dávalos, 2002) 

Motivacions altruistes (Van Balen et al., 1997) 

Solidaritat (Font, 2006) 

Motivació filantròpica o solidària (Berástegui, 2003) 

Rescatar a un infant (Gillis-Arnold et al., 1998) 

Acció humanitària, obra de bé per salvar a un infant de la fam i la 

misèria (Merguici, 1991) 

Reconèixer en l’infant, independentment de les seves característiques i 

orígens, el dret a créixer en una família (Merguici, 1991) 

Per resoldre algun 

problema o canviar 

una situació que no 

agrada 

Fugir de la solitud (Grau et al., 2005) 

Companyia per a un mateix (Gillis-Arnold et al., 1998) 

Omplir un buit, donar sentit a la vida (Berástegui, 2003) 

Omplir un buit per esterilitat mal elaborada (Grau et al., 2005) 

Cònjuges que no volen atribuir-se l’eventual esterilitat d’un d’ells 

(Merguici, 1991) 

Omplir el buit per la pèrdua d’un fill o persona significativa (Merguici, 

1991) 

Substituir al fill mort (Grau et al., 2005) 

Revitalitzar la relació de parella amb l’adopció (Merguici, 1991) 

Cercar una companyia o unió del matrimoni (Amorós, 1987) 

Altres Encara que coneixen l’adopció nacional, no s’atreveixen a realitzar-la o 

pensen que a l’estranger és més fàcil aconseguir un infant més petit 

(Merguici, 1991) 

Benefici econòmic (Gillis-Arnold et al., 1998) 
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Com es pot veure a la taula 5, hem agrupat les motivacions en sis grans blocs per 

facilitar la seva descripció: 1) Desig de ser pares; 2) Problemes mèdics i/o d’infertilitat; 

3) Desig d’ampliar la família; 4) Altruisme o solidaritat; 5) Per resoldre algun problema 

o canviar una situació que no agrada i, 6) Altres. 

Les motivacions del primer bloc, desig de ser pares, fan referència a la voluntat de 

viure la paternitat i construir una família amb fills. Els autors les concreten en: “desig 

de ser pares”; “desig d’adoptar o de fill adoptiu” o “voler ajudar a educar i criar a un 

infant”.  

Les motivacions del segon bloc, problemes mèdics i/o d’infertilitat, fan referència a la 

impossibilitat de tenir fills biològics i les seves possibles causes. Els autors les 

especifiquen, entre d’altres en, “sotmetre’s a exàmens i intervencions sense obtenir la 

concepció”, “casos d’esterilitat psicològica o no diagnosticada” o “problemes mèdics”.  

Les motivacions del tercer bloc, desig d’ampliar la família, fan referència a la voluntat 

que tenen llars familiars on ja hi ha infants, de tenir més fills. Els autors concreten 

aquestes motivacions en “ampliar la família”, “desig de tenir un altre fill o crear una 

família” o “pares que desitgen obrir la seva llar a un altre infant”.  

Les motivacions del quart bloc, altruisme o solidaritat, fan referència a les motivacions 

generades per sentiments de solidaritat i ajuda vers els infants que viuen en situacions 

de desemparament. Els autors les especifiquen en “motivacions filantròpiques o 

solidàries”, “rescatar a un infant” o “acció humanitària, obra de bé per salvar a un infant 

de la fam i la misèria” entre d’altres.  

El cinquè bloc, per resoldre algun problema o canviar una situació que no agrada, 

conté motivacions que fan referència a situacions personals difícils o dures viscudes 

pel sol·licitant i que li generen malestar i considera que a través de l’adopció podrà 

millorar-les o canviar-les. Els autors especifiquen, entre d’altres “omplir un buit, donar 

sentit a la vida”, “substituir al fill mort” o “cercar una companyia o unió del matrimoni”.  

Finalment, el sisè bloc, altres, recull aquelles motivacions que no poden encabir-se en 

cap altre bloc. En aquest cas trobem “encara que coneixen l’adopció nacional, no 

s’atreveixen a realitzar-la o pensen que a l’estranger és més fàcil aconseguir un infant 

més petit” i “benefici econòmic”. 

A partir del llistat de motivacions, hi ha autors que proposen altres tipus de 

classificacions en funció d’on es focalitzi l’interès de la motivació. Aquestes són: a) 

motivacions centrades en l’infant, centrades en els pares o centrades en factors 

ambientals; b) adopcions tradicionals o adopcions preferencials i, c) adopcions 

orientades internament o adopcions centrades externament. 
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Triseliotis (1998; citat a Berástegui, 2005) i Tyebjee (2003) plantegen una classificació 

a partir de les motivacions centrades en l’infant i les motivacions centrades en els 

pares. Tyebjee a més a més, afegeix una tercera classificació de les motivacions 

centrades en factors ambientals. Les motivacions centrades en l’infant serien aquelles 

que fan referència a proporcionar una vida millor a l’infant o a adoptar perquè hi ha 

molts infants que ho necessiten. Les motivacions centrades en els pares serien les que 

responen a una necessitat dels adults, ja sigui per creences religioses o espirituals, o 

per cobrir necessitats del tipus omplir buits o millorar el nivell de relació de la parella. I 

les motivacions centrades ens els factors ambientals serien les generades per la 

impossibilitat de tenir fills –esterilitat i infertilitat– i voler oferir els mateixos recursos que 

tenen la resta d’infants. 

Anderson, Piantanide i Anderson (1993; citat a Berástegui, 2005) també plantegen una 

doble classificació però anomenada adopció tradicional –condicionada per la 

impossibilitat de tenir fills biològics– i adopció preferencial –com a opció personal 

independentment de la fertilitat dels sol·licitants–.  

Finalment, Hoksbergen (1991) planteja la classificació d’adopcions orientades 

internament i adopcions orientades externament. Les orientades internament fan 

referència a la incapacitat per tenir fills biològics malgrat el desig de ser pares i les 

orientades externament són les basades en ideologies, motius religiosos, espirituals o 

polítics així com per motius solidaris o filantròpics. 

 

2.3.2. Algunes de les motivacions més expressades per la població 
americana, europea, espanyola i catalana 

Tot i que no hi ha molts estudis sobre les motivacions per adoptar (Palacios i Sánchez, 

1996), en aquest punt referenciarem algunes de les motivacions més expressades en 

estudis que en alguna part del seu anàlisi han fet referència a aquestes motivacions, ja 

sigui amb població americana i europea o amb població espanyola i catalana. 

En un estudi amb població americana amb mostra adoptant i no adoptant realitzats per 

Gillis-Arnold et al. (1998) han trobat que les motivacions més expressades pels 

adoptants que pels no adoptants són: rescatar un infant, trobar companyia per a un 

mateix, reemplaçar fills ja crescuts i trobar companyia per als altres fills. Relacionant 

aquestes motivacions amb variables sociodemogràfiques, aquests autors destaquen 

que a més nivell educatiu menys motivació per rescatar a un infant i per reemplaçar els 

fills crescuts per infants més petits; que les persones blanques tenen menys motivació 

per desitjar companyia per elles mateixes que les no blanques i, que les adoptants de 
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major edat tenen més motivació per reemplaçar els fills ja crescuts que les més joves. 

En canvi, les més joves tenen més motivació per oferir-li una companyia als seus 

altres fills que les més grans d’edat.  

En un estudi amb població d’entre 25 i 49 anys dels Països Baixos, amb més d’un any 

amb problemes d’infertilitat, Van Balen et al. (1997) conclou que les opcions que no 

són mèdiques –com és el cas de l’adopció– es prenen amb posterioritat als 

tractaments mèdics. Els autors afirmen que les parelles abans d’acollir o adoptar, han 

exhaurit les possibilitats que els hi ofereix la medicina ja sigui amb tractaments de 

reproducció assistida o amb medicines alternatives –considerades una opció més 

senzilla que l’adopció o l’acolliment–. Malgrat tot, quan les persones acaben optant per 

l’opció d’adoptar, la seva principal motivació és el desig de tenir un fill o de crear una 

família. En aquest estudi però, les motivacions altruistes també van sortir com a 

rellevants en el cas de l’opció adoptiva i molt importants quan les parelles es decanten 

per l’acolliment.  

Dels estudis realitzats amb població espanyola, a l’estudi sobre les adopcions 

internacionals truncades i en risc a la Comunitat de Madrid, Berástegui (2003) va 

obtenir que la motivació més expressada són els problemes biològics sense 

diagnòstic, seguit dels problemes biològics diagnosticats, l’adopció com una via per ser 

mare soltera, la motivació filantròpica o solidària i, finalment, adoptar per omplir un buit 

i donar sentit a la vida. Segons aquestes motivacions i la tipologia de família, 

Berástegui va trobar que relacionat amb la motivació per problemes biològics sense 

diagnòstic, la majoria eren famílies biparentals sense fills, seguit dels biparentals amb 

fills; de la motivació per problemes biològics diagnosticats sobresortien els biparentals 

sense fills, seguits dels biparentals amb fills i els monoparentals i, relacionat amb la 

motivació de l’adopció com a via per ser mare soltera, lògicament totes les famílies 

eren monoparentals. En quant a la motivació filantròpica o solidària, la majoria eren 

famílies monoparentals, seguit de les biparentals amb fills i de les biparentals sense 

fills. I en relació a la motivació d’adoptar per omplir un buit i donar sentit a la vida, la 

majoria eren famílies monoparentals seguit de les famílies biparentals sense fills. 

D’un altre estudi realitzat a Madrid per Dávalos (2002) amb la finalitat de determinar el 

perfil dels sol·licitants d’adopció internacional a la Comunitat de Madrid, trobem deu 

categories relacionades amb les motivacions per l’adopció, que són: problemes 

mèdics, altruisme, desig de paternitat, ampliar la família, experiència prèvia d’adopció, 

monoparental, valor de l’adopció, experiència positiva de paternitat, fill mort i, ho va 

proposar el país d’origen del menor. D’aquestes categories, les més expressades van 
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ser: el desig de paternitat, seguit de la categoria de problemes mèdics, ampliar la 

família i, experiència prèvia d’adopció.  

A partir d’aquestes categories i en funció del model familiar, Dávalos (2002) va obtenir 

que les parelles trien l’adopció en la majoria dels casos per problemes biològics, seguit 

del desig de paternitat i del desig d’ampliar la família. La motivació més expressada 

dels monoparentals és el desig de paternitat, seguit del desig d’ampliar la família. En 

funció de l’edat de la unitat familiar, les principal motivacions són la impossibilitat de 

tenir un fill biològic i el desig de ser pares quan els sol·licitants són menors de 48 anys 

i, el desig de paternitat quan són majors de 48 anys donat que descarten tenir-lo 

biològicament. Segons el període de convivència de la parella, en les que porten junts 

menys de 12 anys, les principals motivacions són els problemes biològics i el desig de 

paternitat, i en les parelles que porten més de 13 anys de convivència, els problemes 

biològics i desitjar ampliar la família. 

En quant a l’edat sol·licitada del menor, les motivacions d’aquells que desitgen un 

infant entre 1 i 4 anys són els problemes biològics, el desig de paternitat i el desig 

d’ampliar la família. Entre els que desitgen un infant entre 5 i 8 anys i, entre 9 i 13 

anys, les motivacions són el desig de paternitat, els problemes biològics i ampliar la 

família. En funció de si les unitats familiars tenen fills biològics previs o no, els que 

tenen 1 o 2 fills biològics desitgen adoptar per ampliar la família, mentre que els que 

tenen 3 fills o més desitgen adoptar per problemes biològics. Si els fills anteriors són 

adoptats i no biològics, la motivació principal de l’adopció són les problemes biològics. 

D’altra banda, Dávalos (2002) analitza les categories motivacionals en relació al model 

familiar monoparental i troba que les unitats familiar monoparentals de sexe femení 

desitgen adoptar per desig de paternitat, per ampliar la família i per experiències 

prèvies d’adopció, mentre que els monoparentals de sexe masculí desitgen adoptar 

únicament pel desig de paternitat. 

Per acabar aquest apartat, amb població catalana trobem dos estudis. L’estudi realitzat 

per Font (2006) amb 40 parelles de Barcelona, on es diferencien les motivacions dels 

adoptants amb fills biològics de les dels adoptants sense fills. Dels primers destaquen 

motivacions com la solidaritat, una nova paternitat o voler ampliar la família, i el desig 

d’adoptar o de tenir un fill adoptiu. De les famílies sense fills les motivacions estan 

relacionades amb el desig de ser pares, la impossibilitat de tenir fills biològics o per 

motius solidaris.  

Segons Font (2006), el fet de tenir experiències properes d’adopcions o acolliments a 

la família, també es demostra com una variable que influeix en les motivacions dels 



2. Les actituds i motivacions per esdevenir pares adoptius 

68 

adoptants. Aquest seria el cas de les motivacions relacionades amb la solidaritat, 

doncs l’autora estableix una connexió entre aquest tipus de motivació i les 

experiències biogràfiques d’alguna generació propera als adoptants. Tanmateix, 

existeixen lleialtats familiars que fan que els adoptants vulguin continuar donant 

continuïtat a processos d’adopcions, acolliments o apadrinaments que van ser desig 

d’altres generacions de la seva família de tal manera que aquests motius per adoptar 

acaben convertint-se en un enllaç entre el passat i el present dels sol·licitants. 

Finalment, el darrer estudi del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya (2007) demostra que els sol·licitants de Catalunya tenen com 

a motivació principal la infertilitat (52,06%), la segona motivació més expressada és 

una motivació no específica (20,73%) que vindria a ser el que nosaltres anomenarem 

al nostre estudi el “desig de ser pares”, i la tercera motivació és l’adopció en sí mateixa 

expressada pel 16,96% dels sol·licitants. El perfil majoritari d’aquests adoptants és de 

parelles composades per home i dona. 

En aquest estudi de l’ICAA, també trobem que el 35,64% dels sol·licitants que han fet 

una demanda d’adopció a Catalunya han realitzat prèviament tècniques de 

reproducció assistida, de les quals, el 33,28% són unitats familiars de parella. 

  

2.4. Barreres i dificultats per adoptar 

En aquest punt parlarem d’alguns dels aspectes que poden considerar-se barreres i/o 

dificultats per a les motivacions i expectatives vers l’adopció.  

Algunes de les barreres que frenen la motivació per adoptar les hem classificat en tres 

grups: a) les característiques personals dels candidats, b) els recursos personals dels 

candidats i, c) els recursos materials dels candidats.  

Dins de les característiques personals dels candidats, trobem que el fet de ser 

persones molt grans o molt joves dificulta la motivació per adoptar (Tyebjee, 2003). 

També és una barrera per motivar-se per adoptar internacionalment que existeixi una 

diferència cultural entre la família que acull i el menor, així com que aquest no sigui 

genèticament igual als pares adoptius (Van Balen et al., 1997).  

Com a barreres a nivell de recursos personals dels candidats, trobem que ser una 

família nombrosa no motiva a adoptar donat que les famílies senten que ja tenen 

suficients fills i no serien capaços d’afrontar la cura i atenció d’un altre menor a la 

família (Tyebjee, 2003). I per altra banda, es considera una barrera que els menors 

adoptats tinguin un comportament problemàtic, doncs les famílies són conscients que 
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l’educació i atenció d’aquests infants és una tasca dura i difícil i no es veuen preparats 

per dur-la a terme (Van Balen et al., 1997).  

En quant a les barreres que fan referència als recursos materials dels candidats, 

trobem l’aspecte econòmic com un desmotivador de l’adopció en tant que acollir a un 

infant suposa una despesa econòmica que moltes famílies no volen assumir. També 

són recursos condicionants el fet de no disposar d’un espai apropiat per acollir a 

l’infant així com no tenir temps lliure per dedicar al menor (Tyebjee, 2003). Finalment, 

que el procediment burocràtic sigui tant llarg i feixuc fa que moltes famílies no iniciïn 

els tràmits del procés adoptiu (Van Balen et al., 1997). 

Pel que fa a la tipologia de motivacions5, aquelles que podem considerar no 

adequades o de risc per a la correcta adaptació posterior de l’adopció estan 

relacionades amb la priorització de les necessitats dels pares/adults per sobre de 

l’interès del menor. Segons la classificació proposada per Triseliotis (1988; citat a 

Berástegui, 2005) les motivacions centrades en els pares tenen un major risc, igual 

que les orientades externament corresponents a la classificació de Hoksbergen i cols. 

(1991) donat que segons aquests autors, els sol·licitants amb aquestes motivacions 

accepten infants amb unes característiques més difícils (Berástegui, 2005) i després 

no poden assumir les seves funcions parentals. 

Per altra banda, a l’estudi sobre les adopcions internacionals truncades i en risc a la 

Comunitat de Madrid, Berástegui (2003) destaca que les motivacions expressades 

pels sol·licitants que estan estretament vinculades amb el truncament de l’adopció són 

la motivació per ser mares solteres i la motivació d’omplir un buit i donar sentit a la vida 

dels sol·licitants. En canvi, la menor taxa d’abandonament es troba en els sol·licitants 

que van mostrar una motivació relacionada amb els problemes biològics no 

diagnosticats. 

En relació a les expectatives, si d’acord amb Freixa (2001) considerem que el punt de 

partida dels pares adoptius no és el mateix que el de la parentalitat biològica6 i les 

expectatives vers el futur dels fills són completament diferents, cal tenir en compte 

aquestes expectatives i altres factors per evitar que l’adopció es trunqui –doncs la 

ruptura està estretament lligada al incompliment de les expectatives (Berástegui, 

2005)– i deixi de ser una mesura de millora de la situació de l’infant adoptat. 

                                                 
5 Tipologies de motivacions referenciades al punt 2.1.1. “Llistat i classificacions de les motivacions per adoptar un infant 

per la via internacional” d’aquest capítol. 
6 Per veure les diferències entre la parentalitat biològica i l’adopció consultar el punt 1.3. del capítol 1. 
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Quan les expectatives que tenen els sol·licitants estan ubicades a una part de l’extrem 

entre la difusió i la especificitat, o entre la rigidesa i la flexibilitat, o aquestes són poc 

realistes (Berástegui, 2005), és quan es dóna un major risc d’inadaptació a l’adopció.  

A l’estudi de Fuentes et al., (2000) trobem que les expectatives dels pares que més 

freqüentment poden frustrar la conducta posterior de l’infant estan relacionades amb la 

velocitat en la que l’infant s’adapta al context familiar, la millora en el rendiment 

acadèmic, que l’infant expressi agraïment als pares per haver-lo acollit, que l’infant 

sigui més afectuós amb els pares i, que la seva conducta sigui més semblant a la 

d’altres infants de la seva mateixa edat. 

 

2.5. La importància de les motivacions inicials i actituds dels pares en els 
processos d’adopció 

Cada vegada són més els autors que reconeixen la importància de les motivacions 

inicials en els processos d’adopció (Grup de Treball L'Adopció, 2004; Grau et al., 2005; 

Merguici, 1991). Rosenboom (1991; citat a Dávalos 2002) afirma que hi ha tres factors 

clau que influeixen en el procés d’adopció: un factor depèn de l’infant –les experiències 

prèvies abans de l’adopció i l’edat que té quan és adoptat– i, els altres dos depenen 

dels pares: a) la motivació per adoptar i b) les expectatives que aquests tinguin vers 

l’infant.   

Les motivacions són considerades un aspecte clau del procés d’adopció en tant que 

aquestes determinen no tant sols el procediment escollit per realitzar l’adopció sinó 

també la relació posterior que s’establirà entre pares i fill (Merguici, 1991; Grau et al., 

2005). Les motivacions incideixen en les actituds dels pares vers l’infant des del primer 

moment de la trobada amb aquest i condicionen eleccions i comportaments de les 

relacions més quotidianes i diàries (Merguici, 1991). És per això, que una correcta 

motivació per adoptar, com és el cas de desitjar ser pares (Grau et al., 2005) i una 

cohesió entre la parella vers els projecte adoptiu (McDonald i cols., 1991; Partridge i 

cols., 1986; citat a Berástegui, 2005) és la única via per obtenir un bon ajustament en 

la tríade i una correcta adaptació del menor.  

Contràriament, i tal com afirmen Grau et al. (2005) una motivació que no sigui propera 

al desig de ser pares o que no s’hagi treballat per fer-la conscient i redirigir-la fins a la 

vertadera finalitat de l’adopció –que és la parentalitat–, pot generar dificultats en la 

relació paterno-filial. En aquests casos, els pares poden atorgar a l’infant un rol que no 

li correspon i exigir-li que compleixi amb les expectatives que havien dipositat en ell, 

com per exemple, estar agraït pel fet d’haver-lo acollit. Aquesta situació pot ser 
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negativa per a l’infant en tant que no se li permet ser ell mateix i pot afectar al seu 

correcte desenvolupament vital. 

És per això, que malgrat les motivacions dels adoptants siguin el motor que faci 

possible l’adopció, tal com afirma Montané (1996) per sí soles no constitueixen una 

garantia de benefici per a l’infant ni tampoc una garantia de que els sol·licitants siguin 

capaços d’assumir les característiques pròpies de l’adopció internacional. El que cal 

per tant, és fer un treball amb les motivacions dels sol·licitants per esbrinar quins són 

els sentiments que porten a aquestes persones a desitjar adoptar.  

El treball amb les motivacions pot realitzar-se en dos moments diferenciats: el primer 

moment és durant el procés de valoració-formació que realitzen els sol·licitants per 

obtenir el certificat d’idoneïtat, i el segon moment, pot ser durant el període d’espera 

per anar a recollir l’infant. En aquests dos espais temporals, els professionals han 

d’ajudar als sol·licitants per orientar-se i vetllar perquè aquests siguin conscients de 

quines són les motivacions que els empenyen a l’adopció, quines són les expectatives 

que dipositen sobre l’infant i quines actituds pensen mostrar davant les diferències de 

la parentalitat adoptiva o les dificultats que se’ls poden presentar (Merguici, 1991). 

Només treballant aquestes motivacions, és quan podrem garantir l’autenticitat del 

projecte adoptiu. 
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2.6. Síntesi del capítol  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hocksbergen (1991) i Hocksbergen i ter Laak (2005) han plantejat 4 

generacions de pares adoptius: a) Generació de pre-guerra: pares adoptius 

tancats i tradicionals; b) Generació silenciosa: pares adoptius oberts i 

idealistes; c) Generació de protesta: pares adoptius realistes-materialistes; i d) 

Generació perduda: pares adoptius optimistes en la demanda. 

 Les actituds de la població vers l’adopció són majoritàriament favorables. 

Aquestes actituds favorables estan condicionades per les actituds vers els rols 

tradicionals de gènere, i estan més presents en el gènere femení. 

 Les actituds dels adoptants vers l’adopció són més favorables en les dones 

blanques amb nivells educatius elevats. I destaquen positivament enfront dels 

no adoptants en expectatives més apropiades vers els infants, menys valor al 

càstig físic i més empatia vers les necessitats dels fills. 

 Hem agrupat les motivacions dels adoptants en sis grans blocs segons el seu 

significat: 1) Desig de ser pares; 2) Problemes mèdics i/o infertilitat; 3) Desig 

d’ampliar la família; 4) Altruisme o solidaritat; 5) Per resoldre algun problema o 

canviar una situació que no agrada i, 6) Altres. 

 Altres agrupacions que fan els autors segons es focalitzi l’interès de la 

motivació són: a) motivacions centrades en l’infant, centrades en els pares o 

centrades en factors ambientals; b) adopcions tradicionals o adopcions 

preferencials i, c) adopció orientades internament o adopcions centrades 

externament. 

 Les barreres i/o dificultats que condicionen la motivació per adoptar, poden 

agrupar-se en: a) característiques personals dels candidats; b) recursos 

personals dels candidats i, c) recursos materials dels candidats. 

 Les motivacions per adoptar són molt importants en tant que condicionen la 

relació posterior que s’estableix entre pares i fill.  

 Només realitzant un treball previ a la recollida de l’infant, per identificar les 

motivacions i redirigir-les vers la parentalitat, podrem garantir l’autenticitat del 

projecte adoptiu. 
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3. Aproximació al marc conceptual, jurídic i procedimental de les 
adopcions internacionals a Catalunya 

Abans d’entrar en el treball de camp i estudi empíric, volem contextualitzar el marc de 

les adopcions internacionals a Catalunya. Aquestes estan regulades per una legislació 

a nivell internacional, estatal i català, del qual en parlem en aquest capítol i també 

farem referència als processos que cal seguir per dur a terme una adopció a la nostra 

comunitat autònoma per tal d’ubicar d’on extraiem les manifestacions de les 

motivacions dels sol·licitants del nostre treball de camp. 

 

3.1. Legislació de les adopcions internacionals 

En aquest apartat farem referència a la legislació que regula de manera directa les 

adopcions internacionals. En primer lloc ens centrarem en les principals lleis de l’àmbit 

europeu i internacional, en segon lloc farem referència a les lleis espanyoles i en tercer 

i darrer lloc, ens fixarem en les lleis que aborden l’adopció internacional dins del 

territori català.  

 

3.1.1. Legislació Europea i Internacional 

La manca de regulació de les adopcions internacionals en els anys 70 i 80, consistents 

en l’adquisició d’un infant a canvi d’una quantia de diners, van convertir l’adopció en un 

lucratiu negoci allunyat de la finalitat protectora dels drets dels infants, i en un tràfic 

d’infants que era difícil de controlar per part de l’Administració (Berástegui, 2005). 

El resultat d’aquesta situació d’incertesa va ser la regulació dels processos d’adopció 

internacional per tal d’assegurar les garanties jurídiques necessàries al llarg de tot el 

procés. Cal tenir en compte però, que la legislació encara ha de millorar i continuar 

vetllant pel drets dels infants doncs es continuen produint abusos en aquest àmbit i 

encara predominen els interesos dels països per sobre dels infants (Bartholet, 2007). 

Malgrat aquesta realitat, destacarem tres normatives a nivell internacional que 

posteriorment van ser ratificades per Espanya. 

a) Declaració de les Nacions Unides sobre els Principis Socials i Jurídics Relatius 

a la Protecció i el Benestar dels Infants, amb particular referència a l’Adopció i 

la Col·locació en Llars de Guarda en els Plans Nacionals i Internacionals de 

1986  
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Aquesta declaració prioritza que l’infant sigui atès per la seva família. Només 

en el cas que aquesta no pugui fer-se càrrec és procedirà a buscar una llar de 

guarda o es durà a terme l’adopció nacional. Si aquestes mesures no fossin 

possibles, llavors s’haurà de considerar l’adopció internacional com a mitjà per 

garantir-li una família a l’infant. La declaració també afirma que cal legislar els 

processos d’adopció, sobretot, els internacionals. 

b) Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant de 1989  

En la convenció dels Drets de l’Infant –ratificada per Espanya el 30 de 

novembre de 1990– es reconeix al menor com a subjecte de drets. L’interès 

superior del menor regeix totes les preses de decisions i es considera 

fonamental el compliment de la normativa en l’adopció internacional. Altres 

aspectes importants d’aquesta convenció relatius a l’adopció internacional són: 

el reconeixement del dret de conèixer als seus pares i ser atès per ells, a tenir 

un nom i una nacionalitat, a ser escoltat en els casos que l’afecten i, el dret a 

tenir una continuïtat en la seva educació i en el seu origen ètnic, religiós, 

cultural i lingüístic. 

c) Conveni relatiu a la Protecció de l’Infant i a la Cooperació en Matèria d’Adopció 

Internacional, redactat a la Haia el 29 de maig de 1993 

El conveni de la Haia va ser ratificat per Espanya el 27 de març de 1995. Els 

objectius del conveni són: a) garantitzar que les adopcions internacionals es 

realitzin tenint en compte l’interès superior de l’infant, b) evitar la venta o el 

tràfic de menors així com les irregularitats dels processos d’adopció, i c) 

assegurar el reconeixement per part dels Estats de les adopcions realitzades 

en el marc del conveni. Els Estats que han ratificat el conveni han de vetllar per 

mantenir a l’infant amb la seva família d’origen i en el cas que fos necessari, 

contemplar l’adopció internacional com una mesura per garantir una família al 

menor, tot i que es continua prioritzant les famílies nacional. 

 

3.1.2. Legislació Espanyola 

L’evolució legislativa de l’adopció internacional a nivell espanyol permet que finalment, 

l’adopció sigui considerada una mesura de protecció a l’infant i, garanteix amb la 

ratificació de tractats i convenis europeus i internacionals, que els Estats implicats en 

l’adopció internacional estiguin coordinats i vetllin pels interessos dels menors. 

Destaquem sobretot la llei 1/1996: 

 Llei orgànica 1/1996 de Protecció Jurídica del Menor (BOE 17-01-1996).  
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Aquesta llei modifica la Llei de Enjudiciament Civil i Llei i Reglament del 

Registre Civil (BOE 17-11-1987) que va ser la que va reconèixer l’adopció 

internacional al nostre país. A partir de la llei 1/1996 també es va introduir la 

figura de l’acolliment familiar preadoptiu i el requisit del certificat d’idoneïtat dels 

sol·licitants com a imprescindible per adoptar al nostre país (Peláez, 2001) fet 

que va equiparar les adopcions nacionals a les internacionals. Un altre aspecte 

que va regular aquesta llei van ser les Entitats Col·laboradores d’Adopcions 

Internacionals, diferenciant les funcions d’aquestes entitats de les dels poders 

públics, i establint els criteris per a la seva acreditació (Giménez-Salinas et al., 

1998).  

 

3.1.3. Legislació Catalana 

En matèria d’adopcions, les comunitats autònomes tenen competència plena. Farem 

referència a dues lleis i dos decrets que ens emmarquen la situació actual a 

Catalunya: 

a) Llei  8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i adolescents i de 

modificació de la Llei 37/91 (DOGC 02-08-1995).  

Aquesta llei vetlla per tots els drets dels infants i adolescents, regida per 

l’interès superior del menor, i concretament, a l’article 31 bis, estableix les 

condicions necessàries perquè un menor pugui ser adoptat. Específicament, 

aquestes condicions són: 

1) Que el menor sigui adoptable, i per tant, que tingui el certificat 

d’adoptabilitat. 

2) Que l’adopció internacional respongui a l’interès superior del menor. 

3) Que els consentiments requerits per a l’adopció hagin estat donats 

lliurement, sense contraprestació econòmica. 

4) Que s’hagi tingut en compte l’opinió del menor, segons la seva edat i 

grau de maduresa. 

Aquesta llei també regula les condicions amb què la Generalitat pot tramitar 

adopcions internacionals, essent possible només amb aquells països que 

garantitzin els principis de l’adopció internacional. Es determinen també, les 

funcions de la Generalitat en els processos adoptius i, s’estableix la 

impossibilitat de ser mediador d’aquests processos sinó s’està prèviament 
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acreditat. Així mateix, a la llei queden regulades les funcions que podran 

desenvolupar els organismes acreditats. 

b) Llei 37/91 també va quedar modificada per la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del 

Codi de família (DOGC 23-07-1998) al contemplar la possibilitat que els 

adoptants fossin una parella homosexual. 

c) Decret 127/1997, de 27 de maig, pel qual es modifica parcialment el Decret 

2/1997, de 7 de gener, d'aprovació del Reglament de protecció dels menors 

desemparats i de l'adopció (DOGC 30-05-1997). En aquest reglament 

s’estableixen els criteris de valoració dels sol·licitants d’acolliment i adopció i es 

regula la tramitació de l’adopció internacional. 

d) Decret 337/95, de 28 de desembre, sobre l’acreditació familiar i de les entitats 

col·laboradores d’adopció internacional (DOGC 12-01-1996).  

Aquest decret regula les Entitats Col·laboradores d’Integració Familiar (ECAI) i 

és on es recullen les funcions que hauran d’exercir aquestes entitats, la seva 

composició i funcionament, així com el procediment per ser acreditades. 

 

3.2.  Procés per dur a terme una adopció internacional a Catalunya  
(Adaptat de Rotger, 2002) 

A continuació descriurem quins processos es duen a terme en un procés adoptiu. 

Concretament, i en primer lloc, descriurem el procés principal, que és el que realitzen 

els sol·licitants de l’adopció; en segon lloc, descriurem el procés que es realitza a les 

Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar per obtenir el Certificat d’Idoneïtat, i 

en tercer i darrer lloc, descriurem el procés i les funcions que tenen les Entitats 

Col·laboradores d’Adopció Internacional.  

 

3.2.1. Fases del procés adoptiu internacional a Catalunya 

Les persones que decideixen adoptar per la via internacional han de dirigir-se a 

l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció7 (ICAA) o a qualsevol delegació del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya on se’ls convoca a una sessió 

informativa (no obligatòria) per explicar-los la situació de l’adopció internacional i els 

tràmits que han de seguir si opten per iniciar un procés d’adopció. Nosaltres 

considerem que és interessant assistir a aquesta sessió per començar a construir un 

                                                 
7 Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció 
Pl. Pau Vila, 1 – 08039 Barcelona Tel. 93 483 10 00 
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imaginari real del procés d’adopció i tenir elements de contrast entre la informació 

compartida amb coneguts o familiars que ja han passat per un procés d’adopció i la 

informació que ofereixen els professionals de l’ICAA. A més, si es decideix assistir, 

s’obté un certificat d’assistència com a participants que es pot incloure en la 

documentació que hauran de lliurar en el procés adoptiu.   

Una vegada s’ha assistit a la sessió informativa cal adreçar-se a l’ICAA per presentar 

la sol·licitud8 d’adopció internacional (veure annex 1). La sol·licitud demana dades 

bàsiques de les persones que volen adoptar com ara les dades personals –nom i 

cognoms, sexe, data de naixement, estat civil, estudis, professió, telèfon mòbil i 

número de la targeta sanitària–; adreça dels sol·licitants; situació familiar –en cas de 

parella/matrimoni anys de convivència, nombre de fills i nombre de fills adoptats–; 

motiu de l’adopció; dades del perfil d’infant desitjat –edat, acceptació de germans, país 

on se sol·licita l’adopció, Entitat Col·laboradora d’Adopció Internacional (ECAI) (si 

s’escau) i si s’ha assistit a la sessió informativa de l’ICAA–. La sol·licitud s’ha de signar 

i conjuntament amb aquesta s’han d’adjuntar els documents següents:  

 Volant d’empadronament en el qual constin les persones sol·licitants i totes les 

persones que viuen al domicili. 

 Documentació acreditativa de la situació econòmica de cada persona 

sol·licitant –fotocòpia completa de la darrera declaració de l’IRPF i fotocòpia de 

la darrera nòmina o certificat d’empresa acreditatiu dels ingressos de l’any 

anterior–. 

 Certificat d’antecedents penals de cada sol·licitant.  

 Informe de salut física i psíquica expedit per un metge col·legiat, on han de 

constar els antecedents i la situació actual, i especificar quin tractament es 

segueix, en el cas que se’n segueix algun. 

Una vegada lliurada i segellada la sol·licitud al registre, resta esperar una carta on 

s’informa als sol·licitants de quin equip de professionals els hi farà l’informe psicosocial 

per a l’obtenció del Certificat d’Idoneïtat, que és un document imprescindible per 

continuar amb el procés adoptiu. 

Una vegada rebuda aquesta carta amb la citació, el primer pas per a l’obtenció del 

Certificat d’Idoneïtat és assistir a una sessió formativa de dos dies a la Institució 

Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF) que se’ls ha assignat de manera aleatòria 

                                                 
8 La sol·licitud també pot obtenir-se en format pdf a: http://www.gencat.net/benestar/impresos/40522.pdf 
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des de l’ICAA i on també se’ls hi realitzaran un mínim de 3 entrevistes per avaluar si 

els candidats compleixen els requisits necessaris per continuar amb l’adopció9.  

Posteriorment, una vegada assolit el Certificat d’Idoneïtat –a través d’una resolució 

administrativa que emet l’ICAA a partir de l’informe psicosocial elaborat per les ICIF–, 

aquest es rep a casa juntament amb l’informe psicosocial –en  el cas d’anar per lliure– 

o directament a l’ECAI –si es contracten els seus serveis–, i ja es pot procedir a la 

tramitació de l’expedient de l’adopció internacional (Giménez-Salinas et al., 1998; 

Rotger, 2002). 

Per tramitar l’expedient es poden optar a diferents opcions en funció del país escollit 

per a l’adopció. En el cas d’aquells països que han ratificat el Conveni de la Haia, els 

expedients poden tramitar-se a través d’una ECAI o a través de l’ICAA. En el cas que 

el país no exigeixi res, o no hagi ratificat el Conveni de la Haia, i tot hi haver una ECAI 

acreditada, també existeix l’opció de tramitar-ho per compte dels mateixos interessats. 

Aquesta tramitació consisteix en fer arribar als organismes competents del país 

d’origen de l’infant o la seva representació diplomàtica, el Certificat d’Idoneïtat i els 

informes de valoració psicosocials conjuntament amb tota la documentació que el país 

demani als adoptants. 

El següent pas del procés consisteix en esperar que l’organisme competent en matèria 

d’adopció del país d’origen del menor preassigni un infant a la família o persona 

adoptiva. Si la tramitació s’ha fet mitjançant una ECAI el procediment és el següent: 

1. L’organisme competent del país d’origen del nen ho comunica a la persona que 

representa l’ECAI allà. 

2. Aquest representant informa als responsables de l’ECAI de Catalunya i els hi 

tramet tota la documentació. 

3. L’ECAI ho notifica a l’ICAA i aquest ha de donar el vist i plau. 

4. L’ECAI informa a la família de l’assignació i la decisió de l’ICAA. Els candidats 

han de signar un document conforme accepten aquest infant com a fill –

després de conèixer les seves dades personals, un informe mèdic i una 

fotografia i/o filmació en vídeo–. 

Si la tramitació s’ha fet de manera particular, li ho comunicarà la persona o entitat de 

contacte del país i igualment haurà d’informar a la Generalitat de Catalunya. 

En alguns països l’assignació del menor a la família s’ha de fer viatjant al país d’origen 

de l’infant. Si es considera necessari, pot allargar-se l’estada al país durant el període 

                                                 
9 Els detalls del procés avaluatiuestan detallats al punt 3.2.1.1. “Fases del procés d’adopció a les Institucions 
Col·laboradores per a la Integració Familiar” d’aquest mateix capítol. 
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de temps que dura la tramitació, el judici i la sentència definitiva (uns dos mesos) per 

no haver de tornar a Catalunya però, com no sempre es possible, en molts casos les 

famílies han de tornar a fer un altre viatge per recollir a l’infant. 

Un vegada realitzada l’assignació, si els candidats no l’accepten (per edat, sexe, raça, 

malaltia...) o és l’ICAA qui la denega –perquè l’infant assignat sigui major que un fill 

biològic, o per malaltia no prevista–, s’ha d’esperar a una altra assignació en el cas 

que el país faci una altra proposta alternativa o cal canviar de país si aquest es nega a 

assignar un altre infant a la família. 

Posteriorment a l’acceptació, cal fer el viatge per anar a recollir a l’infant. La trobada 

amb el fill esperat pot realitzar-se a l’orfenat o institució on viu l’infant, o a l’hotel on 

s’hostatgen els pares adoptius. A continuació pot donar-se un “període d’acoblament” 

que són uns dies on pares i fill poden conèixer-se. La durada d’aquest període depèn 

del país d’origen de l’infant, podent oscil·lar entre estar una estona cada dia amb 

l’infant o endur-se el menor a l’hotel fins a la sentència definitiva d’adopció. 

Novament a Catalunya, si l’infant ha sortit del seu país registrat i amb el passaport 

espanyol, gestionat al consolat o ambaixada espanyola del país, només cal inscriure’l 

a la Seguretat Social. Si en canvi l’infant surt del seu país amb l’adopció simple (com 

succeeix en alguns països), degut a que a Catalunya no existeix aquest tipus 

d’adopció, és necessari sol·licitar judicialment que esdevingui una adopció plena i, una 

vegada obtinguda, inscriure a l’infant al registre. 

Finalment, només resten els seguiments postadoptius. Aquests són demanats pel país 

d’origen de l’infant  i els elaboren les ICIF o les ECAI corresponents. La durada del 

seguiment, la regularitat i el contingut està supeditat al país on s’ha adoptat. La 

periodicitat dels mateixos però, pot oscil·lar entre ser trimestral, semestral o anual i, 

amb una oscil·lació de termini d’entre els primers quatre anys fins a la majoria d’edat. 

Els seguiments consisteixen en informes on s’explica l’evolució personal i l’adaptació 

de l’infant a la família; l’adaptació a l’escola o la llar d’infants; les relacions amb els 

germans, pares i familiars, i el coneixement que té l’infant de l’adopció i com ho viu. 

Amb l’informe també s’ha d’adjuntar un certificat mèdic, un informe escolar (si el menor 

ja ha estat escolaritzat) i fotografies de l’infant en diferents moments familiars. 

A continuació, especificarem en què consisteix el procés d’obtenció del certificat 

d’idoneïtat que correspon a la relació de les famílies amb les ICIF. 
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3.2.1.1. Fases del procés d’adopció a les Institucions Col·laboradores per a 
la Integració Familiar  

Les Institucions Col·laboradores per a la Integració Familiar (ICIF) són les 

responsables de fer la formació i avaluació dels candidats a l’adopció per obtenir el 

Certificat d’Idoneïtat que expedeix la Generalitat de Catalunya. Com hem comentat en 

l’apartat anterior, aquest certificat és imprescindible per dur a terme un procés 

d’adopció, tant si és una primera adopció com si ja s’ha fet alguna. Les ICIF també són 

les encarregades, juntament amb les ECAI, de fer els seguiments postadoptius. 

Però centrant-nos en el procés que han de fer les unitats familiars que volen adoptar 

per primera vegada, trobem que el procés d’idoneïtat pel qual han de passar, sovint és 

vist pels sol·licitants com una discriminació, en tant que els pares biològics no han de 

fer cap procés d’aquest tipus per esdevenir pares. Des de les ICIF, intenten fer 

entendre als sol·licitants que aquesta és una mesura de protecció vers el menor i els 

seus drets a tenir una família però, no qualsevol família, sinó aquella que sigui la millor 

per garantir el seu desenvolupament integral (Mirabent et al., 2005). 

Per dur a terme el procés de valoració de la idoneïtat, actualment totes les ICIF 

acreditades a Catalunya10 segueixen, pràcticament, el mateix patró de funcionament 

que passem a descriure a continuació. 

Una vegada l’ICAA, rep les sol·licituds d’adopció internacional, les reparteix de manera 

aleatòria per les diferents ICIF perquè es procedeixi a la realització de l’informe 

psicosocial. Les ICIF per tant, són les encarregades de posar-se en contacte amb les 

famílies perquè assisteixin a la primera etapa del procés d’avaluació-formació que els 

permetrà obtenir el Certificat d’Idoneïtat. Per fer-ho, les ICIF envien una carta (veure 

annex 3) amb la citació per assistir a una sessió formativa en un dia i un horari concret 

a la ICIF on han estat assignats i un qüestionari sobre dades personals que han de 

portar emplenat (veure annex 4).  

Tot el procés de valoració-formació pot dividir-se en dues parts. La primera part 

consisteix en una sessió formativa i la segona, en unes entrevistes. A continuació, 

comentem cada una de les parts en profunditat. 

La primera part del procés que s’anomena recorregut, consisteix en una sessió 

formativa en grup reduït –uns deu expedients– un divendres de 9’00h a 13’00h i de 

15’00h a 18’00h i un dissabte de 9’00h a 13’00h, on es reuneixen diferents persones –

matrimonis, parelles no casades i persones soles– que només tenen en comú el fet 

d’haver iniciat un procés adoptiu.  

                                                 
10 Per consultar el llistat de les ICIF acreditades a Catalunya veure annex 2 
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El recorregut té com a objectiu preparar i sensibilitzar a les famílies vers l’infant que 

adoptaran. Es tracta d’apropar-los a la realitat del fet adoptiu i proporcionar recursos 

per abordar les situacions que es trobaran en la relació amb el seu fill (Mirabent, 

2004).  La sessió la dirigeix un psicòleg o treballador social i pot variar en funció de 

l’equip que la realitza però, en general es plantegen diversos aspectes teòrics com la 

motivació per adoptar, les necessitats dels fills, quines són les situacions més comuns 

que viuen aquests infants als orfenats, com s’imaginen els pares que serà la trobada, 

com han pensat educar al fill/a i, com es pensa abordar la condició d’adoptat, tot i 

tenint en compte que la majoria d’aquests temes s’aprofundiran a les entrevistes. 

També poden explicar-se casos pràctics amb la intenció de reflexionar i generar debat 

entre els assistents. Per abordar els diferents temes la majoria dels professionals 

plantegen dinàmiques, es visualitza un vídeo, es fan role-playings, fantasies guiades, 

etc. Al final de la sessió també cal emplenar un test final sobre l’adopció que 

s’anomena “qüestionari sobre l’adopció” de manera individual que recull aspectes amb 

la descripció de l’infant; les característiques personals del sol·licitant; una 

autodescripció com a pare o mare i una descripció de la parella com a pare o mare; 

una descripció dels propis pares, i preguntes sobre el projecte educatiu familiar.  

Una vegada realitzat el recorregut, s’inicia la segona part del procés, que deixa de ser 

grupal, i consisteix en la realització d’entrevistes de manera individualitzada amb cada 

unitat familiar sol·licitant. La llei estableix que es realitzin com a mínim dues 

entrevistes: una amb el psicòleg, una amb el treballador social, i a més, una visita al 

domicili de la família però, donada la complexitat del procés avaluatiu, algunes ICIF 

amplien el nombre d’entrevistes a cinc o sis, afegint també una entrevista específica 

amb el pedagog.  

Durant la realització de les entrevistes s’aprofundeix en els temes treballats a la sessió 

formativa i es concreten en la situació personal dels sol·licitants, amb les dades de la 

seva sol·licitud i amb les del seu qüestionari. De manera general però, s’aborden 

aspectes relacionats amb la motivació per adoptar, les circumstàncies personals i 

familiars de cadascú, el suport que rebran de la família i gent més propera, les 

afeccions, l’educació que han pensat que li donaran a l’infant i la situació laboral i 

econòmica.  

Respecte al tema que més ens ocupa, i segons la Generalitat Valenciana (1999) en les 

entrevistes, en relació a la motivació per adoptar, s’ha de treballar:  

a) La decisió d’adoptar: qui, quina i perquè. Com i quan es va acordar prendre la 

decisió. 
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b) El dol per la infertilitat: nivell d’elaboració o resolució del mateix. En cas de tenir 

algun fill biològic, s’haurà de parlar de la motivació per inclinar-se per l’adopció o 

la pèrdua de la capacitat reproductiva. 

c) Nivell d’acord entre els dos membres de la parella, nivell d’implicació de cada un i 

d’ambdós en el projecte adoptiu, incompatibilitats entre els motius d’ambdós i 

desitjos de complaure a l’altre.  

d) Exposició dels motius que els van portar a decidir entre l’adopció nacional i la 

internacional. Elecció del país (al seu cas): perquè i coneixement que tenen del 

mateix. 

e) Opinió i grau d’implicació en el projecte adoptiu per part de la família extensa i 

persones significatives amb les que es relacionen els adoptants. Conseqüències 

futures en la relació de la nova família amb els altres significatius, possibles 

problemes, de cara a la integració del menor, que pot suposar el fet de que 

existeixi oposició d’aquests, i estratègies per solucionar-los. Possibles pressions 

excessives de tercers per adoptar.  

I pel que fa a l’entrevista que realitza el treballador social al domicili, s’observen les 

condicions de vida dels adoptants i es comprova que aquestes siguin les més 

adequades per a l’infant que ha d’arribar. 

Amb tota la informació que es recull de la sessió formativa i de les entrevistes, cada 

professional elabora un informe de cada fase del procés i un informe final –que 

signaran tots els professionals de l’equip que hagi atès a les famílies– on s’especifica 

la situació que viu la parella o persona sol·licitant i les característiques que pot tenir 

l’infant o infants adoptables per aquestes persones (Giménez-Salinas et al., 1998) i 

que s’entrega a l’ICAA. El resultat final és valorar si els candidats compleixen o no, els 

criteris que estableix la llei per obtenir el certificat d’idoneïtat. Aquests, segons el 

Decret 127/1997 d’aprovació del Reglament de protecció dels menors desemparats i 

de l’adopció (DOGC 30-05-1997) són els següents: 

1) En relació amb les circumstàncies personals dels sol·licitants: 

a) Tenir equilibri personal adequat. 

b) Situació d’estabilitat relacional de la parella. 

c) Tenir salut física i psíquica per poder atendre al menor. 

d) Ser flexible i saber adaptar-se a l’adopció. 

e) Tenir motivació per ser pares i cobrir les necessitats de l’infant adoptat. 

f) Estar d’acord amb la parella en l’opció d’adoptar. 
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2) En relació amb les circumstàncies familiars i socials: gaudir d’un entorn relacional 

favorable i adequat per a la integració del menor adoptat. 

3) En relació amb les circumstàncies socioeconòmiques: 

a) Tenir una situació econòmica que permeti atendre adequadament al menor. 

b) Tenir un habitatge adequat per al menor. 

4) En relació amb l’aptitud educadora: 

a) Cobrir les necessitats educatives o de desenvolupament d’un menor. 

b) Oferir un entorn familiar que pugui donar suport en la tasca educativa. 

5) En relació amb el menor: 

a) No triar sexe de l’adoptat de manera excloent. 

b) Acceptar l’herència biològica del menor i, acceptar i respectar la història, 

identitat i cultura anterior del menor. 

c) Acceptar la relació del menor amb la seva família biològica, si s’escau. 

L’organisme que declara finalment si la parella o persona sol·licitant és idònia o no, és 

la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament 

de Justícia de la Generalitat de Catalunya (Giménez-Salinas et al., 1998).  

D’acord amb el que proposen Mirabent et al. (2005) els equips professionals de les 

ICIF tenen durant tot el procés, quatre funcions fonamentals:  

 Funció formativa i sensibilitzadora, a través de la qual es pretén generar 

reflexió sobre el fet adoptiu, les característiques i necessitats de l’infant, i les 

relacions dels pares amb el fill entre d’altres. 

 Funció de coneixement personal dels sol·licitants i valoració per conèixer la 

seva situació personal i determinar si el seu projecte adoptiu és viable i realista. 

 Funció d’acompanyament. Els professionals intenten ajudar als sol·licitants a 

superar situacions difícils i pèrdues que poden afectar al procés adoptiu. 

També mostren suport, per crear el millor projecte possible segons les realitats 

de cada família sol·licitant, així com per reflexionar sobre la seva pròpia 

idoneïtat i fer viable la seva voluntat d’adoptar. 

 Funció preventiva. Tenint present les situacions difícils que poden produir-se en 

l’acoblament; les manifestacions de l’infant o en les dinàmiques relacionals, és 

interessant fer un treball amb les famílies per abordar aquests temes i les 

actuacions que poden ajudar a superar-les. 

La durada de tot el procés és de com a màxim vuit mesos, amb un preu (a càrrec dels 

sol·licitants) de 910 €. El certificat d’idoneïtat té una validesa de tres anys. Aquest 

aspecte és de rellevant importància per si la situació dels sol·licitants canviés i/o 
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volguessin aturar el procés, doncs transcorregut aquest temps, el certificat d’idoneïtat 

s’ha d’actualitzar. L’aturada o suspensió del procés pot fer-se en qualsevol moment, a 

través d’un escrit i, és recomanable fer-ho en situacions d’embaràs; separació de la 

parella; malaltia greu; empitjorament radical de la situació econòmica sense 

perspectives de millora; absència d’algun requisit legal per adoptar en un país 

determinat, com per exemple, no estar casat, o tenir algun fill biològic molt petit 

(Mirabent, 2004). Si en canvi, la situació que es planteja és la denegació del certificat 

d’idoneïtat, es pot interposar una reclamació administrativa al Departament de Justícia 

de la Generalitat de Catalunya contra la resolució de no idoneïtat, en el termini d’un 

mes des de la notificació, així com, contra la manca de resolució, que suposa efectes 

desestimatoris (Giménez-Salinas et al., 1998).  

A continuació, passem a descriure les funcions de les Entitats Col·laboradores en 

Adopcions Internacionals ja que són l’altre organisme fonamental del procés d’adopció 

internacional. 

 

3.2.1.2. Funcions de les Entitats Col·laboradores en Adopcions 
Internacionals  

Les Entitats Col·laboradores en Adopcions Internacionals (ECAI) són entitats sense 

afany de lucre que fan d’intermediàries entre les famílies i institucions catalanes i les 

entitats del país on s’adopta. Totes les ECAI catalanes estan acreditades per la 

Generalitat de Catalunya i pel país on actuen. Els professionals de les ECAI són com a 

mínim un advocat, un psicòleg o psicopedagog i un treballador social especialista en 

adopcions.  

Per a la tramitació d’una adopció no és obligatori la contractació d’una ECAI tot i que si 

existeix una entitat que treballa amb el país on es vol adoptar és aconsellable fer-ho 

per la comoditat i la seguretat que aporten al procés. Per tramitar, doncs, l’adopció a 

través d’una ECAI cal signar un contracte on constin els compromisos de les dues 

parts, el sistema de pagament i les condicions generals. Cada ECAI actua amb un 

determinat nombre de països, per tant, el criteri de selecció de l’ECAI serà el país 

d’origen de l’infant. A l’annex 5 pot consultar-se el llistat de les ECAI acreditades a 

Catalunya i els països on treballen. 

Les funcions de les ECAI, segons el Decret 337/1995, de 28 de desembre, sobre 

l'acreditació i el funcionament de les institucions col·laboradores d'integració familiar i 

de les entitats col·laboradores d'adopció internacional (DOGC 12-01-1996), són les 

següents: 
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Prèviament a la constitució de l'adopció:  

a) Informar i assessorar els sol·licitants d'adopcions internacionals.  

b) Portar un registre de les sol·licituds de tramitació d'adopció internacional 

rebudes, on constarà la data de recepció del certificat d’idoneïtat.  

c) Completar els expedients d’adopció internacional. 

d) Desenvolupar activitats de preparació i formació pels sol·licitants.  

e) Remetre tota la documentació de l'expedient al país d’origen del menor i 

informar a la DGAIA.  

En el país d'origen del menor:  

a) Tramitar la documentació de l'expedient d'adopció a les autoritats públiques 

competents en el país d’origen del menor.  

b) Fer el seguiment del procés d’adopció internacional.  

c) Mantenir informats els sol·licitants i a la DGAIA del procés d’adopció de cada 

sol·licitud.  

d) Rebre de l'organisme oficial del país d'origen del menor el document referent 

a la preassignació del menor.  

e) Informar d'aquesta preassignació la DGAIA perquè resolgui la seva 

aprovació o la no aprovació motivada.  

f) Informar de la preassignació als interessats i facilitar-los les dades del menor 

perquè ells facin la seva acceptació, o no, d’aquell menor. 

g) Presentar al país d’origen el document d’aprovació o de no aprovació de la 

DGAIA i el d’acceptació dels sol·licitants, si s’escau.  

h) Gestionar, si s’escau, l'atorgament de poders per part dels interessats per a 

l'actuació d'advocats i procuradors davant els òrgans judicials competents del 

país d'origen del menor.  

i) Informar els interessats si se’ls demana nova documentació. Demanaran, 

gestionaran la seva legalització i autenticació i ho presentaran a les autoritats 

demandants.  

j) Assegurar que el menor reuneix tots els requisits per a l'entrada i la 

residència a Espanya, i que es disposa de tota la documentació pertinent per al 

reconeixement de l'eficàcia de la resolució estrangera en el nostre país.  
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k) Informar els interessats de quan poden traslladar-se al país d’origen del 

menor per ultimar els tràmits del procés adoptiu.  

l) Ajudar els interessats en les gestions de legalització de l’adopció en els 

consulats.  

Una vegada constituïda l'adopció:  

a) Comunicar a la DGAIA la constitució de l'adopció i l'arribada del menor a 

Espanya, facilitant una còpia compulsada de la resolució d'adopció o tutela.  

b) Remetre al país d'origen del menor, quan així ho requereixin i amb la 

periodicitat que assenyali, els informes de seguiment de l'adaptació del menor a 

la nova família.  

c) Assessorar i instar els adoptants perquè sol·licitin la inscripció de l'adopció al 

Registre Civil, en cas que no s'hagués realitzat l'esmentada inscripció en el 

consulat espanyol en el país d'origen del menor abans que en marxés.  

d) Tenir cura de que totes les adopcions es constitueixin com a plenes.  

e) Informar mensualment a la DGAIA sobre els menors adoptats o tutelats amb 

fins d'adopció que han arribat a Espanya.  

f) Comunicar a la DGAIA i al país d'origen del menor, que la resolució d'adopció 

es troba inscrita en el Registre Civil o Consular corresponent. A la DGAIA li 

facilitarà una còpia de la inscripció registral.  

g) Prestar serveis de suport al menor adoptat, tutelat amb fi d'adopció, i als 

adoptants.  

Una vegada descrites les funcions de les ECAI, se’n deriva que aquestes són les 

organitzacions encarregades d’acompanyar durant tot el procés adoptiu a les famílies i 

fer de mediadores entre els països d’origen dels infants i Catalunya. Amb la seva 

intervenció faciliten els processos burocràtics de les famílies i, a la vegada, ofereixen 

un suport psicològic que ajuda a les famílies a no sentir-se soles en el seu projecte 

adoptiu. 
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 Actualment, hi ha legislació a nivell Internacional que regula els processos 

d’adopció (Tractat de la Haia, 1993), i a Espanya, les comunitats autònomes 

tenen competència plena en matèria d’acolliments i adopcions. 

 Els processos per dur a terme una adopció internacional a Catalunya estan 

regulats per l’Institut Català d’Acolliments i Adopcions (ICAA) que és l’organisme 

oficial; per les Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF) que són les 

encarregades de valorar als candidats per al Certificat d’Idoneïtat, i per les 

Entitats Col·laboradores en Adopcions Internacionals (ECAI) que són les entitats 

mediadores entre Catalunya i el país d’origen del menor. 

 Les motivacions inicials dels sol·licitants es treballen durant les entrevistes que 

fan els professionals de les ICIF per a l’obtenció del Certificat d’Idoneïtat. 

3.3. Síntesi del capítol 
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4. Mètode de l’estudi 

Abans de passar a descriure el disseny de la investigació, recordarem quins són els 

nostres objectius específics, que ja havíem descrit a la introducció del nostre treball. 

Aquests són: 

a) Identificar, descriure i classificar les motivacions inicials expressades per les 

persones que fan una sol·licitud d’adopció internacional a Catalunya. 

b) Identificar i analitzar la presència de les funcions parentals dins de les 

motivacions inicials específiques. 

c) Identificar i analitzar el grau de presència de la funció parental educativa dins 

de les funcions parentals descrites a les motivacions inicials. 

 

 Disseny de la investigació 

Seguint la classificació que fa Sierra Bravo (2001) sobre els diferents tipus de 

recerques socials definim la nostra recerca com a bàsica en tant que la seva finalitat 

és conèixer l’estructura dels fenòmens socials; seccional en tant que la recollida de 

dades es produeix en un únic moment; descriptiva ja que vol mesurar una variable en 

una població definida; microsociològica en tant que correspon a un estudi realitzat amb 

una selecció de subjectes mitjana (180 unitats familiars); secundària perquè les fonts 

d’informació no han estat dissenyades expressament per a la recerca; de metodologia 

quantitativa i qualitativa en relació als nostres principis ontològics i epistemològics així 

com pel tipus de dades amb la que treballem, i documental en tant que estudiem fonts 

documentals per extreure les nostres dades. 

 

4.2.  Selecció i descripció dels subjectes d’estudi 

Tenint en compte que l’univers o població del nostre estudi (d’acord amb la 

diferenciació que proposa Sierra Bravo, 2001) són tots els sol·licitants d’una adopció 

internacional a Catalunya, la mostra de la nostra recerca (que constitueix una mostra 

selectiva i no representativa) són les unitats familiars (parelles o monoparentals) que 

durant l’any 2005 han sol·licitat iniciar els tràmits d’adopció internacional a l’Institut 

Català d’Acolliments i Adopcions i, concretament, aquells que han estat derivats a la 

ICIF Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis per fer el procés de formació, 

estudi i valoració per a l’obtenció del certificat d’idoneïtat necessari per adoptar.  



4. Mètode de l’estudi 

96 

El criteri de selecció dels expedients de l’any 2005 ha estat treballar amb dades el més 

actualitzades possible, i donat que alguns dels expedients dels anys 2006 i 2007 

encara tenen el procediment d’idoneïtat obert, i per tant, no s’han arxivat, hem 

considerat treballar amb els expedients de l’any 2005 per tenir una mostra el més gran 

i actualitzada possible.  

La nostra mostra inicialment estava formada per 187 expedients. Aquests expedients 

constitueixen una mostra de subjectes aleatòria, en tant que corresponen a les 

derivacions que l’ICAA fa a les diferents institucions que col·laboren amb aquest.  

De la totalitat de la mostra, han quedat exclosos 7 expedients per no haver respost a 

cap de les preguntes dels instruments que analitzem, ja sigui per aturada del procés 

(aplaçament de les gestions per un altre moment) o per baixa de l’expedient 

(abandonar el procés adoptiu). Per tant, el total de la mostra final és de 180 

expedients. 

A continuació procedim a la descripció en profunditat dels nostres subjectes d’estudi. 

Concretament, són 180 unitats familiars. De les 180 unitats, el 83,9% estan formades 

per una parella, el 14,4% per dones soles i l’1,7% per homes sols. El total de persones 

és de 331, de les quals 157 són homes i 177 són dones. La mitjana d’edat de tots els 

homes és de 41’49 anys i la de les dones de 40,93 anys. L’home més jove té 26 anys i 

el més gran 58. En el cas de les dones, la més jove té 28 anys i la més gran 57.  

Per presentar les dades dels subjectes d’estudi en funció de grups d’edat hem 

establert les següents agrupacions: de 25 a 30 anys (1,8%), de 31 a 35 anys (14,5%), 

de 36 a 40 anys (29,9%), de 41 a 45 anys (31,1%), de 46 a 50 anys (16,6%) i, més de 

50 anys (6%). En funció de les unitats familiars i el grup d’edat (veure taula 6) trobem 

que els homes sols estan repartits, un a cada grup, entre les categories d’edat de 36 a 

40 anys, de 41 a 45 anys i de 46 a 50 anys. La majoria de les dones soles, en canvi, 

estan agrupades a les edats de 41 a 45 anys (3%) i de 46 a 50 anys (2,4%). I en 

relació a les composicions de les parelles, la majoria dels seus components estan 

agrupats en les edats d’entre els 36 i 40 anys (14,1% respectivament) i d’entre els 41 i 

45 anys (13,2% els homes i 14,5% les dones). De manera general, la majoria estan a 

la franja dels 41 als 45 anys (31,1%) seguit de la franja dels 36 als 40 anys (29,9%). 
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Taula 6 

Grup d’edat i unitats familiars (en %) 

   Parella  

Grup d’Edat Home Sol Dona Sola Home Dona Total 

De 25 a 30 anys - - 0,3 1,5 1,8 

De 31 a 35 anys - 0,3 6,6 7,5 14,5 

De 36 a 40 anys 0,3 1,2 14,1 14,1 29,9 

De 41 a 45 anys 0,3 3 13,2 14,5 31,1 

De 46 a 50 anys 0,3 2,4 7,5 6,3 16,6 

Més de 50 anys - 0,9 3,6 1,5 6 

 

En relació a l’estat civil i les unitats familiars (veure taula 7) trobem que el total dels 

homes sols (0,9%) són solters mentre que, de les dones soles el 5,1% són solteres 

però, també hi ha un 2,1% de divorciades, el 0,3% de separades i el 0,3% de viudes. 

En quant a les parelles, el 41,9% estan casades, el 2,1% de les parelles no s´han 

casat i continuen solteres, el 0,9% són parelles de fet, i el 0,6% tenen els seus 

membres separats o divorciats. Amb un 83,9% destaquen en la globalitat les parelles 

casades. 

Taula 7 

Estat civil i unitats familiars (en %) 

   Parella  

Estat Civil Home Sol Dona Sola Home Dona Total 

Solter  0,9 5,1 2,1 2,1 10,2 

Casat - - 41,9 41,9 83,9 

Parella de fet - - 0,9 0,9 1,8 

Separat - 0,3 0,6 0,3 1,2 

Divorciat - 2,1 - 0,3 2,4 

Vidu - 0,3 - - 0,3 

 

En l’observació del nombre de fills per unitat familiar (veure taula 8) trobem que els 

homes sols no tenen fills mentre que, de les dones soles, només el 0,6% tenen un fill i 

la resta no en té cap (7,2%). En quant a les parelles, el 29,3% d’elles tant els homes 

com les dones no tenen cap fill; el 10,8% dels homes i l’11,1% de les dones de les 

parelles tenen un fill; el 3,9% dels homes i el 3,6% de dones de les parelles tenen dos 

fills anteriors i, l’1,5% de les parelles tenen tres fills tots dos membres. Del total dels 

subjectes, el 66,7% no té fills i el 22,6% ja en té un. 
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Taula 8 

Nombre de fills anteriors a l’adopció i unitats familiars (en %) 

   Parella  

Nombre de fills Home Sol Dona Sola Home Dona Total 

Cap  0,9 7,2 29,3 29,3 66,7 

Un - 0,6 10,8 11,1 22,6 

Dos - - 3,9 3,6 7,5 

Tres - - 1,5 1,5 3 

 

En relació al nivell d’estudis dels nostres subjectes, hem fet la següent classificació 

dels mateixos: estudis primaris –E.G.B– (10,5%), estudis secundaris –batxillerats, 

COU, formació professional i cicles formatius– (36,5%) i estudis universitaris –

diplomatures, llicenciatures, postgraus, màsters i doctorats– (52,8%). Concretament, 

en els nostres subjectes en funció de la unitat familiar i el nivell d’estudis (veure taula 

9) podem observar que el 0,9% dels homes sols tenen estudis universitaris. En quant a 

les dones soles, en la seva majoria (5,7%) tenen estudis universitaris, seguides de les 

que tenen estudis secundaris (2,1%). No hi ha cap dona sola amb un nivell d’estudis 

primaris. En el cas de les parelles, els membres masculins tenen majoria d’estudis 

universitaris (20,5%), seguits dels secundaris (19,6%), i dels estudis primaris (5,4%). 

Els membres femenins de les parelles, tenen estudis universitaris (52,8%), seguit 

també de les que tenen estudis secundaris (14,8%), i estudis primaris (5,1%).  

Taula 9 

Nivell d’estudis i unitats familiars 

   Parella  

Nivell d’Estudis Home Sol Dona Sola Home Dona Total 

Primaris - - 5,4 5,1 10,5 

Secundaris - 2,1 19,6 14,8 36,5 

Universitaris 0,9 5,7 20,5 25,6 52,8 

 

Una altra característica que descrivim dels nostres subjectes d’estudi són els sectors 

professionals on treballen els sol·licitants. En aquest cas també hem fet una 

classificació dels mateixos agrupant-los en sectors de: l’administració (29,9%); agrari 

forestal ambiental (1,5%); altres (3,6%); ciències experimentals i tecnologia (10,5%); 

ciències socials i humanitats (1,2%); comunicacions (2,4%); construcció (3,3%); 

educatiu (6%); forces armades, cossos de seguretat i protecció (2,7%); hostaleria, 

turisme i relacions públiques (14,8); imatge (3%); informàtic (2,7%); jurídic (1,8%); 
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sanitari (11,4%) i transport (3,9%). Els més destacats són el de l’administració; el de 

l’hostaleria, turisme i relacions públiques; el sanitari; el de les ciències experimentals i 

tecnologia; i l’educatiu per aquest ordre. 

Concretament i en funció dels sectors professionals a partir de les unitats familiars, 

podem observar (veure taula 10) que els homes sols són dels sectors laborals de la 

sanitat (0,3%), l’educatiu (0,3%) i el de l’administració (0,3%). Les dones soles també 

es concentren en el sector administratiu (2,4%), sanitari (1,5) i educatiu (1,2%). En 

quant a les parelles, els homes d’aquestes estan concentrats en els sectors 

administratiu (11,4%),  d’hostaleria, turisme i relacions públiques (8,1%) i ciències 

experimentals i tecnologia (7,8%); i les dones en els sectors administratiu (15,7%), 

sanitari (7,8%) i d’hostaleria, turisme i relacions públiques (6,3%). 

Taula 10 

Sectors professionals i unitats familiars (en %) 

   Parella  

Sector professional Home Sol Dona Sola Home Dona Total 

Administració 0,3 2,4 11,4 15,7 29,9 

Agrari Forestal Ambiental - - 0,6 0,9 1,5 

Altres - 0,6 0,6 2,1 3,6 

Ciències Experimentals i 

Tecnologia 

- 0,3 7,8 2,4 10,5 

Ciències Social i 

Humanitats 

- - - 1,2 1,2 

Comunicacions - - 0,6 1,8 2,4 

Construcció - 0,6 2,1 0,6 3,3 

Educatiu 0,3 1,2 2,4 2,1 6 

Forces Armades, Cossos 

de Seguretat i Protecció 

- 0,3 1,5 0,9 2,7 

Hostaleria, Turisme i 

Relacions Públiques 

- 0,3 8,1 6,3 14,8 

Imatge - 0,3 1,8 0,9 3 

Informàtic - - 1,5 1,2 2,7 

Jurídic - 0,3 0,6 0,9 1,8 

Sanitari 0,3 1,5 1,8 7,8 11,4 

Transport - - 3,6 0,3 3,9 
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Finalment, els darrers aspectes que descriurem dels nostres subjectes estan 

relacionats amb les característiques de l’infant que volen adoptar, específicament el 

sexe i l’interval d’edat que acceptarien. En relació al gènere de l’infant, les unitats 

familiars (veure taula 11) tenen aquestes preferències: els homes sols es decanten per 

les nenes (0,6%), tot i que per a un el gènere és indiferent (0,3%); les dones soles 

també es decanten per les nenes (5,1%), seguit del sexe indiferent (2,4%) i dels nens 

(0,3%); i les parelles també tenen aquestes prioritats, la majoria volen nenes (23,5%), 

seguit del sexe indiferent (18,4%) i dels nens (3,6%). En general per tant, la majoria vol 

una nena (29,2%), seguit del sexe indiferent (21,1%) i dels nens (3,9%). 

Taula 11 

Gènere de l’infant i unitats familiars (en %) 

Grup d’Edat Home Sol Dona Sola Parella Total 

Nen - 0,3 3,6 3,9 

Nena 0,6 5,1 23,5 29,2 

Indiferent 0,3 2,4 18,4 21,1 

 

En relació amb l’edat mínima de l’infant que acceptarien i les unitats familiars (veure 

taula 12) trobem que les unitats familiars d’homes sols desitgen infants menors d’un 

any (0,6%) o d’un any (0,3%). Les dones soles també desitgen en la seva majoria 

infants menors d’un any (3,9%), d’un any (2,7%), de dos anys (0,6%), de tres anys 

(0,3%) o els hi és indiferent l’edat mínima del menor (0,3%). De manera similar, les 

parelles també prefereixen infants acabats de néixer (32,3%), d’un any (9%), o de dos 

o tres anys (1,5%). També trobem però, parelles que prefereixen els infants una mica 

més grans i els desitjarien de quatre, cinc i set anys (0,3%). No hi ha cap parella a la 

que li sigui indiferent l’edat mínima de l’infant. I en general doncs, els sol·licitants 

desitgen un infant menor d’un any (36,8%) o d’un any (12%). 
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Taula 12 

Edat mínima de l’infant i unitats familiars (en %) 

Edat mínima de l’infant Home Sol Dona Sola Parella Total 

Menors d’1 any 0,6 3,9 32,3 36,8 

1 any 0,3 2,7 9 12 

2 anys - 0,6 1,5 2,1 

3 anys - 0,3 1,5 1,8 

4 anys - - 0,3 0,3 

5 anys - - 0,3 0,3 

7 anys - - 0,3 0,3 

Indiferent - 0,3 - 0,3 

 

I en relació a l’edat màxima de l’infant i les unitats familiars (veure taula 13), per als 

homes sols aquesta se situa entre els dos anys (0,3%) i els tres anys (0,6%). En el cas 

de les dones soles, l’edat augmenta fins els 6 anys, sent majoritària la preferència per 

infants fins a un màxim de dos anys (3%), seguit dels de tres anys (2,1%), quatre anys 

(1,2%), sis anys (0,6%) i un o cinc anys (0,3%). Tornem a trobar aquí, una dona sola a 

la que li és indiferent l’edat màxima de l’infant (0,3%). Si analitzem ara les unitats 

familiars de parella, podem observar que l’edat màxima s’estén fins els nou anys. 

Concretament, el 18,4% de les parelles desitgen que l’edat màxima sigui de dos anys, 

el 10,2% volen que sigui de tres anys; el 9% d’un any; el 3,9% de quatre anys; el 2,7% 

de cinc anys, i el 0,3% de sis, set i nou anys. A cap parella li és indiferent l’edat 

màxima del seu infant. En general per tant, els sol·licitants desitgen un infant de com a 

màxim 2 anys (21,7%), seguit dels 3 anys (12,9%) com a edat límit. 

Taula 13 

Edat màxima de l’infant i unitats familiars (en %) 

Edat màxima de l’infant Home Sol Dona Sola Parella Total 

1 any - 0,3 9 9,3 

2 anys 0,3 3 18,4 21,7 

3 anys 0,6 2,1 10,2 12,9 

4 anys - 1,2 3,9 5,1 

5 anys - 0,3 2,7 3 

6 anys - 0,6 0,3 0,9 

7 anys - - 0,3 0,3 

9 anys - - 0,3 0,3 

Indiferent - 0,3 - 0,3 
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Un cop descrits els nostres subjectes d’estudi amb detall, passem a concretar en el 

següent apartat els instruments de recollida de dades. 

 

4.3.  Instruments de recollida de dades 

Per a la recollida de dades hem seleccionat dos instruments que s’utilitzen normalment 

en el procés de valoració-formació dels sol·licitants a les ICIF. Descrivim a continuació 

que hem emprat de cada un d’ells: 

a) Document “Sol·licitud d’adopció internacional” (veure annex 1) 

Aquest document és la formalització de la sol·licitud d’adopció internacional. Els 

sol·licitants han d’emplenar-lo degudament i facilitar-lo a l’ICAA. Posteriorment, 

l’ICAA el remet a la ICIF corresponent on la unitat familiar ha de realitzar el procés 

de valoració-formació, que en aquest cas és la ICIF Blanquerna. 

De la sol·licitud, nosaltres hem seleccionat aquelles dades que ens proporcionen 

informació sobre les dades sociodemogràfiques dels sol·licitants11. Concretament, 

ens hem centrat en aquestes: 

 Número d’expedient 

 Any de naixement de les persones sol·licitants 

 Estudis de les persones sol·licitants 

 Estat civil de les persones sol·licitants 

 Nombre de fills de les persones sol·licitants 

 Edat de l’infant que es vol adoptar  

 Resposta a la casella: “Motiu de l’adopció”.  

D’aquest document s’emplena un per a cada unitat familiar, per tant, la informació 

extreta correspon a cada un dels membres de la unitat familiar en el cas de les 

dades personals però, a una opinió conjunta en la resposta de la casella “Motiu de 

l’adopció” en el cas que la unitat familiar sigui una parella. 

b)   Document “Qüestionari sobre l’adopció”  

Aquest qüestionari es passa un cop a finalitzat el recorregut formatiu. De tota la 

informació que recull nosaltres només ens fixem en la següent casella12: 

 Resposta a la pregunta: “Per què sol·licita l’adopció en aquest moment concret 

de la seva vida?” de les persones sol·licitants.  

                                                 
11 Per conèixer el contingut sencer de la sol·licitud, consultar el punt 3.2.1 “Fases del procés adoptiu internacional a 
Catalunya” del capítol 3. 
12 Per conèixer el contingut sencer del Qüestionari sobre l’adopció, consultar el punt 3.2.1.1. “Fases del procés 
d’adopció a les Institucions Col·laboradores per a la Integració Familiar” del capítol 3. 
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El “qüestionari sobre l’adopció” és individual i per tant, les unitats familiars 

formades per parelles han respost per separat el qüestionari i, les opinions poden 

ser diferents. Per poder procedir a l’anàlisi de dades per unitats familiars, en el cas 

de les parelles s’ha tingut en compte les respostes dels dos membres i, a partir 

d’un sumatori, les respostes s’han analitzat conjuntament.  

 

4.4.  Procediment de l’estudi 

En aquest punt especificarem el procediment seguit per dur a terme la nostra recerca. 

A la figura 2, resumim quines són les fases del nostre projecte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fases del disseny de la investigació 

 

Fase 1: Disseny de la investigació 

Aquesta fase ha consistit en el disseny pròpiament dit de la recerca. Durant aquesta 

fase hem definit els objectius de la mateixa i de manera paral·lela, hem anat construint 

Fases del disseny de la investigació 

Fase 1. Disseny de la investigació 

Fase 2. Selecció dels instruments 
de recollida de dades 

Fase 3. Recollida de dades 

Fase 4. Operativització de l’objecte 
d’estudi 

Fase 5. Anàlisi, tractament i 
interpretació de les dades 
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la nostra fonamentació teòrica a partir de les lectures de la literatura científica 

relacionada amb el nostre tema objecte d’estudi. 

 

Fase 2: Selecció dels instruments de recollida de dades 

En aquesta fase s’ha procedit a la selecció dels instruments que ens han permès dur a 

terme la recollida de dades. Per fer-ho s’han revisat els qüestionaris i sol·licituds 

emprats durant el procés de formació i valoració dels sol·licitants a la ICIF Blanquerna i 

hem escollit aquells que feien referència al tema del nostre estudi. La selecció final ha 

estat la “sol·licitud d’adopció internacional” i el “qüestionari sobre l’adopció”. El primer 

instrument els sol·licitants de l’adopció l’emplenen abans d’entrar en contacte amb cap 

professional i el segon un cop finalitzat el recorregut formatiu. Nosaltres hem tingut 

accés a aquests instruments a través dels expedients arxivats dels sol·licitants.  

Un cop seleccionats aquests dos instruments, hem triat quina informació 

seleccionaríem de cada un d’ells. Concretament, tal com hem dit en el punt anterior, 

de la sol·licitud d’adopció internacional hem extret les dades sociodemogràfiques dels 

sol·licitants i la formulació dels motius que els han portat a adoptar i del qüestionari 

sobre l’adopció hem seleccionat la pregunta referent a per què sol·licita l’adopció en 

aquest moment de la seva vida. 

La selecció dels instruments per tant, respon a la voluntat d’analitzar les motivacions 

inicials expressades pels sol·licitants abans de que els adoptants entrin en contacte 

amb els professionals de manera individual i personalitzada.  

 

Fase 3: Recollida de dades 

Per realitzar la recollida de dades, al Gener de 2007 ens vam posar en contacte amb 

la coordinadora de la ICIF Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis. Vam triar 

aquesta ICIF per la vinculació amb la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i  

l’Esport Blanquerna i especialment, amb el grup de recerca PSITIC, en el qual hi 

col·laborem.  

A través de la coordinadora vam demanar permís a l’ICAA per utilitzar les dades que la 

ICIF recull en els processos de formació-valoració dels candidats a la idoneïtat, per dur 

a terme la nostra recerca, i el permís ens va ser concedit a finals del mateix mes. 

La recollida de dades va realitzar-se a la seu de la ICIF Fundació Blanquerna 

Assistencial i de Serveis, durant el més de febrer de 2007. A partir del llistat general de 



Tercera part: Treball de camp 

105 

sol·licitants per adoptar de l’any 2005, es van revisar cada un dels expedients per 

obtenir les dades necessàries. 

El buidat de les dades es va fer en un full de càlcul excel (veure annex 6) per tenir les 

dades endreçades per expedients. 

Els informes no han sortit mai de la ICIF i totes les dades han estat tractades amb la 

màxima confidencialitat, eliminant el nom dels subjectes i treballant únicament amb un 

codi addicional designat per nosaltres per a cada un dels expedients. 

 

Fase 4: Operativització de l’objecte d’estudi 

L’elecció de l’objecte d’estudi respon als objectius plantejats inicialment i als 

instruments emprats per a la recollida de dades. Aquest estudia “les motivacions 

inicials actuals per a la parentalitat adoptiva internacional”.  

Aquest objecte d’estudi engloba tots aquells motius que són considerats pels 

sol·licitants factors potencials del desig per adoptar internacionalment a Catalunya. 

Respon a totes aquelles motivacions que els sol·licitants tenen abans d’entrar en 

contacte amb els serveis adoptius, i per tant, només estan condicionades pel propi 

coneixement sobre l’adopció i per la influència del seu entorn.  

Per operativitzar aquest objecte d’estudi hem agrupat cada unitat d’anàlisi (que en 

aquest cas correspon a cada ítem de resposta) per unitats de referència semàntica i 

les hem supraordenat de manera inductiva en tres grans categories amb les 

corresponents subcategories, a partir de les dades recollides als informes dels 

sol·licitants. Cada ítem de resposta pot pertànyer a una o més categories. De la 

supraordenació d’aquestes dades hem obtingut un llistat de categories de resposta 

provisional. Posteriorment, hem fet una validació interjutges amb 3 professionals de 

l’àmbit de les adopcions i, s’han afegit i/o modificat els aspectes remarcats pels 

experts per tal de millorar la categorització i obtenir el llistat de categories d’anàlisi 

definitiu.  

Del tractament de les dades, finalment se’n desprèn el següent quadre de categories i 

subcategories (veure figura 3) a partir del qual s’han obtingut els resultats.  



4. Mètode de l’estudi 

106 

 

Figura 4. Categories de l’objecte d’estudi “Motivació per adoptar” 
 
A continuació passem a descriure cada una de les categories: 

Categoria A: Motivació generalista del “desig de ser pares” 

“Desitjar ser pares” és la manifestació generalista del desig de parentalitat i està 

relacionada amb la finalitat última de voler adoptar, és a dir, amb el fet de voler ser 

pares. Aquesta motivació no específica ni concreta cap aspecte relacionat amb les 

altres dues categories, i per tant, queda com una categoria que recull les motivacions 

més generals.  

Les manifestacions dels sol·licitants que no expressen cap motivació específica, 

queden recollides directament en aquesta categoria.  

Exemples d’aquest són: “Perquè vull ser mare, voldria tenir un fill”; “Per materialitzar el 

desig de ser pares” o “Desig de formar una família amb fills”. 

Categoria B: Motivacions centrades en el dèficit/pares:  

En aquesta categoria queden recollides totes les categories relacionades amb les 

motivacions que fan referència a un dèficit o dificultat per poder tenir fills i que per tant, 

Categoria A: Motivació generalista del “desig de ser pares” 
 
Categoria B: Motivacions centrades en el dèficit/pares 
 
1. Motivació solidària i humanitària  
2. Motivació per superar les impossibilitats i/o dificultats per tenir fills biològics  

2.1. Esterilitat  
2.2. Infertilitat 

2.2.1. Tractaments de reproducció assistida fallits  
2.2.1.1. Fecundació in vitro  
2.2.1.2. Inseminació artificial  

2.3. Riscos mèdics  
2.4. L’edat no permet tenir fills biològics  
2.5. No tenir parella  

3. Motivació per augmentar la família amb un fill adoptiu  
3.1. Tornar a ser pare/mare 
3.2. Donar un germà/na al fill/a  

4. Motivació per considerar l’adopció com una manera de completar un projecte 
de família 

 
Categoria C: Motivacions centrades en les funcions parentals/infant 
 
1. Motivació per desenvolupar les funcions parentals 

1.1. Desenvolupar la funció parental de protecció 
1.2. Desenvolupar la funció parental afectiva 
1.3. Desenvolupar la funció parental educativa 
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centren la motivació de l’adopció en la unitat familiar que desitja adoptar. Les 

subcategories que estan en aquesta categoria són: 

1. Motivació solidària i humanitària: Aquesta subcategoria respon a totes aquelles 

motivacions que tenen com a finalitat ajudar a un infant que està en situació de 

desemparament i que tenen la voluntat d’oferir-li a l’infant un context millor que el 

que té al seu país d’origen. 

Exemples d’aquesta subcategoria són: “per donar una oportunitat a un infant a 

tenir una família” o “Ofrecer apoyo y ayuda a una persona que ha nacido sin 

recursos, para poder desarrollarse íntegramente en la sociedad”.  

2. Motivació per superar les impossibilitats i/o dificultats per tenir fills biològics: 

aquesta subcategoria respon a la motivació de les persones que no han pogut tenir 

fills biològics i opten per l’adopció com alternativa a la filiació biològica. Aquesta 

impossibilitat o dificultat pot concretar-se en les següents subcategories  

específiques: 

2.1. Esterilitat: correspon a totes aquelles unitats familiars que tenen 

diagnosticada una esterilitat. 

Un exemple d’aquesta subcategoria és: “Volem formar una família que també 

estigui constituïda per un infant i degut a que hi ha un problema d'esterilitat, 

aquest és l'únic mitjà”.  

2.2. Infertilitat: en aquesta subcategoria estan recollides totes les motivacions de 

les unitats familiars que reconeixen la seva impossibilitat o dificultat per tenir 

fills biològics ja sigui per infertilitat diagnosticada o per altres motius, com per 

exemple, no especificar el motiu de la impossibilitat de tenir fills biològics. 

Exemples d’aquesta subcategoria són: “Volem ser pares i formar una família i 

per motius d'infertilitat hem optat per l'adopció “ o “No podem tenir fills 

biològics”. 

També hem considerat infertilitat la manca d’èxit en els tractaments de 

reproducció assistida, donant pas a noves subcategories. 

2.2.1. Tractaments de reproducció assistida fallits: aquesta subcategoria 

recull aquelles motivacions que reconeixen el fracàs dels tractaments de 

reproducció assistida sense especificar el tipus.  

Exemples d’aquesta subcategoria són: “L'hem intentat per la medicina i 

no ha funcionat” o “després d'haver fet diversos tractaments i decebuts al 
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no tenir-ne èxit veiem amb l'adopció l'oportunitat d'aconseguir el nostre 

desig de ser pares”. 

2.2.1.1. Fecundació in vitro: en els casos on s’especifica el tipus de 

tractament realitzat, i concretament el de fecundació in vitro fallida, 

queden recollits en aquesta subcategoria. 

2.2.1.2. Inseminació artificial: igual que en el cas de la fecundació in 

vitro, quan el tractament fallit realitzat ha estat la inseminació 

artificial, les motivacions queden recollides en aquesta subcategoria. 

Exemples d’aquestes subcategories són: “Hem realitzat 1 

inseminació i 4 in vitros i no hem tingut sort” o “No podem tindre fills 

propis després de tres anys intentant'ho i varis mètodes 

d'inseminació artificial i FIV”. 

Altres motius infertilitat queden recollits en les següents subcategories: 

2.3. Riscos mèdics: en aquesta subcategoria queden recollides les motivacions 

per adoptar generades per la dificultat de tenir fills biològics provocades per 

riscos mèdics com malalties o embarassos de risc. 

Exemples d’aquesta subcategoria són: “Perquè la meva dona té endometriosi 

molt severa; s'ha fet ja 2 intervencions per treure quistes [...]” o “Embarazo de 

riesgo”. 

2.4. L’edat no permet tenir fills biològics: aquesta subcategoria respon a les 

motivacions que expressen la dificultat de tenir fills biològics com a 

conseqüència de l’edat avançada dels sol·licitants. 

Exemples d’aquesta subcategoria són: “Volem un segon fill, i donada la 

nostra edat, 40 anys, hem optat per l'adopció” o “Por problemas biológicos 

debido a la edad”. 

2.5. No tenir parella: en aquesta subcategoria queden recollides les motivacions 

per adoptar degut a la dificultat per tenir fills biològics pel fet de no tenir 

parella. 

Un exemple d’aquesta subcategoria és: “Perquè vull ser mare i considerant la 

meva situació personal soltera i sense compromís, crec que és la millor 

opció”. 

3. Motivació per augmentar la família amb un fill adoptiu: aquesta subcategoria 

correspon a totes aquelles motivacions que expressen la voluntat de tenir més fills 
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a través de l’adopció. Aquesta motivació pot concretar-se en dues subcategories 

més específiques: 

3.1. Tornar a ser pare/mare: aquesta subcategoria recull les motivacions de les 

unitats familiars que malgrat ja tenen fills expressen el desig de tenir-ne més. 

Exemples d’aquesta subcategoria són: “Desitgem tenir un tercer fill” o 

“Ampliar la família”. 

3.2. Donar un germà/na al fill/a: en aquesta subcategoria queden recollides 

aquelles motivacions que fan referència a la voluntat d’oferir un germà al fill 

que ja es té. 

Exemples d’aquesta subcategoria són: “Volem una germana per la nostra 

filla” o “Quiero formar una verdadera familia y darle a mi hijo biológico esa 

hermana que siempre me está diciendo que quiere tener, para cuidarla, 

quererla y crecer juntos”. 

4. Motivació per considerar l’adopció com una manera de completar un projecte 
de família: en aquesta subcategoria queden recollides les motivacions de les 

unitats familiars que sempre han tingut clar que en el seu projecte de família 

formava part l’adopció. 

Exemples d’aquesta subcategoria són: “Volem formar una família i fer-ho 

mitjançant l'adopció ha estat sempre la nostra decisió” o “Perquè ho teníem pensat 

des del moment que ens vàrem casar”. 

Categoria C: Motivacions centrades en les funcions parentals/infant 

En aquesta categoria queden recollides les subcategories que fonamenten la 

motivació per adoptar en la voluntat de desenvolupar alguna de les funcions parentals i 

per tant, estan centrades en el fill que s’adoptarà. La subcategoria que està englobada 

en aquesta categoria és: 

1. Motivació per desenvolupar les funcions parentals: aquesta subcategoria 

respon a aquelles motivacions que tenen com a motor l’assumpció i el 

desenvolupament de totes o algunes de les funcions parentals de la unitat familiar. 

Aquesta subcategoria queda especificada en les següents subcategories 

específiques: 

1.1. Desenvolupar la funció parental de protecció: aquesta subcategoria recull 

aquelles manifestacions que fan referència a la voluntat dels sol·licitants de 

garantir la supervivència de l’infant oferint-li una família que vetllarà per ell/a i 

les seves necessitats. 
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Exemples d’aquesta subcategoria són: “Desitgem oferir una família i una llar 

a un nen o nena necessitat” o “Formar una família, realitzar-nos com a pares, 

i satisfer la necessitat d'un fill a tenir pares”. 

1.2. Desenvolupar la funció parental afectiva: aquesta subcategoria fa 

referència a les manifestacions de la voluntat de cobrir les necessitats 

afectives de l’infant. 

Exemples d’aquesta subcategoria són: “[...] un nen que necessita sobretot 

afecte, una família que l'estimi com a seu” o “[...] quina millor manera de (tenir 

un fill) que ajudant a un nen o nena que no tingui pares, i nosaltres li puguem 

donar tot el nostre amor”. 

1.3. Desenvolupar la funció parental educativa: aquesta subcategoria fa 

referència a la manifestació explícita de voler desenvolupar el rol educatiu 

parental amb l’infant. 

Exemples d’aquesta subcategoria són: “Deseo de tener un hijo y de crear una 

familia y educar a un niño” o “Ens fa molta il·lusió tenir un altre fill per educar-

lo, donar-li estimació i que la nostra filla comparteixi vivències”. 

Un cop obtingut el quadre de les categories i subcategories de resposta, hem procedit 

a classificar i ordenar totes les respostes obtingudes en base a aquest nou quadre de 

categories, de manera que ens permet obtenir el pes de freqüència específic de les 

respostes en cada una de les categories.  

És per això, que el resultat final de l’operativització de l’objecte d’estudi ha estat 

realitzat de manera inductiva en un primer moment i deductiva posteriorment. 

 

Fase 5: Anàlisi, tractament i interpretació de les dades 

Per a procedir al tractament estadístic de les dades obtingudes, s’ha introduït tota la 

informació al paquet estadístic SPSS (versió 14.0) per construir la matriu de dades i 

analitzar-la. 

L’anàlisi de les dades realitzat ha estat el següent: 

 Anàlisi dels descriptius estadístics, tant per a les dades sociodemogràfiques 

dels subjectes d’estudi com per a les categories de la motivació per adoptar. 

 Anàlisi estadístic de la prova Chi quadrat de Pearson per a detallar les 

diferències entre les variables de la dimensió motivació i les dades 
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sociodemogràfiques, sempre que la freqüència mínima esperada de les dades 

ha estat superior a 5 en menys d’un 25% de les caselles. 

 Anàlisi estadístic de la prova de correcció per continuïtat de Yates en aquells 

casos on la freqüència mínima esperada per a la prova de Chi quadrat de 

Pearson ha estat inferior a 5 en més d’un 25% de les caselles en taules de 

contingència (2x2) entre les variables de la dimensió motivació i les dades 

sociodemogràfiques.  

 Anàlisi de les freqüències observades i esperades quan hi ha hagut una relació 

estadísticament significativa a la prova de Chi quadrat de Pearson o Yates 

entre les variables de la dimensió motivació i les dades sociodemogràfiques . 

 En les taules de contingència de més de (2x2) amb una freqüència mínima 

esperada per a la prova de Chi quadrat de Pearson inferior a 5 en més d’un 

25% de les caselles no hem pogut realitzar cap prova estadística pels valor 

massa baixos de la mostra en algunes caselles i ens hem basat en una 

descripció percentual de les freqüències entre les variables de la dimensió 

motivació i les dades sociodemogràfiques.  

Relacionat amb el tractament de les dades volem especificar dos aspectes: 

a) Degut a que la passació dels instruments d’on hem extret la informació 

(“sol·licitud d’adopció internacional” i “qüestionari sobre l’adopció”) es va fer 

prèviament a l’inici de la nostra recerca, no disposem de tots els documents per 

a totes i cada una de les unitats familiars, ja que la institució no recollia encara 

de forma sistemàtica en cada un dels seus recorreguts formatius una còpia del 

“qüestionari sobre l’adopció” per arxivar-la. És per això que, concretament, de 

les 180 unitats familiars que componen el nostre estudi, disposem de 180 

“sol·licituds d’adopció internacional” i només 124 “qüestionaris sobre l’adopció”.  

b) Com hem comentat anteriorment, s’han unificat les respostes dels dos 

membres de les unitats familiars de parella en el cas de l’instrument 

“Qüestionari sobre l’adopció” no tenint en compte les categories repetides en 

les dos membres i respectant aquelles que només apareixien en la resposta 

d’un d’ells per procedir a un anàlisi de les dades conjunt. 
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 Disseny: la nostra recerca és bàsica, seccional, descriptiva, microsociològica, amb una 

mostra mitjana (180 unitats familiars), secundària, de metodologia quantitativa i 

qualitativa, i documental (Sierra Bravo, 2001). 

 Selecció dels subjectes d’estudi: són les unitats familiars (parelles o monoparentals) 

que volen iniciar el procés d’adopció internacional a l’any 2005 i han estat derivades des 

de l’ICAA a la ICIF Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis. El total de la mostra 

són 180 expedients formats per 331 persones de les diferents unitats familiars. 

 Instruments de recollida de dades: hem emprat la “sol·licitud d’adopció internacional” i 

el “qüestionari sobre l’adopció”. Ambdós instruments són obligatoris en el procés adoptiu i 

estan emplenats directament pels sol·licitants. 

 Procediment de l’estudi: Les fases del disseny de la investigació han estat les 

següents: 

o Fase 1: Disseny de la investigació: definició d’objectius i fonamentació teòrica. 

o Fase 2: Selecció dels instruments de recollida de dades: Sol·licitud d’adopció 
internacional i Qüestionari sobre l’adopció. 

o Fase 3: Recollida de dades: Febrer de 2007 a la ICIF Blanquerna. 

o Fase 4: Operativització de l’objecte d’estudi: obtenció del llistat de categories de 
motivacions dels sol·licitants. 

o Fase 5: Anàlisi, tractament i interpretació de les dades: anàlisi estadístic de les 

dades a través del programa SPSS versió 14.0. 

 Les categories obtingudes a la fase 4 i que estructuren tota la recerca són les 

següents: 

Categoria A:  Motivació generalista del “desig de ser pares” 
       Categoria B: Motivacions centrades en el dèficit/pares 

1. Motivació solidària i humanitària   
2. Motivació per superar les impossibilitats i/o dificultats per tenir fills biològics  

2.1. Esterilitat  
2.2 Infertilitat 

2.2.1. Tractaments de reproducció assistida fallits  
2.2.1.1. Fecundació in vitro  
2.2.1.2. Inseminació artificial  

2.3. Riscos mèdics  
2.4. L’edat no permet tenir fills biològics  
2.5. No tenir parella  

3. Motivaciò per augmentar la família amb un fill adoptiu  
3.1. Tornar a ser pare/mare 
3.2. Donar un germà/na al fill/a  

4. Motivació per considerar l’adopció com una manera de completar un projecte de família 
 
       Categoria C: Motivacions centrades en les funcions parentals/infant 
 

1.      Motivació per desenvolupar les funcions parentals 
1.1. Desenvolupar la funció parental de protecció 
1.2. Desenvolupar la funció parental afectiva 
1.3. Desenvolupar la funció parental educativa 

 

4.5.  Síntesi del capítol 
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5.1.- Motivacions dels sol·licitants d’adopció internacional 

5.2.- Desitjar ser pares i motivacions segons el focus d’atenció 

5.2.1.- Motivacions centrades en el dèficit/pares 

5.2.2.- Motivacions centrades en les funcions parentals/infant 

5.3.- Síntesi del capítol 

5.- Exposició i anàlisi dels 
resultats obtinguts
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5.  Exposició i anàlisi dels resultats obtinguts 

En aquest apartat presentem els resultats obtinguts en el nostre treball de camp. Per 

fer-ho hem dividit els resultats en dos blocs. El primer d’ells analitza les motivacions 

obtingudes dels expedients dels sol·licitants i el segon els resultats per categories. 

Aquest segon bloc està dividit a la seva vegada en dos apartats més: un analitza els 

resultats de les categories específiques de les “motivacions centrades en el dèficit/ 

pares”; i l’altre els resultats de les categories específiques de les “motivacions 

centrades en les funcions parentals/infant”.  

 

5.1.  Motivacions dels sol·licitants d’adopció internacional 

En aquest apartat presentem el llistat de motivacions literals obtingudes dels 

expedients de la nostra selecció de subjectes. Per presentar-les hem agrupat les 

motivacions segons les categories que hem plantejat a la nostra classificació i hem 

afegit la freqüència amb la que s’han expressat (veure taula 14): 

Taula 14 

Llistat de les motivacions i la seva freqüència  

Categoria Motivació Freqüència 

Desitjar ser pares Per tenir un fill 

No tenir fills 

Desig de ser pares 

Il·lusió i desig de formar una família 

Desig de ser mare 

Desig de ser pare 

Desig de ser pare i formar una família 

Consolidar una família 

Voler tenir un fill en comú 

Desig de ser mare i formar una família 

Realitzar-se com a pares 

Creure en la família 

12 

1 

28 

24 

12 

4 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

(taula continua) 
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Taula 14. (continuació) 
Categoria Motivació Freqüència 

Motius solidaris i 

humanitaris 

Donar una llar a qui no en té 

Donar benestar a tants infants que no en tenen 

Un infant podrà trobar una llar i no estar sol 

Oferir una família a un infant necessitat 

Motius morals 

Dur a terme una noble decisió 

Donar l’oportunitat d’una família i una vida en condicions 

Aquesta opció fa sentir-se més humà 

Necessitat d’ajudar a un infant que necessita amor 

Formar una família amb un infant que ens necessiti 

Fer feliç a un nadó en condicions desfavorables 

Motius humanitaris 

Acollir a un infant desemparat 

Fa il·lusió adoptar un infant necessitat 

Necessitem ser solidaris 

Ajudar a l’infant oferint un context millor 

1 

1 

1 

10 

1 

1 

9 

1 

3 

6 

1 

1 

3 

1 

1 

8 

Esterilitat Esterilitat 

Problemes d’esterilitat 

Vasectomia 

Esterilitat primera per factor masculí 

Esterilitat desconeguda 

3 

3 

1 

1 

1 

Infertilitat No poder per infertilitat 

No poder tenir fills biològics 

Impossibilitat de tenir més fills biològics 

Tenir dificultats per via natural 

No hem obtingut cap embaràs 

Pèrdua d’un embaràs i dificultats per tornar a embarassar-nos 

No haver tingut cap embaràs durant el matrimoni 

Infertilitat de la parella 

Diagnòstic d’infertilitat secundària 

9 

29 

4 

3 

1 

1 

5 

1 

1 

Tractaments de 

reproducció assistida 

Intentar-ho mitjançant tractament de reproducció assistida 

Dificultats per tenir-ne de biològics després de tractaments 

6 

2 

Fecundació in vitro Tractaments de fecundació in vitro sense resultat 

Fecundacions in vitro sense cap embaràs 

5 

2 

Inseminació artificial Inseminació artificial sense resultat 1 

Riscos mèdics Per endometriosi severa 

Trastorn metabòlic 

Embaràs de risc 

Menopausa precoç 

1 

1 

1 

1 

Edat no permet tenir 

fills biològics 

Atesa la nostra edat hem decidit optar per l’adopció 

Embaràs de risc per l’edat de la dona 

Amb 40 anys, hem optat per l’adopció 

1 

2 

1 
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Taula 14. (continuació) 
Categoria Motivació Freqüència 

No tenir parella Situació personal soltera i sense compromís 

No puc tenir fills 

2 

2 

Augmentar família Voluntat d’ampliar la família 3 

Tornar ser pares Desitjar tenir més fills 

Voler tenir un segon fill 

Desitjar tenir un tercer fill 

Voler un fill per complementar la família 

Necessitar un altre fill 

Voler tornar a ser mare 

Els altres fills ja són grans. Voler començar amb un altre fill 

23 

7 

6 

1 

1 

1 

2 

Donar un germà Voler un germà/na per al nostre fill/a 

Que la nostra filla comparteixi vivències 

Necessitem un germà 

11 

1 

1 

Completar el projecte 

familiar 

Adoptar és una opció que havíem pensat sovint 

Adoptar forma part del nostre projecte en comú  

Per tenir fills hi ha 2 opcions i una d’elles és l’adopció 

Volem una família amb fills biològics i adoptats 

Adopció com idea de família vers un món d’igualtat dins la 

diversitat 

Per gaudir de l’experiència de tenir fills adoptats i biològics 

4 

1 

3 

3 

 

1 

1 

Funció de protecció Oferir una llar 

Oferir una família 

Proporcionar benestar econòmic 

Atendre un infant en totes les seves necessitats 

Compartir tot el que es té amb ell 

Tenir un fill per tenir cura d’ell 

Oferir un ambient familiar adequat 

Donar protecció 

2 

6 

1 

3 

1 

5 

1 

1 

Funció afectiva Proporcionar benestar afectiu 

Donar una vida plena d’estimació 

Donar estimació 

Tenir un fill per estimar-lo 

Donar i rebre afecte 

2 

2 

14 

4 

1 

Funció educativa Educar a un infant 

Voluntat d’educar un fill 

Necessitat d’educar a un infant 

7 

1 

2 

 

D’aquesta llista de motivacions literals, les més expressades han estat les següents: 

La més expressada de totes és la motivació de “no poder tenir fills biològics” amb un 

8,28%, seguit del desig de ser pares (8%). Darrera venen la motivació “il·lusió i desig 

de formar una família” amb un 6,8%; “desitjar tenir més fills” (6,5%); “donar estimació” 
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(4%); “per tenir un fill” (3,4%); “desig de ser mare” (3,4%); “voler un germà/na per al 

nostre fill/a” (3,1%) i “oferir una família a un infant necessitat” (2,8%).  

Una vegada supraordenades les motivacions més expressades segons les nostres 

categories podem observar que la categoria de motivacions més expressada és el 

desig de ser pares amb un 50%. En quant a les motivacions específiques (veure taula 

15) la més expressada és la impossibilitats i/o dificultat per tenir fills biològics (42,2%), 

–impossibilitat generada en un 33,9% per infertilitat–; seguit del desig d’augmentar la 

família amb un fill adoptiu (25%) –per tornar a ser pares (22,2%)–; els motius solidaris i 

humanitaris (22,2%); i la voluntat de desenvolupar les funcions parentals (17,8%) –la 

funció més destacada de les quals és l’afectiva (12,8%)– . La motivació menys 

expressada és la de l’adopció com una manera de completar un projecte de família 

(7,2%). 

Figura 5. Motivacions específiques dels sol·licitants d’adopció internacional 

Motivacions dels sol·licitants d'adopció internacional
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A continuació, analitzem aquestes motivacions en funció de les categories i les dades 

sociodemogràfiques dels sol·licitants. 

 

5.2.  Desitjar ser pares i motivacions segons el focus d’atenció 

En aquest apartat, presentem els resultats obtinguts a partir de l’anàlisi de les 

categories que hem obtingut en l’operativització de les dades. A continuació resumim a 

la figura 6 aquests resultats:  

Categories de les motivacions inicials per adoptar

50
17,8

72,2

Desig de ser pares

Motivacions centrades en el dèficit/pares

Motivacions centrades en les funcions
parentals/infants

 

Figura 6. Categories de les motivacions inicials per adoptar 

Tal com s’observa a la figura 6 trobem que un 50% dels sol·licitants no manifesta cap 

motivació específica per adoptar, per tant només desitgen ser pares. Dels que sí 

manifesten una motivació que va més enllà de la voluntat exclusiva de ser pares, 

trobem que el 72,2% tenen motivacions específiques centrades en el dèficit i en la 

pròpia la unitat familiar, mentre que només el 17,8% manifesta motivacions centrades 

en les funcions parentals i en l’infant.  

Si procedim a realitzar l’anàlisi en relació a les dades sociodemogràfiques, trobem que 

en la categoria “desig de ser pares” el 75,9% dels monoparentals expressen aquesta 

motivació mentre que les parelles ho fan en el 45% dels casos. Podem afirmar per 

tant, que entre el fet de voler ser pare o mare, sense afegir cap altra motivació 

específica, i la unitat familiar hi ha una diferència significativa (χ2 (1, N= 180) = 9,249, 

p= 0,002). Això és degut a que de les unitats familiars que expressen aquesta 

motivació, hi ha una freqüència observada (22) major a la freqüència esperada (14,5) 

en el cas de les unitats familiars monoparentals, mentre que en les unitats familiars de 

parella la freqüència observada (68) és menor que l’esperada (75,5). 
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En quant a les categories, el 78,1% de les parelles i el 41,4% dels monoparentals 

focalitzen la seva motivació en el dèficit/pares, per tant podem afirmar que hi ha una 

diferència estadísticament significativa entre la unitat familiar i aquest tipus de 

motivació (χ2 (1, N= 180) = 16,392, p= 0,000). En aquest cas, la significació es pot 

observar en tant que la freqüència observada en les unitats familiars de parella (118) 

és superior a la freqüència esperada (109,1) mentre que en les unitats familiars 

monoparentals la freqüència observada (12) és menor que l’esperada (20,9) en 

aquesta motivació. I en quant a la motivació centrada en les funcions parentals/infant, 

el 27,6% dels monoparentals i el 26,8% de les parelles manifesten algun tipus de 

motivació relacionada amb aquest enfocament. Per tant, no podem afirmar que 

existeixi una diferència significativa amb aquestes motivacions i les unitats familiars (χ2 

(1, N= 180) = 2,275, p= 0,131). 

Si ens fixem ara en els grups d’edat13, trobem que la motivació general de desitjar ser 

pares, en el cas dels homes, està expressada per un 50% dels sol·licitants que tenen 

entre 25 i 35 anys, per un 46,8% en els que tenen de 36 a 45 anys i per un 42,1% en 

els que tenen més de 46 anys. No trobem per tant, una diferència significativa entre no 

tenir cap motivació específica per adoptar i el grup d’edat dels homes (χ2 (1, n= 154) = 

0,398, p= 0,820). En el cas de les dones, expressen aquest desig de ser mare el 

61,3% de les sol·licitants entre 25 i 35 anys, el 49,5% d’entre 36 i 45 anys i el 37,8% 

de les que tenen més de 46 anys d’edat. Tampoc hi ha per tant, una diferència 

significativa entre aquesta motivació general i el grup d’edat de les dones (χ2 (1, n= 

177) = 3,729, p= 0,155). A la figura 7 podem observar el resum gràfic d’aquests 

resultats. 

 

Desitjar ser pares per gènere i grups d'edat
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Figura 7. Desitjar ser pares per gènere i grups d’edat 

                                                 
13 Malgrat a la descripció dels subjectes d’estudi els grups d’edat eren sis, per motius estadístics hem reduït els grups 
d’edat a tres: de 25 a 35 anys; de 36 a 45 anys; i més de 46 anys. 
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En quant a les relacions entre els grups d’edat i la categoria “motivacions centrades en 

el dèficit/pares” trobem que un 77,3% dels homes entre 25 i 36 anys, un 78,7% d’entre 

36 i 45 anys i un 73,7% dels majors de 46 anys expressen una motivació relacionada 

amb el dèficit/pares amb la qual cosa no trobem relacions estadísticament 

significatives entre aquesta categoria i el grup d’edat d’homes (χ2 (1, n= 154) = 0,391, 

p= 0,822). En el cas de les dones, un 77,2% del grup d’edat entre 25 i 35 anys, un 

75,2% del grup d’edat entre 36 i 45 anys i un 64,9% del grup de majors de 46 anys han 

expressat alguna motivació que pertany a aquesta categoria. Per tant, en aquest cas, 

tampoc podem afirmar que hi ha una diferència significativa entre aquesta categoria i 

els grups d’edat de les dones (χ2 (1, n= 177) = 1,534, p= 0,464). A la figura 8 podem 

veure gràficament els resultats d’aquesta categoria. 

 

Motivacions centrades en el dèficit/pares 
per gènere i grups d'edat

0 20 40 60 80 100

De 25 a 35 anys

De 36 a 45 anys

Més de 46 anys

%
Homes Dones

 

Figura 8. Motivacions centrades en el dèficit/pares per gènere i grups d’edat  

Per acabar amb els grups d’edat, trobem que en relació a la categoria “motivacions 

centrades en les funcions parentals/infant” el 13,6% dels homes sol·licitants entre 25 i 

35 anys, el 17% d’entre 36 i 45 anys i el 15,8% dels majors de 46 anys han expressat 

alguna motivació relacionada amb aquesta categoria. Tot i així, no podem afirmar que 

hi hagi una diferència significativa entre aquesta categoria i els grups d’edat dels 

homes (χ2 (1, n= 154) = 0,158, p= 0,924). En el cas de les dones, el 12,9% del grup 

d’edat entre 25 i 35 anys, el 14,7% del grup d’edat entre 36 i 45 anys i el 29,7% del 

grup de majors de 46 anys han expressat alguna motivació que pertany a aquesta 

categoria. En el cas de les dones, tampoc podem afirmar que existeixi una diferència 

significativa entre aquesta categoria i els grups d’edat de les sol·licitants (χ2 (1, n= 177) 

= 4,884, p= 0,087). A continuació, pot observar-se a la figura 9 el resum gràfic 

d’aquests resultats. 
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Figura 9. Motivacions centrades en les funcions parentals/infant per gènere i grups d’edat 

Si analitzem ara els resultats en funció del nivell d’estudis, trobem que els homes que 

no tenen cap motivació específica, i només desitgen ser pares, a l’hora d’adoptar 

tenen un nivell d’estudis primaris (50%), seguit dels secundaris (47,7%) i els 

universitaris (43,7%) sense que existeixi una diferència significativa entre aquesta 

motivació i el nivell d’estudis (χ2 (1, n= 154) = 0,346, p= 0,841). En el cas de les dones, 

la majoria de les que manifesta aquesta motivació tenen un nivell d’estudis secundari 

(83,6%) seguit de l’universitari (50%) i dels estudis primaris (29,4%). Tampoc trobem 

una diferència significativa entre aquesta motivació i el nivell d’estudis de les dones (χ2 

(1, n= 177) = 3,118, p= 0,210). A continuació, pot observar-se a la figura 10 el resum 

gràfic d’aquests resultats. 
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Figura 10. Desitjar ser pares per nivell d’estudis i gènere 

En quant a les motivacions centrades en el dèficit/pares, els homes manifesten més 

aquestes motivacions quan pertanyen al grup de nivell d’estudis primaris (83,3%), 

seguit dels universitaris (78,9%) i dels secundaris (73,8%). En la relació entre aquestes 
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motivacions i el nivell d’estudis no trobem cap diferència significativa (χ2 (1, n= 154) = 

0,915, p= 0,633). En el cas de les dones, aquestes motivacions es concentren també 

al nivell d’estudis primari (88,2%), seguit del secundari (73,2%) i de l’universitari 

(72,1%) sense trobar novament cap diferència significativa entre aquestes motivacions 

i el nivell d’estudis de les dones (χ2 (1, n= 177) = 2,411, p= 0,299). La figura 11 mostra 

els resultats d’aquesta categoria. 
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Figura 11. Motivacions centrades en el dèficit/pares per nivell d’estudis i gènere 

I en quant a les motivacions centrades en les funcions parentals/infant, els homes que 

més expressen motivacions d’aquesta categoria són els de nivell d’estudi primari 

(27,8%), seguit dels de secundària (16,9%) i els universitaris (12,7%). En aquest cas, 

tampoc trobem cap diferència significativa entre aquest grup de motivacions i el nivell 

d’estudis dels homes (χ2 (1, n= 154) = 2,448, p= 0,294). Si ens basem ara en les 

dones, trobem que la majoria de les que expressen aquestes motivacions tenen un 

nivell d’estudis secundaris (25%), seguit dels primaris (17,6%) i dels estudis 

universitaris (13,5%). En la relació entre el nivell d’estudis de les dones i aquest tipus 

de motivacions tampoc existeix una diferència estadísticament significativa (χ2 (1, n= 

177) = 3,355, p= 0,187). A continuació, pot observar-se a la figura 12 el resum gràfic 

d’aquests resultats. 
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Motivacions centrades en les funcions 
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Figura 12. Motivacions centrades en el dèficit/pares per nivell d’estudis i gènere 

A continuació, passem a descriure els resultats de l’anàlisi de les motivacions segons 

si els sol·licitants tenen fills anteriors al procés adoptiu o no (veure figura 13) i 

comencem per la motivació de desitjar ser pares. En aquest cas, el 64,2% dels 

sol·licitants que manifesten aquesta motivació no tenen fills mentre que el 19,3% sí 

que en tenen. Per tant, trobem que es dona una diferència estadísticament significativa 

entre la motivació de desitjar ser pares i el fet de tenir o no fills anteriors (χ2 (1, N= 180) 

= 31,451, p= 0,000). Això és degut a que en la motivació “desig de ser pares” la 

freqüència observada en el cas de les famílies que no tenen fills (79) és superior a la 

freqüència esperada (61,5), mentre que en el cas de les famílies que sí tenen fills 

anterior al procés adoptiu, la freqüència observada (11) és inferior a la freqüència 

esperada (28,5). 

Si analitzem ara les motivacions centrades en el dèficit/pares trobem que el 89,5% 

dels sol·licitants que manifesten alguna motivació d’aquesta categoria sí que tenen fills 

anteriors, mentre que el 64,2% no. Per tant, tornem a trobar una diferència significativa 

entre les motivacions centrades en el dèficit/pares i tenir o no fills anteriors (χ2 (1, N= 

180) = 12,374, p= 0,000). En aquest cas, les unitats amb fills anteriors al procés 

adoptiu mostren una freqüència observada (51) superior a la freqüència esperada 

(41,2), mentre que, són les unitats familiars sense fills anteriors les que mostren una 

freqüència observada (79) inferior a la freqüència esperada (88,8) en les motivacions 

centrades en el dèficit/pares.  

I en el cas de les motivacions centrades en les funcions parentals/infants podem 

observar que el 20,3% de les unitats familiars que no tenen fills han expressat aquesta 

motivació mentre que de les que sí tenen fills l’han expressat el 12,3%. No trobem 

doncs, una diferència significativa entre aquest tipus de motivacions centrades en les 
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funcions parentals/infant i el fet de tenir o no fills anteriors (χ2 (1, N= 180) = 1,724, p= 

0,189). 

Motivacions i fills dels sol·licitants
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Figura 13. Motivacions i fills dels sol·licitants 

Finalment, analitzarem les motivacions amb l’interval d’edat que els sol·licitants 

desitgen que tingui l’infant (veure figura 14). Els sol·licitants que expressen la 

motivació de desitjar ser pares, manifesten en un 50,3% que desitgen que l’infant sigui 

menor de 3 anys, mentre que el 50% manifesta que desitgen que l’infant sigui major de 

3 anys. No trobem cap diferència estadísticament significativa entre aquesta motivació 

i l’edat de l’infant (χ2 (1, N= 180) = 0,001, p= 0,972). 

En relació a les motivacions centrades en el dèficit/pares, trobem que el 73,5% dels 

sol·licitants expressa que desitja que l’infant sigui menor de 3 anys mentre que el 

65,6% desitja que sigui major de 3 anys. En aquest cas, tampoc trobem una diferència 

estadísticament significativa entre aquestes motivacions i l’edat de l’infant (χ2 (1, N= 

180) = 0,803, p= 0,370). 

En quant a les motivacions centrades en les funcions parentals/infant , el 17,7% de les 

unitats familiars que han expressat alguna d’aquestes motivacions desitgen que l’infant 

sigui menor de 3 anys, mentre que el 18,8% desitja que sigui major de 3 anys. En 

aquest cas, tampoc hem trobat una diferència estadísticament significativa entre 

aquestes motivacions i l’edat de l’infant (χ2 (1, N= 180) = 0,020, p= 0,887). 
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Motivacions i edat de l'infant a adoptar
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Figura 14. Motivacions i edat de l’infant a adoptar 

 

5.2.1.  Motivacions centrades en el dèficit/pares 

Passem a concretar a continuació, les motivacions expressades en la categoria 

“motivacions centrades en el dèficit/pares”. Definim aquests resultats a partir de les 

subcategories que componen aquesta categoria (veure figura 15). 
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Figura 15. Motivacions centrades en el dèficit/pares 

De les quatre grans subcategories que componen la categoria “motivacions centrades 

en el dèficit/pares”, la més expressada pels sol·licitants és la motivació generada per la 

impossibilitat i/o dificultat per tenir fills biològics amb un 42,2%. Posteriorment, trobem 

com a segona motivació la del desig d’augmentar la família amb un fill adoptiu (25,6%) 

seguida dels motius solidaris i humanitaris (22,2%). La motivació menys expressada 

és la de considerar l’adopció com una manera de completar un projecte de família, que 

la trobem només en un 7,2% dels sol·licitants.  
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Si analitzem les subcategories que composen cada una d’aquestes categories trobem 

que, en el cas de la subcategoria d’impossibilitat i/o dificultat per tenir fills biològics el 

4,4% és per causes d’esterilitat, el 33,9% per causes d’infertilitat, i el 2,2% per riscos 

mèdics,  perquè l’edat no permet tenir fills biològics i per no tenir parella. De la 

subcategoria d’augmentar la família amb un fill adoptiu, el 22,2% manifesta que desitja 

fer-ho per tornar a ser pare o mare i, el 7,2% per donar un germà o germana al fill que 

ja tenen. 

Si exposem ara els resultats d’aquestes categories en relació a les dades 

sociodemogràfiques dels sol·licitants trobem que en relació a la unitat familiar14 (veure 

taula 15) existeix una diferència significativa entre la unitat familiar i la motivació per 

impossibilitats i/o dificultats per tenir fills biològics, ja que és una motivació expressada 

pel 47,7% de les parelles i pel 13,8% dels monoparentals (χ2 (1, N= 180) = 11,453, p= 

0,001). Això és degut a que les unitats familiars de parella tenen una freqüència 

observada (72) que és superior a la freqüència esperada (63,8), mentre que les unitats 

familiars monoparentals mostren una freqüència observada (4) inferior a la freqüència 

esperada (12,2). 

En el cas de la motivació d’adoptar per impossibilitat de tenir fills biològics degut a la 

infertilitat, trobem que aquesta és una motivació exclusiva de les parelles (51,2%) i 

també es dóna una diferència estadísticament significativa entre aquesta motivació i la 

unitat familiar (χ2 (1, N= 180) = 17,721, p= 0,000). Aquesta diferència en troba en que 

hi ha 61 unitats familiars de parella com a freqüència observada, mentre que la 

freqüència esperada és de 51,2, per tant, la freqüència observada és superior a la 

freqüència esperada. I en el cas de les unitats familiars monoparentals es dóna l’efecte 

contrari, ja que no hi ha cap unitat familiar que expressi aquesta motivació mentre que 

la freqüència esperada de que hi hagi és de 9,8.  

Contràriament, la motivació d’adoptar pel fet de no tenir parella és exclusiva de les 

unitats familiars monoparentals (13,8%) i també hi ha diferència estadísticament 

significativa entre aquesta i les unitats familiars (Yates: χ2 (1, N= 180) = 15,426, p= 

0,000). Això és degut a que la freqüència observada (4) és superior a la freqüència 

esperada (0,6) en el cas de les unitats familiars monoparentals, mentre que a les 

unitats familiars de parella, la freqüència observada (0) és inferior a la freqüència 

esperada (3,4) per aquesta motivació. 

En cap altre cas trobem una diferència significativa entre les motivacions centrades en 

el dèficit/pares i les unitats familiars. 

                                                 
14 Per motius estadístics hem unificat les unitats familiar d’”homes sols” i “dones soles” en la unitat familiar 
“monoparental”. Per tant, d’aquí en endavant les unitats familiars corresponen a monoparentals i parelles. 
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Taula 15.  

Motivacions centrades en el dèficit/pares i unitat familiar (en %) 

Motivacions centrades en el dèficit/pares Monoparentals Parelles 

Motius solidaris i humanitaris 31 33,6 

Impossibilitats i/o dificultats per tenir fills 

biològics 

13,8 47,7 

No tenir fills biològics per esterilitat - 5,3 

No tenir fills biològics per infertilitat - 51,2 

No tenir fills per tractaments fallits - 8,6 

No tenir fills per tractaments de 

fecundació in vitro fallits 

- 4,6 

No tenir fills per tractaments 

d’inseminació artificial fallits 

- 1,3 

No tenir fills per riscos mèdics - 2,6 

No tenir fills perquè l’edat no permet 

tenir-los 

- 2,6 

No tenir fills per no tenir parella 13,8 - 

Augmentar la família amb un fill adoptiu 6,9 29,1 

Augmentar la família per tornar a ser 

pares 

3,4 25,8 

Augmentar la família per donar un germà 6,9 7,9 

Adopció com una manera de completar 

un projecte de família 

- 8,6 

 

A continuació passem a relacionar les subcategories de la categoria “motivacions 

centrades en el dèficit/pares” amb els grups d’edat dels sol·licitants (veure taula 16). 

En el cas de la primera subcategoria de motivació per motius solidaris i humanitaris, 

els homes que més l’expressen són majors de 46 anys amb un 23,7%, i no trobem una 

diferència significativa entre aquesta variable i els grups d’edat dels homes (χ2 (1, n= 

154) = 0,891, p= 0,641). En el cas de les dones, també són les majors de 46 anys les 

que més l’expressen (29,7%) i tampoc podem afirmar que hi hagi una diferència 

significativa entre aquesta motivació i el grup d’edat de dones (χ2 (1, n= 177) = 5,867, 

p= 0,053). 

En relació a la subcategoria d’impossibilitats i/o dificultats per tenir fills biològics, 

trobem que tant els homes (45,5%) com les dones (48,8%) que més expressen 

aquesta motivació són del grup d’edat de 25 a 35 anys i no existeix cap diferència 

significativa entre aquesta motivació i els grups d’edat respectivament (χ2 (1, n= 154) = 

1,222, p= 0,543) i (χ2 (1, n= 177) = 6,619, p= 0,037). 
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Si analitzem ara la subcategoria “augmentar la família amb un fill adoptiu” trobem que 

segons els grup d’edat dels homes, aquesta subcategoria està més expressada a la 

franja dels majors de 46 anys (34,2%) i igual passa en el cas de les dones (32,4%). 

Tampoc hi ha una diferència significativa entre aquesta motivació i els grups d’edat 

dels homes (χ2 (1, n= 154) = 4,654, p= 0,098) ni de les dones (χ2 (1, n= 177) = 3,692, 

p= 0,158).  

Si continuem amb la darrera motivació d’aquesta subcategoria, trobem que els homes 

consideren l’adopció com una manera de completar un projecte de família amb major 

freqüència a la franja d’edat d’entre els 25 i els 35 anys (18,2%) igual que en les dones 

(16,1%). 
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Taula 16. 

Motivacions centrades en el dèficit/pares i grups d’edat per gènere (en %)  

Motivacions centrades 

en el dèficit/pares 

Homes Dones 

De 25 a 

35 anys 

De 36 a 

45 anys 

Més de 

46 anys 

De 25 a 

35 anys 

De 36 a 

45 anys 

Més de 

46 anys 

Motius solidaris i 

humanitaris 

13,6 21,3 23,7 6,5 23,9 29,7 

Impossibilitats i/o 

dificultats per tenir fills 

biològics 

45,5 50 39,5 48,8 47,7 24,3 

No tenir fills biològics 

per        esterilitat 

9,1 4,3 5,3 12,9 2,8 2,7 

No tenir fills biològics 

per infertilitat 

31,8 45,7 28,9 35,5 40,4 16,2 

No tenir fills per 

tractaments fallits 

9,1 10,6 2,6 9,7 8,3 2,7 

No tenir fills per 

tractaments de 

fecundació in vitro fallits 

4,5 6,4 - 6,5 3,7 2,7 

No tenir fills per 

tractaments 

d’inseminació artificial 

fallits 

- 2,1 - 3,2 0,9 - 

No tenir fills per riscos 

mèdics 

4,5 1,1 5,3 6,5 1,8 - 

No tenir fills perquè 

l’edat no permet tenir-

los 

- 3,2 2,6 - 0,9 8,1 

No tenir fills per no tenir 

parella 

- - - - 1,8 5,4 

Augmentar la família 

amb un fill adoptiu 

13,6 29,8 34,2 12,9 27,5 32,4 

Augmentar la família per 

tornar a ser pares 

9,1 25,5 34,2 9,7 23,9 29,7 

Augmentar la família per 

donar un germà 

4,5 9,6 2,6 3,2 7,3 10,8 

Adopció com a projecte 

de família 

18,2 

 

6,4 7,9 16,1 5,5 5,4 
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En la relació entre el nivell d’estudis i les diferents motivacions centrades en el 

dèficit/pares (veure taula 17), trobem que en el cas dels homes i els motius solidaris, la 

majoria dels sol·licitants que expressen aquesta motivació tenen un nivell d’estudis 

primaris (27,8%) sense que es doni una diferència significativa entre aquesta motivació 

i el nivell d’estudis (χ2 (1, n= 154) = 3,336, p= 0,189). En el cas de les dones, són les 

de nivell universitari les que més expressen aquesta motivació (23,1%), i tampoc es 

produeix una diferència significativa entre aquests nivells d’estudis i la motivació per 

solidaritat (χ2 (1, n= 177) = 0,268, p= 0,874). 

La subcategoria d’impossibilitats i/o dificultats per tenir fills biològics està més 

expressada pels homes amb un nivell d’estudis primaris (55,6%), sense que existeixi 

una diferència estadísticament significativa entre aquesta motivació i els nivells 

d’estudis d’aquests sol·licitants (χ2 (1, n= 154) = 0,650, p= 0,722). En el cas de les 

dones trobem que succeeix el mateix: les del nivell primari són les que més expressen 

aquesta motivació (58,8%) i tampoc, en les dones es dóna una diferència significativa 

entre aquesta motivació i el seu nivell d’estudis (χ2 (1, n= 177) = 2,028, p= 0,363). 

Si seguim amb la subcategoria de desitjar augmentar la família amb un fill adoptiu, 

trobem que els homes que més expressen aquesta motivació són els que tenen un 

nivell d’estudis universitaris (33,8%), i no es dóna cap diferència significativa entre 

aquesta motivació i el nivell d’estudis (χ2 (1, n= 154) = 1,919, p= 0,383). En el cas de 

les dones, les del nivell de primària són les que més manifesten aquesta motivació 

(35,3%) i tampoc en el cas de les dones existeix una diferència significativa entre 

aquesta motivació i el nivell d’estudis (χ2 (1, n= 177) = 0,847, p= 0,655).  

En quant a la subcategoria de considerar l’adopció com una manera de completar un 

projecte de família, trobem que en el cas dels homes la majoria dels sol·licitants que 

expressen aquesta motivació tenen un nivell d’estudis universitaris (9,9%). En aquest 

cas, tampoc trobem una diferència significativa entre aquesta motivació i el nivell 

d’estudis dels homes (χ2 (1, n= 154) = 0,426, p= 0,808). I en relació a les dones, 

trobem que la majoria també es troba en el nivell d’estudis universitaris (8,7%), seguit 

dels primaris (5,9%) i dels secundaris (5,4%).  
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Taula 17. 

Motivacions centrades en el dèficit/pares i nivell d’estudis per gènere (en %)  

Motivacions centrades 

en el dèficit/pares 

Homes Dones 

Primaris Secun-

daris 

Univer-

sitaris 

Primaris Secun-

daris 

Univer-

sitaris 

Motius solidaris i 

humanitaris 

27,8 13,8 25,4 17,6 21,4 23,1 

Impossibilitats i/o 

dificultats per tenir fills 

biològics 

55,6 46,2 45,1 58,8 42,9 40,4 

No tenir fills biològics 

per esterilitat 

5,6 6,2 4,2 5,9 5,4 3,8 

No tenir fills biològics 

per infertilitat 

50 38,5 38 52,9 35,7 30,8 

No tenir fills per 

tractaments fallits 

11,1 4,6 11,3 5,9 1,8 10,6 

No tenir fills per tracta-

ments de fecundació 

in vitro fallits 

11,1 3,1 4,2 - 1,8 5,8 

No tenir fills per 

tractaments d’inse-

minació artificial fallits 

5,6 - 1,4 - 1,8 1 

No tenir fills per riscos 

mèdics 

5,6 1,5 2,8 - 3,6 1,9 

No tenir fills perquè 

l’edat no permet tenir-

los 

- 3,1 2,8 11,8 - 1,9 

No tenir fills per no 

tenir parella 

- - - - - 3,8 

Augmentar la família 

amb un fill adoptiu 

27,8 23,1 33,8 35,3 25 25 

Augmentar la família 

per tornar a ser pares 

27,8 21,5 28,2 35,3 21,4 20,2 

Augmentar la família 

per donar un germà 

5,6 3,1 11,3 5,9 7,1 7,7 

Adopció com una 

manera de completar 

un projecte de família 

5,6 7,7 9,9 5,9 5,4 8,7 
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A continuació, passem a descriure els resultats de l’anàlisi de les motivacions segons 

si els sol·licitants tenen fills anteriors al procés adoptiu o no (veure taula 18). En quant 

a la motivació per motius solidaris i humanitaris, el 19,5% de les unitats familiars que 

ho expressen no tenen fills anteriors mentre que el 28,1% sí que en tenen. No existeix 

per tant, una diferència estadísticament significativa entre aquesta motivació i tenir o 

no fills anteriors (χ2 (1, N= 180) = 1,650, p= 0,199).  

En relació a la motivació per adoptar per impossibilitats i/o dificultats per tenir fills 

biològics, el 48,8% de les unitats familiar que expressen aquesta motivació no tenen 

fills anteriors i el 28,1% sí que en tenen. En aquest cas, tampoc podem observar una 

diferència estadísticament significativa entre aquesta motivació i el fet de tenir o no fills 

anteriors al procés adoptiu (χ2 (1, N= 180) = 6,848, p= 0,009).  

En quant a la motivació d’augmentar la família amb un fill adoptiu, trobem que aquesta 

ha estat expressada per un 78,9% de les unitats familiars que ja tenen fills. Cap unitat 

familiar sense fills l’ha expressat. En aquest cas, sí que trobem una diferència 

estadísticament significativa entre aquesta motivació i el fet de tenir o no fills anteriors 

al procés adoptiu (χ2 (1, N= 180) = 129,474, p= 0,000). Això és degut a que en les 

unitats familiars amb fills anteriors al procés adoptiu trobem una freqüència observada 

(45) superior a la freqüència esperada (14,3), mentre que a les unitats familiars sense 

fills anteriors, la freqüència observada (0) no és superior a la freqüència esperada 

(30,8).  

Si aprofundim en les subcategories d’aquesta motivació, trobem que “voler augmentar 

la família amb un fill adoptiu per tornar a ser pares” l’expressen només les unitats 

familiars amb fills anteriors (70,2%) i es dóna una diferència estadísticament 

significativa entre aquesta motivació i el fet de tenir o no fills anteriors al procés adoptiu 

(χ2 (1, N= 180) = 110,977, p= 0,000). Novament, aquesta diferencia rau en què a les 

unitats familiars amb fills anteriors, la motivació d’augmentar la família amb un fill 

adoptiu, té una freqüència observada (40) superior a la freqüència esperada (12,7), 

mentre que a les unitats famílies sense fills anteriors al procés adoptiu, es dóna 

l’efecte contrari, és a dir, la freqüència observada (0) es inferior a la freqüència 

esperada (27,3). En quant a voler augmentar la família amb un fill adoptiu per donar un 

germà, també és una motivació que expressen únicament els sol·licitants que sí tenen 

fills anteriors (22,8%) i també trobem una diferència estadísticament significativa entre 

aquesta variable i tenir o no fills anteriors al procés adoptiu (χ2 (1, N= 180) = 30,236, 

p= 0,000).  

En la motivació d’augmentar la família amb un fill adoptiu per donar un germà, també 

ens trobem que la freqüència observada en les unitats familiars amb fills anteriors (13) 
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és superior a la freqüència esperada (4,1), mentre que a les unitats familiars sense fills 

anteriors, la freqüència observada (0) és inferior a la freqüència esperada (8,9). 

En quant a considerar l’adopció com una manera de completar un projecte de família 

és una motivació expressada pel 5,7% de les unitats familiars que no tenen fills i pel 

10,5% de les unitats familiars que sí que en tenen. En aquest cas, no trobem una 

diferència estadística significativa entre aquesta motivació i el fet de tenir o no fills 

anteriors al procés adoptiu (χ2 (1, N= 180) = 1,359, p= 0,244).   
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Taula 18. 

Motivacions centrades en el dèficit/pares i fills anteriors al procés adoptiu (en %) 

Motivacions centrades en el 

dèficit/pares 

No tenen fills anteriors al 

procés adoptiu 

Sí tenen fills anteriors al 

procés adoptiu 

Motius solidaris i humanitaris 19,5 28,1 

Impossibilitats i/o dificultats per tenir 

fills biològics 

48,8 28,1 

No tenir fills biològics per        

esterilitat 

5,7 1,8 

No tenir fills biològics per infertilitat 39 22,8 

No tenir fills per tractaments fallits 10,6 - 

No tenir fills per tractaments de 

fecundació in vitro fallits 

5,7 - 

No tenir fills per tractaments 

d’inseminació artificial fallits 

1,6 - 

No tenir fills per riscos mèdics 2,4 1,8 

No tenir fills perquè l’edat no permet 

tenir-los 

- 7 

No tenir fills per no tenir parella 3,3 - 

Augmentar la família amb un fill 

adoptiu 

- 78,9 

Augmentar la família per tornar a ser 

pares 

- 70,2 

Augmentar la família per donar un 

germà 

- 22,8 

Adopció com una manera de 

completar un projecte de família 

5,7 10,5 

 

Finalment, analitzarem les motivacions amb l’interval d’edat que els sol·licitants 

desitjarien de l’infant (veure taula 19). De les unitats familiars que expressen una 

motivació per motius solidaris i humanitaris, el 19,7% desitgen un infant menor de 3 

anys mentre que el 34,4% el desitgen major de 3 anys. No hem trobat per tant, una 

diferència estadísticament significativa entre aquesta motivació i l’edat de l’infant (χ2 (1, 

N= 180) = 3,249, p= 0,071).  

En quan a la motivació per impossibilitats i/o dificultats per tenir fills biològics, podem 

observar que el 45,6% de les unitats familiars que han expressat aquesta motivació 

desitgen un infant menor de 3 anys i el 28,1% major dels 3 anys. La diferència que 
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trobem entre aquestes dues variables no és estadísticament significativa (χ2 (1, N= 

180) = 3,277, p= 0,070). Si especifiquem, de les unitats familiars que han expressat 

una motivació per infertilitat, podem observar que el 38,8% desitgen un infant menor 

de 3 anys i el 12,5% major de 3 anys. La diferència que trobem entre aquesta 

motivació i l’edat de l’infant, sí que és estadísticament significativa (χ2 (1, N= 180) = 

8,076, p= 0,004). Això és degut a que les unitats familiars que expressen el desig de 

tenir un infant menor de 3 anys per una motivació d’infertilitat mostren una freqüència 

observada (57) superior a la freqüència esperada (50,1), mentre que les unitats que 

expressen el desig de tenir un infant major de 3 anys tenen una freqüència observada 

(4) inferior a la freqüència esperada (10,9).  

Si analitzem la motivació “desitjar augmentar la família amb un fill adoptiu” trobem que 

de les unitats que expressen aquesta motivació, el 24,5% desitja un infant menor de 3 

anys i el 25% desitja un infant major de 3 anys. La diferència entre aquestes variables 

no és estadísticament significativa (χ2 (1, N= 180) = 0,004, p= 0,952).  

Finalment, en quan a la motivació “considerar l’adopció com una manera de completar 

un projecte de família” trobem que el 7,5% de les unitats familiars que expressa 

aquesta motivació desitja un infant menor de 3 anys, i el 6,3% desitja un menor major 

de 3 anys. La diferència que trobem entre aquesta motivació i l’edat de l’infant tampoc 

és estadísticament significativa (χ2 (1, N= 180) = 0,059, p= 0,808). 
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Taula 19. 

Motivacions centrades en el dèficit/pares i edat de l’infant (en %) 

Motivacions centrades en el dèficit/pares Infant menor o igual a 

3 anys 

Infant major de 3 anys 

Motius solidaris i humanitaris 19,7 34,4 

Impossibilitats i/o dificultats per tenir fills 

biològics 

45,6 28,1 

No tenir fills biològics per        esterilitat 4,8 3,1 

No tenir fills biològics per infertilitat 38,8 12,5 

No tenir fills per tractaments fallits 8,8 - 

No tenir fills per tractaments de 

fecundació in vitro fallits 

4,8 - 

No tenir fills per tractaments 

d’inseminació artificial fallits 

1,4 - 

No tenir fills per riscos mèdics 2 3,1 

No tenir fills perquè l’edat no permet 

tenir-los 

2 3,1 

No tenir fills per no tenir parella 1,4 6,3 

Augmentar la família amb un fill adoptiu 24,5 25 

Augmentar la família per tornar a ser 

pares 

21,1 25 

Augmentar la família per donar un germà 8,2 3,1 

Adopció com una manera de completar 

un projecte de família 

7,5 6,3 

 

5.2.2.  Motivacions centrades en les funcions parentals/ infant  

Les motivacions centrades en la voluntat de desenvolupar les funcions parentals són 

expressades per un 17,8% dels sol·licitants, i específicament un 10% les concreta en 

la funció de protecció, el 12,8% en la funció afectiva i el 5,6% en l’educativa (veure 

figura 16). 
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Motivacions centrades en les funcions 
parentals/infant

0 2 4 6 8 10 12 14

Funció parental de protecció

Funció parental afectiva

Funció parental educativa

%

 

Figura 16. Motivacions centrades en les funcions parentals/infant 

Si ens centrem ara en l’anàlisi per unitats familiars (veure taula 20), trobem que la 

voluntat de desenvolupar les funcions parentals està més expressada pels 

monoparentals (27,6%) que per les parelles (15,9%) però no existeix una diferència 

significativa entre aquesta motivació i les unitats familiars (χ2 (1, N= 180) = 2,275, p= 

0,131). Concretament, la funció parental de protecció està manifestada per un 13,8% 

dels monoparentals i un 9,3% de les parelles. Per tant, no podem afirmar que existeixi 

cap diferència significativa entre aquest tipus de motivació i les unitats familiars (χ2 (1, 

N= 180) = 0,553, p= 0,457). En quant a la motivació de desenvolupar la funció parental 

afectiva, podem observar que el 17,2% dels monoparentals i el 11,9% de les parelles 

manifesten aquesta motivació. Tampoc trobem per tant una diferència significativa 

entre aquesta motivació i les unitats familiars (χ2 (1, N= 180) = 0,618, p= 0,432). 

Finalment, la funció parental educativa l’expressen el 6% de les parelles i el 3,4% de 

monoparentals i, tampoc podem afirmar que es doni una diferència significativa entre 

aquesta motivació i les unitats familiars (χ2 (1, N= 180) = 0,293, p= 0,589). 

Taula 20.  

Motivacions centrades en les funcions parentals/infant i unitats familiars 

Motivacions centrades en les 

funcions parentals/infant 

Monoparentals Parelles 

Voluntat de desenvolupar les 

funcions parentals 

27,6 15,9 

     Funció parental de protecció 13,8 9,3 

     Funció parental afectiva 17,2 11,9 

     Funció parental educativa 3,4 6 
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En l’anàlisi per grups d’edat (veure taula 21), trobem que la voluntat de desenvolupar 

les funcions parentals, en el cas dels homes, està més present a la franja dels majors 

de 46 anys (15,8%), seguida dels de 36 a 45 anys (15,3%) i dels de 25 a 35 anys 

(13,6%). No trobem cap diferència significativa entre aquesta motivació i els grups 

d’edat dels homes (χ2 (1, n= 154) = 0,158, p= 0,924). El cas de les dones, aquesta 

motivació està més expressada en el grup d’edat de les majors de 46 anys (29,7%), 

seguit del grup de 36 a 45 anys (14,7%) i del de 25 a 35 anys (12,9%). En aquest cas 

tampoc podem afirmar que es doni una diferència significativa entre aquests grups 

d’edat i la motivació per desenvolupar les funcions parentals (χ2 (1, n= 177) = 4,884, p= 

0,087).  

Si ens centrem ara en les subcategories d’aquesta motivació, podem observar que la 

funció parental de protecció està més present, en el cas dels homes a la franja de 

majors de 46 anys (13,2%), seguit de la franja dels 25 als 35 anys (9,1%) i de la franja 

dels 36 als 45 anys (7,4%). En el cas de les dones, la franja on més s’expressa 

aquesta motivació també és la de majors de 46 anys (16,2%), seguit de la franja de 25 

a 35 anys (12,9%), i de la franja de 36 a 45 anys (7,3%). En quant a la funció parental 

afectiva, aquesta motivació predomina, en els homes, a la franja d’edat dels 36 als 45 

anys (13,8%), seguit de la franja dels 25 als 35 anys (13,6%) i de la dels majors de 46 

anys (7,9%), mentre que en les dones hi ha una major presència a la franja de més de 

46 anys (21,6%), seguit de la franja de 25 a 35 anys (12,9%) i de la franja de 36 a 45 

anys (9,2%). I en quant a la funció parental educativa, trobem que els homes 

l’expressen més a la franja de majors de 46 anys (10,5%), seguit de la franja dels 36 

als 45 anys (5,3%) i les dones a la franja de 36 a 45 anys (7,3%) i de majors de 46 

anys (5,4%). En els dos casos, ni els homes ni les dones manifesten aquesta funció a 

la franja de 25 a 35 anys. 
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Taula 21. 

Motivacions centrades en les funcions parentals/infant i grups d’edat per gènere (en %) 

Motivacions centrades 

en les funcions 

parentals/infant 

Homes Dones 

De 25 a 

35 anys 

De 36 a 

45 anys 

Més de 

46 anys 

De 25 a 

35 anys 

De 36 a 

45 anys 

Més de 

46 anys 

Voluntat de 

desenvolupar les 

funcions parentals 

13,6 15,3 15,8 12,9 14,7 29,7 

     Funció parental de   

protecció 

9,1 7,4 13,2 12,9 7,3 16,2 

     Funció parental 

afectiva 

13,6 13,8 7,9 12,9 9,2 21,6 

     Funció parental 

educativa 

- 5,3 10,5 - 7,3 5,4 

 

En quan a la relació entre la voluntat de desenvolupar les funcions parentals i els 

nivells d’estudis dels sol·licitants (veure taula 22), trobem que en el cas dels homes, el 

27,8% dels que expressen aquesta motivació tenen un nivell d’estudis primaris, seguit 

dels de secundària (16,9%) i dels universitaris (12,7%). No trobem en aquest cas, una 

diferència significativa entre aquesta motivació i el nivell d’estudis dels homes (χ2 (1, 

n= 154) = 2,448 p= 0,294). Si ens fixem ara en les dones, podem observar que 

aquesta motivació ha estat expressada amb una major freqüència en les dones amb 

un nivell d’estudis secundaris (25%), seguit de les del nivell d’estudis de primària 

(17,6%) i de les universitàries (13,5%). Tampoc, en el cas de les dones existeix una 

diferència significativa entre aquesta motivació i el seu nivell d’estudis (χ2 (1, n= 177) = 

3,355, p= 0,187). 

Si aprofundim ara en aquesta subcategoria, podem observar que la voluntat de 

desenvolupar la funció parental de protecció és més freqüent en els homes que tenen 

un nivell d’estudis primaris (16,7%), seguit dels de nivell de secundària (9,2%) i dels 

universitaris (7%) sense que es doni cap diferència significativa entre aquesta 

motivació i el nivell d’estudis dels homes (χ2 (1, n= 154) = 1,612, p= 0,447). En el grup 

de les dones, aquesta motivació és més freqüent al nivell d’estudis secundaris 

(16,1%), seguit dels universitaris (7,7%) i dels de nivell de primària (5,9%) i tampoc es 

dóna una diferència significativa entre aquesta motivació i el nivell d’estudis de les 

dones (χ2 (1, n= 177) = 3,176, p= 0,204). En quant a la motivació per desenvolupar la 

funció parental afectiva, els homes amb un nivell d’estudis primaris tornen a ser els 

que més l’expressen (27,8%), seguit dels del nivell secundari (15,4%) i del nivell 

universitari (5,6%) i tampoc es dóna una diferència significativa entre la motivació per 
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desenvolupar la funció parental afectiva i el nivell d’estudis dels homes (χ2 (1, n= 154) 

= 7,476, p= 0,024). En el cas de les dones, aquesta motivació està més expressada 

per les sol·licitants que tenen un nivell d’estudis de secundària (19,6%), seguit del 

nivell d’estudis de primària (17,6%) i del nivell universitari (7,7%) i igual que passa en 

el cas dels homes, no podem afirmar que hi hagi una diferència estadísticament 

significativa entre aquesta motivació i el nivell d’estudi de les dones (χ2 (1, n= 177) = 

5,246, p= 0,073). I en quant a la motivació per desenvolupar la funció parental 

educativa, els homes amb estudis primaris són els que més la manifesten (11,1%), 

seguits dels de nivell universitari (5,6%) i dels de nivell secundari (4,6%). I en el cas de 

les dones, tenint en compte que les del nivell de primària no manifesten aquesta 

motivació, les que més ho fan són les del nivell de secundària (10,7%) seguides de les 

del nivell universitari (3,8%).  

Taula 22. 

Motivacions centrades en les funcions parentals/infant i nivell d’estudis per gènere (en %) 

Motivacions centrades en les 

funcions parentals/infant 

Homes Dones 

Primaris Secun-

daris 

Univer-

sitaris 

Primaris Secun-

daris 

Univer-

sitaris 

Voluntat de desenvolupar les 

funcions parentals 

27,8 16,9 12,7 17,6 25 13,5 

     Funció parental de 

protecció 

16,7 9,2 7 5,9 16,1 7,7 

     Funció parental afectiva 27,8 15,4 5,6 17,6 19,6 7,7 

     Funció parental educativa 11,1 4,6 5,6 - 10,7 3,8 

 

A continuació, passem a descriure els resultats de l’anàlisi de les motivacions segons 

si els sol·licitants tenen fills anteriors al procés adoptiu o no (veure taula 23). En quant 

a la motivació voler desenvolupar les funcions parentals, el 20,3% dels sol·licitants 

sense fills i el 12,3% dels sol·licitants amb fills han expressat aquesta motivació. No 

trobem una diferència estadísticament significativa entre aquesta motivació i la variable 

de tenir o no fills anteriors al procés adoptiu (χ2 (1, N= 180) = 1,724, p= 0,189).  

Si aprofundim ara en els diferents tipus de funcions parentals, podem observar que la 

motivació per desenvolupar la funció parental de protecció està expressada pel 11,4% 

dels sol·licitants que no tenen fills i pel 7,5% dels que sí en tenen. No trobem una 

diferència estadísticament significativa entre aquesta motivació i el fet de tenir o no fills 

anteriors al procés adoptiu (χ2 (1, N= 180) = 0,824, p= 0,364). En relació a la motivació 

per desenvolupar la funció parental afectiva, aquesta ha estat expressada pel 14,6% 

de les unitats familiars que no tenen fills i pel 8,8% de les unitats que sí que en tenen. 
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Tampoc trobem una diferència significativa entre aquesta motivació i la variable de 

tenir o no fills anteriors (χ2 (1, N= 180) = 1,201, p= 0,273). En relació a la darrera 

subcategoria, la motivació per desenvolupar la funció parental educativa ha estat 

expressada pel 5,7% dels sol·licitants que no tenen fills anteriors i pel 5,3% dels que sí 

en tenen. Tampoc trobem una diferència estadísticament significativa entre aquesta 

motivació i tenir o no fills anteriors al procés adoptiu (χ2 (1, N= 180) = 0,014, p= 0,907). 

Taula 23.  

Motivacions centrades en les funcions parentals/infant i fills anteriors al procés adoptiu (en %) 

Motivacions centrades en les 

funcions parentals/infant 

No tenen fills anteriors al 

procés adoptiu 

Sí tenen fills anteriors al 

procés adoptiu 

Voluntat de desenvolupar les 

funcions parentals 

20,3 12,3 

     Funció parental de protecció 11,4 7 

     Funció parental afectiva 14,6 8,8 

     Funció parental educativa 5,7 5,3 

 

Finalment, analitzarem les motivacions amb l’interval d’edat que els sol·licitants 

desitjarien de l’infant (veure taula 24). En quan a la motivació per desitjar desenvolupar 

les funcions parental trobem que el 17,7% de les unitats familiars que expressen 

aquesta motivació desitgen un infant menor de 3 anys, mentre que el 18,8% desitja un 

infant major de 3 anys. La diferència entre aquesta motivació i l’edat de l’infant no és 

estadísticament significativa (χ2 (1, N= 180) = 0,020, p= 0,887).  

Si aprofundim en les subcategories d’aquesta motivació, podem observar que les 

unitats familiars que han expressat la motivació “desenvolupar la funció parental de 

protecció” desitgen en un 8,8% un infant menor de 3 anys, i en un 15,6% un infant 

major de 3 anys. La diferència entre aquesta motivació i l’edat de l’infant no és 

estadísticament significativa (χ2 (1, N= 180) = 1,336, p= 0,248). En quan a la motivació 

“desenvolupar la funció parental afectiva”, les unitats familiars que l’han expressat 

desitgen en un 12,9% un infant menor de 3 anys i en un 12,5% un infant major de 3 

anys. La diferència entre la motivació per desenvolupar la funció parental afectiva i 

l’edat de l’infant, no és tampoc, estadísticament significativa (χ2 (1, N= 180) = 0,004, p= 

0,948). Finalment, la motivació per desenvolupar la funció parental educativa, ha estat 

expressada en un 4,8% per aquelles unitats familiars que desitgen un infant menor de 

3 anys i per un 9,4% d’unitats familiars que el desitgen major de 3 anys. La relació 

entre la motivació per desenvolupar la funció parental educativa i l’edat de l’infant no 

és estadísticament significativa (χ2 (1, N= 180) = 1,060, p= 0,303). 
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Taula 24. 

Motivacions centrades en les funcions parentals/infant i edat de l’infant (en %) 

Subcategories de la motivació 

voler desenvolupar les funcions 

parentals 

Infant menor o igual a  

3 anys 

Infant major de 3 anys 

 

Voluntat de desenvolupar les 

funcions parentals 

17,7 18,8 

     Funció parental de protecció 8,8 15,6 

     Funció parental afectiva 12,9 12,5 

     Funció parental educativa 4,8 9,4 
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 Anàlisi descriptiu dels subjectes d’estudi: 

o 180 unitats familiars (83,9% parelles; 14,4% dones soles i 1,7% homes sols) 

o 331 persones (157 homes i 177 dones) 

o Mitjana d’edat homes: 41,49 anys i mitjana d’edat dones: 40,93 anys 

 Anàlisi de la dimensió “motivació per adoptar” 

o Desitjar ser pares: 

♦ 50% només desitja ser pare o mare 

♦ 72,2% motivacions centrades en el dèficit/pares 

♦ 17,8% motivacions centrades en les funcions parentals/infant 

o Motivacions centrades en el dèficit/pares:  

♦ 22,2% motius solidaris i humanitaris 

♦ 42,2% motivació per impossibilitat de tenir fills biològics 

♦ 25,6% augmentar la família amb un fill adoptiu 

♦ 7,8% considerar l’adopció com una manera de completar un projecte de 

família 

o Motivacions centrades en les funcions parentals/infant: 

♦ 10% motivació per desenvolupar la funció parental de protecció 

♦ 12,8% motivació per desenvolupar la funció parental afectiva 

♦ 5,6% motivació per desenvolupar la funció parental educativa 

 

 

5.3.  Síntesi del capítol 
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6. Interpretació i discussió dels resultats 

A partir dels resultats obtinguts al nostre treball de camp, pretenem contrastar les 

nostres troballes amb els estudis que s’han fet fins ara sobre la nostra temàtica.  Per 

fer-ho, hem dividit el capítol en dos apartats. El primer d’ells contrasta la classificació 

de les motivacions que hem obtingut al nostre estudi amb les diferents classificacions 

dels autors de la literatura científica, i el segon, contrasta els resultats obtinguts al 

nostre estudi amb els resultats dels altres estudis analitzats.  

 

6.1.  Classificacions de les motivacions d’adopció internacional 

El resultat que hem obtingut de la nostra classificació de motivacions és similar a la 

proposada per Triseliotis (1998; citat a Berástegui, 2005) o Tyebjee (2003) ja que 

dividim les motivacions segons estiguin focalitzades en els pares (motivacions 

centrades en el dèficit/pares) o focalitzades en l’infant (motivacions centrades en les 

funcions parentals/infant). Nosaltres però, les motivacions centrades en els factors 

ambientals, que proposa Tyebjee (2003), les incloem dins de les motivacions 

centrades en el dèficit/pares i, les motivacions que pertanyen a la categoria “desig de 

ser pares” les hem ordenat com a una altra categoria, en tant que considerem que 

aquest desig de parentalitat és genèric i no respon a cap concreció.  

La nostra proposta, també s’aproparia a la que fan Anderson, Piantanide i Anderson 

(1993; citat a Berástegui, 2005) de les adopcions tradicionals i les adopcions 

preferencials doncs, les nostres adopcions centrades en el dèficit/pares s’ajustarien a 

les adopcions tradicionals i les nostres categories de desitjar ser pares o de les 

motivacions centrades en les funcions parentals/infant serien més properes a les 

adopcions preferencials. Tot i així, ens agrada més la nomenclatura utilitzada per 

Triseliotis en tant que emfatitza més on es concentra el focus de la motivació.  

En canvi, la nostra proposta de classificació s’allunya més de la proposada per 

Hoksbergen (1991) de motivacions orientades internament i externament ja que, tant 

les internes com les externes pertanyen a la nostra categoria d’adopcions centrades 

en el dèficit/pares doncs estan focalitzades en la impossibilitat de tenir fills o en la 

ideologia dels pares i les seves necessitats solidàries i nosaltres volem diferenciar els 

dos possibles focus d’interès: els pares i els fills. 

Així doncs, els resultats de la nostra recerca ens donen una classificació similar a les 

proposades per altres autors. Aquesta està dividida en tres categories: “desig de ser 

pares”, “motivacions centrades en el dèficit/pares” i “motivacions centrades en les 
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funcions parentals/infant”. Recordem, a la figura 17, la nostra proposta general de 

classificació: 

 

Figura 17. Classificació de les motivacions inicials d’adopció internacional 

En quant a les motivacions específiques, de les centrades en el dèficit/pares, podem 

observar que les expressions que hem trobat en el nostre estudi són molt similars a les 

referenciades per altres autors. De la nostra categoria “motius solidaris i humanitaris” 

trobem, entre d’altres, similituds en les expressions “d’oferir una família a un infant 

necessitat” o “acollir a un infant desemparat” entre les propostes de Gillis-Arnold et al. 

(1998) quan descriuen la motivació “rescatar a un infant”; les expressions de “motius 

humanitaris” i “motius morals” s’assemblen a la proposta de “motivacions altruistes” 

que fan Van Balen et al. (1997), a la de “Motivació filantròpica o solidària” de 

Berástegui (2003), a la d’“Altruisme” de Dávalos (2002) o, a la de “Solidaritat” de Font 

(2006).  I dins d’aquesta mateixa categoria, “donar l’oportunitat d’una família i una vida 

en condicions” o “ajudar a l’infant oferint un context millor” s’assembla a motivacions 

descrites per Merguici (1991) com “Acció humanitària, obra de bé per salvar a un infant 

de la fam i la misèria”. 

Categoria A: Motivació generalista del “desig de ser pares” 
 
Categoria B: Motivacions centrades en el dèficit/pares 
 
1. Motivació solidària i humanitària  
2. Motivació per superar les impossibilitats i/o dificultats per tenir fills biològics  

2.1. Esterilitat  
2.2. Infertilitat 

2.2.1.Tractaments de reproducció assistida fallits  
2.2.1.1. Fecundació in vitro  
2.2.1.2. Inseminació artificial  

2.3. Riscos mèdics  
2.4. L’edat no permet tenir fills biològics  
2.5. No tenir parella  

3. Motivació per augmentar la família amb un fill adoptiu  
3.1. Tornar a ser pare/mare 
3.2. Donar un germà/na al fill/a  

4. Motivació per considerar l’adopció com una manera de completar un projecte de 
família 
 
Categoria C: Motivacions centrades en les funcions parentals/infant 
 
1. Motivació per desenvolupar les funcions parentals 

1.1. Desenvolupar la funció parental de protecció 
1.2. Desenvolupar la funció parental afectiva 
1.3. Desenvolupar la funció parental educativa 
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De la categoria obtinguda “impossibilitats i/o dificultats per tenir fills biològics” no hem 

trobat altres classificacions referenciades que fessin la mateixa divisió que nosaltres. 

La nostra classificació inclou dins d’aquesta categoria, la impossibilitat per esterilitat, 

impossibilitat per infertilitat (on incloem els tractaments de reproducció assistida fallits, 

tant de fecundació in vitro com d’inseminació artificial), dificultat per riscos mèdics, 

impossibilitat perquè l’edat biològica no permet tenir fills i, dificultat pel fet de no tenir 

parella, en tant que tot són dificultats o impossibilitats per obtenir la concepció natural. 

De les propostes d’altres autors que fan una divisió en aquesta categoria, només hem 

trobat a Berástegui (2003) que diferencia entre els problemes biològics diagnosticats i 

els problemes biològics sense diagnosticar.  

La resta de motivacions similars a aquesta categoria trobades a la literatura científica 

no estan agrupades sota cap subdivisió. Aquest és el cas dels “problemes mèdics” de 

Dávalos (2002) similar a la nostra proposta de “riscos mèdics”, o “sotmetre’s a 

exàmens i intervencions sense obtenir la concepció” de Merguici (1991) similar a la 

“impossibilitat i/o dificultat per tenir fills biològics per tractaments de reproducció 

assistida fallits” de la nostra classificació. La motivació de Merguici (1991) 

d’”aconseguir la concepció sense que l’embaràs es dugui a terme” nosaltres l’hem 

inclòs dins de la impossibilitat per tenir fills biològics per infertilitat, a partir 

d’expressions de motivacions obtingudes al nostre estudi com “pèrdua d’un embaràs i 

dificultats per tornar a embarassar-nos”. En el cas de la motivació de “casos 

d’esterilitat psicològica o no diagnosticada” també de Merguici (1991), l’hem trobada 

en expressions com “no hem obtingut cap embaràs” o “tenir dificultats per via natural” i 

també estaria inclosa en la nostra categoria “d’impossibilitat per tenir fills biològics per 

infertilitat”.  

L’única motivació detectada a la literatura científica que hauria de pertànyer a aquesta 

categoria, d’impossibilitat per tenir fills biològics per infertilitat, i que nosaltres no hem 

trobat al nostre estudi és la que plantegen Grau et al. (2005) d’“evitar el dolor i riscos 

del part” tot i que sí hem trobat expressions de voler aturar els tractaments de 

reproducció assistida per evitar el patiment que generen.  

La següent categoria de la nostra classificació “augmentar la família amb un fill 

adoptiu” nosaltres l’hem dividit en “voler augmentar la família amb un fill adoptiu per 

tornar a ser pare o mare” i “voler augmentar la família amb un fill adoptiu per donar un 

germà o germana al fill o filla que ja es té”. En aquest cas, no hem trobat cap altre 

autor que faci una subdivisió en aquesta categoria i per tant, les presenten de forma 

independent. Segons la nostra classificació, la majoria d’aquestes motivacions que 

hem trobat fan referència a la voluntat de tornar a ser pare o mare, com és el cas de la 
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motivació “d’ampliar la família” de Dávalos (2002); la “nova paternitat/ampliar la 

família” que proposa Font (2006); “voler augmentar la família” segons Amorós (1987); 

el “desig de tenir un altre fill o crear una família” de Van Balen et al. (1997); “pares que 

desitgen obrir la seva llar a un altre infant” o “tornar a ocupar-se d’un nen petit quan els 

altres fills ja són grans” en paraules de Merguici (1991). En el cas de la subcategoria 

“voler ampliar la família per donar un germà o germana”, només hem trobat dues 

motivacions que en fessin referència. Aquestes són “companyia per als altres fills” i 

“reemplaçar fills ja crescuts” de Gillis-Arnold et al. (1998). Això ens confirma que la 

majoria de motivacions focalitzades en ampliar la família estan centrades en el desig 

dels pares i, malgrat sigui normal que la parentalitat neixi a partir de la voluntat dels 

progenitors, considerem que un cop una família ja està constituïda per pares i fills 

aquests han de poder formar part del procés adoptiu i s’ha de vetllar perquè els seus 

interessos no quedin minvats. Cal tenir en compte que, durant el procés de valoració 

de les famílies per a l’obtenció del certificat d’idoneïtat, en el cas de les famílies amb 

fills, s’observa i s’analitza la relació dels pares amb aquests, i quan els infants tenen 

una edat suficient, també se’ls pregunta sobre la seva opinió respecte a tenir un nou 

germà o germana a casa, aspecte que els professionals valoren altament a l’hora de 

proposar la idoneïtat o no dels sol·licitants, doncs, tal com diu la llei, han de vetllar 

perquè l’entorn relacional sigui favorable i adequat per a la integració del menor 

adoptat.  

Dins de la categoria de desitjar tornar a ser pares, també podem incloure la motivació 

que recull Dávalos (2002) “d’experiència d’adopció prèvia” que nosaltres no hem trobat 

en cap dels nostres sol·licitants, doncs de tots els nostres subjectes només hi ha una 

parella que tingui un fill adoptiu.  

Passem ara, a la darrera subcategoria de la nostra classificació dins de les 

motivacions centrades en el dèficit/pares que és la de “considerar l’adopció com una 

manera de completar un projecte de família”. Aquesta subcategoria no l’hem trobat en 

cap dels autors consultats, possiblement, com a conseqüència de que la idea de tenir 

una família composada per fills biològics i adoptats hagi arrelat a la població des de fa 

pocs anys. Aquesta idea de l’adopció com una opció més de família o com una 

experiència diferent, és una característica de la darrera generació de pares adoptius, 

concretament els  consumidors, descrita per Berástegui (2006) on predomina la 

voluntat de tenir una família diferent.  

Altres motivacions que hem vist reflectides a la literatura científica, i que anirien en la 

categoria de les motivacions centrades en el dèficit/pares, però que no hem trobat al 

nostre estudi, són aquelles que hem agrupat sota el paràgraf de “motivacions per 
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resoldre algun problema o canviar una situació que no agrada”. Aquestes motivacions 

fan referència a “fugir de la solitud”, “omplir un buit per esterilitat mal elaborada” o 

“substituir al fill mort” en paraules de Grau et al. (2005); “companyia per a un mateix” 

segons Gillis-Arnold et al. (1998); “omplir un buit, donar sentit a la vida” segons 

Berástegui (2003); “cònjuges que no volen atribuir-se l’eventual esterilitat d’un d’ells”, 

“omplir el buit per la pèrdua d’un fill o persona significativa” o “revitalitzar la relació de 

parella amb l’adopció” segons Merguici (1991), així com “cercar una companyia o unió 

del matrimoni” segons Amorós (1987). El fet no de haver trobat cap motivació d’aquest 

grup, pot ser degut a que són motivacions que posen de manifest una carència o 

limitació per part dels sol·licitants i no és normal que les persones expressin aquests 

aspectes en documents oficials que arribaran a mans dels professionals que 

posteriorment els hauran d’avaluar. Així mateix, un altre aspecte condicionador 

d’aquestes motivacions pot ser que les unitats familiars que inicien l’adopció cada 

vegada tenen més coneixement sobre altres experiències i realitats adoptives i per 

tant, poden haver-se informat sobre quins aspectes poden no ser ben valorats pels 

professionals.  

Si passem ara a la categoria de les motivacions centrades en les funcions 

parentals/infant, segons la nostra classificació, trobem que en la literatura no hi ha 

gaires referències a aquest tipus de motivacions. Únicament, hem trobat la motivació 

“voler ajudar a educar i criar un infant” citada per Amorós (1987) i “reconèixer en 

l’infant, independentment de les seves característiques i orígens, el dret a créixer en 

una família” de Merguici (1991). En quant a la primera, trobaríem que clarament la 

podríem classificar en la nostra subcategoria de “voler desenvolupar la funció parental 

educativa” per la part de “voler ajudar a educar” així com en la de “voler desenvolupar 

la funció parental de protecció” per la part de “criar a un infant”. I la segona motivació, 

aniria també en la subcategoria de “voler desenvolupar la funció parental de protecció” 

pel fet de voler oferir una família a un infant. En el nostre estudi a més a més, també 

hem trobat motivacions que fan referència a la voluntat de desenvolupar la funció 

parental afectiva, amb expressions com “donar estimació” o “tenir un fill per estimar-lo”.  

No hem trobat en canvi, cap referència a la funció parental d’estimulació, quan per les 

característiques dels infants adoptats, hauria de ser una de les funcions parentals 

principals. Aquest fet es dóna tant en els resultats obtinguts al nostre estudi com en la 

revisió bibliogràfica realitzada. 
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6.2.  Motivacions dels sol·licitants d’adopció internacional 

Segons el nostre estudi, i de manera general, d’acord amb els resultats que han 

obtingut Van Balen et al., (1997), Berástegui (2003) i Dávalos (2002) les motivacions 

per adoptar dels sol·licitants estan majoritàriament centrades en el dèficit i en la 

dificultat per tenir fills biològics. El desig de ser pares, tot i que depèn del perfil dels 

sol·licitants, ocupa una posició secundària en el rànquing de les motivacions més 

expressades. I, les motivacions centrades en les funcions parentals o l’infant, són les 

més minoritàries en el nostre estudi, així com en els estudis d´altres autors on ni tan 

sols es contemplen.  

Si ens centrem en la motivació “desig de ser pares”, segons el perfil dels sol·licitants, i 

coincidint amb Dávalos (2002) aquesta motivació està més expressada pels 

monoparentals que per les parelles. Dávalos a més especifica que això es dóna tant 

en els monoparentals de gènere femení com en els de gènere masculí fet que també 

es corrobora al nostre estudi. En el cas d’estudis realitzats amb parelles, el desig de 

ser pares és converteix en la primera motivació quan aquestes no tenen fills (Font, 

2006), o en la segona opció quan existeixen problemes biològics (Van Balen et al., 

1997; Dávalos, 2002) com succeeix també al nostre estudi, ja que malgrat continua 

estant implícita aquesta motivació, predomina més la voluntat de resoldre les dificultats 

per tenir fills. Només a l’estudi de Font (2006) l’expressió de desitjar ser pares passa a 

una quarta posició quan les parelles ja tenen fills biològics, possiblement degut a que 

aquestes unitats familiars ja se senten pares i per tant, no és primordial destacar-ho en 

les seves motivacions per adoptar.  

En quant a l’edat que els infants haurien de tenir, a l’estudi de Dávalos (2002) els 

sol·licitants que manifesten la motivació de desitjar ser pares expressen que els hi 

agradaria un infant major de 4 anys, ja que en la seva majoria superen els 48 anys 

d’edat. Al nostre estudi en canvi, la majoria de sol·licitants que expressen aquesta 

motivació volen un infant menor de 3 anys. Això pot respondre al perfil d’aquests 

sol·licitants que, sent la majoria monoparentals, menors de 35 anys i sense fills, 

vulguin un infant el més petit possible per apropar-se al màxim a la parentalitat 

biològica.  

També, destacar que no hem trobat referències a la literatura científica sobre el nivell 

d’estudis dels sol·licitants que expressen aquest desig de ser pares però a la nostra 

recerca trobem que correspon a una majoria de sol·licitants que tenen estudis primaris 

en el cas dels homes i estudis secundaris en el cas de les dones.  
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En quant a la motivació per motius solidaris i humanitaris, tant a la literatura científica 

com al nostre estudi, aquesta motivació està més expressada per les unitats familiars 

de parella tot i que no acostuma a ser la primera motivació que s’expressa. 

Concretament, per a les parelles amb fills pot ser la primera o la segona opció i per a 

les parelles sense fills la tercera (Font, 2006; Berástegui, 2003). Al nostre estudi, és la 

cinquena opció per a les parelles, la majoria sense fills, i la segona per als 

monoparentals (tant per homes com per dones). Berástegui (2003) en canvi, troba que 

aquesta motivació solidària és la primera per als monoparentals.  

Trobem també, en contraposició als resultats obtinguts per Gillis-Arnold et al. (1998) 

que afirma que a menor educació més manifestacions de motivacions solidaries o 

humanitàries, que en la nostra recerca hi ha una majoria de dones amb estudis 

universitaris que expressen aquesta motivació. En canvi, sí coincidim amb les troballes 

de Gillis-Arnold i els seus col·laboradors en el nivell d’estudi dels homes que és 

majoritàriament de primària.  

Per acabar amb aquesta subcategoria, les parelles del nostre estudi que manifesten 

aquesta motivació solidària i humanitària, són d’edat avançada (més de 46 anys) i en 

coherència a la seva edat, desitgen adoptar un infant major de tres anys. 

En quant a les troballes referents a les dificultats o impossibilitats per tenir fills 

biològics, trobem que és la primera motivació en la majoria d’estudis (Berástegui, 

2003; Dávalos, 2002) tant per a les unitats familiars monoparentals com per a les 

parelles amb fills o sense fills anteriors al procés adoptiu. Només Font (2006) ha trobat 

que aquesta motivació sigui la segona opció en les parelles sense fills (ja que la 

primera opció ha estat el desig de ser pares).  

A la nostra recerca, la motivació per dificultats o impossibilitats per tenir fills biològics 

ha estat expressada amb una diferència significativa, també en primera opció, per les 

parelles sense fills, però en la cinquena posició pels monoparentals (concretament per 

les dones soles). Aquesta diferència, entre les parelles i els monoparentals i la resta 

d’estudis, pot ser deguda a que nosaltres hem inclòs dins d’aquesta subcategoria totes 

les motivacions referents a alguna impossibilitat per tenir fills biològics, de les quals 

només la motivació de no tenir parella ha estat expressada per les dones 

monoparentals, mentre que la resta de motivacions relacionades amb la dificultat o 

impossibilitat de tenir fills biològics són exclusives de les parelles.  

Coincidim però, amb el perfil que ofereix Dávalos (2002) dels sol·licitants que 

expressen aquesta motivació general d’impossibilitat per tenir fills, sent persones 

menors de 48 anys, amb estudis primaris i una expectativa sobre l’edat de l’infant 
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menor de tres anys. D’aquestes parelles infèrtils, d’acord amb Van Balen et al. (1997), 

moltes han intentat tenir fills biològics amb tractaments de reproducció assistida i quan 

han vist que definitivament no era possible, han optat per l’adopció. D’aquí que les 

parelles encara no siguin molt grans i que desitgin un infant petit per simular el màxim 

possible la parentalitat biològica. 

La motivació de desitjar ampliar la família amb un fill adoptiu és majoritàriament una 

motivació expressada per les parelles, amb la condició indispensable de que ja tinguin 

fills anteriors al procés adoptiu (Dávalos, 2002; Font, 2006) fet que corroborem també 

amb el nostre estudi, tot i que també hi ha dones monoparentals que l’expressen. La 

posició que ocupa aquesta motivació, i que novament corroborem, és el tercer lloc en 

el cas de les parelles i el segon pels monoparentals (Dávalos, 2002; Font, 2006). 

També coincidim amb Dávalos (2002) amb l’edat dels infants que desitgen aquestes 

famílies –majors de 3 anys– ja que són sol·licitants que superen els 46 anys d’edat i 

entenen que ja no se’ls hi assignaria infants més petits.  

Concretant aquesta subcategoria, i d’acord amb Gillis-Arnold i els seus col·laboradors, 

trobem que la motivació de voler tornar a ser pare és específica dels sol·licitants de 

major edat (més de 46 anys) però no coincidim amb la seva afirmació de que a major 

nivell educatiu es doni més desig de tornar a ser pares, ja que en el nostre estudi, el 

nivell educatiu d’aquests sol·licitants és majoritàriament de primària. Sí que coincidim, 

en canvi, en el nivell educatiu predominant en la voluntat de donar un germà o 

germana, doncs el nivell d’estudis que trobem entre els nostres sol·licitants és 

l’universitari. En aquest cas però, el desacord es produeix amb la seva afirmació de 

que a menor edat més motivació per oferir aquest germà, doncs ens tornem a trobar 

amb un perfil de sol·licitant que supera els 36 anys. 

Al nostre estudi, la motivació de considerar l’adopció com una manera de completar un 

projecte de família és característica de les parelles joves (entre 25 i els 35 anys) amb 

fills i amb un nivell d’estudis universitari. El seu ideal és adoptar infants menors de 3 

anys perquè aquests siguin els germans petits dels seus fills biològics i completar així 

una família plena de diversitat. No hem trobat referències bibliogràfiques que fessin 

menció d’estudis amb resultats referents a aquesta motivació. 

I per acabar, el perfil de sol·licitants que manifesta la voluntat de desenvolupar les 

funcions parentals correspon majoritàriament a monoparentals (sobretot de gènere 

masculí), sense fills, majors de 46 anys i amb un nivell d’estudis primaris. Cal tenir en 

compte que aquest perfil és molt similar al que trobem darrera de la motivació “desig 

de ser pare”, i possiblement, estan molt relacionats en tant que les dues motivacions 
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posen de manifest el desig de parentalitat dels sol·licitants, tot i que aquesta 

subcategoria tampoc té ressò en altres estudis de la literatura científica. 

Si concretem les diferents funcions parentals, trobem que la funció de protecció i la 

funció afectiva estan més expressades pels monoparentals i la funció parental 

educativa l’expressen més les parelles. En canvi, és en la funció afectiva on els 

sol·licitants tenen la voluntat d’adoptar infants menors de tres anys, mentre que en les 

funcions de protecció i l’educativa, l’edat de l’infant és superior als tres anys.  

Finalment, en les tres funcions parentals –de protecció, afectiva i educativa– el perfil 

que predomina és el de sol·licitant amb estudis primaris en el cas dels homes i amb 

estudis secundaris en el cas de les dones, tots sense fills anteriors al procés adoptiu.  
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 La nostra classificació de les motivacions s’apropa a la plantejada per Triseliotis 

(1998) ja que proposem una classificació focalitzada en les motivacions 

centrades en el dèficit/pares i en les funcions parentals/infant. 

 La nostra macrocatogia “Desig de ser pares” també la trobem referenciada a la 

literatura científica tot i que com a motivació específica. Aquesta motivació, 

segons el perfil dels sol·licitants, acostuma a ocupar el segon o primer lloc de les 

classificacions. 

 La categoria “motius solidaris i humanitaris” la trobem recollida la literatura 

científica de manera similar a la nostra. L’expressen les parelles tot i que no com 

a primera opció. 

 La literatura científica no fa una divisió, com nosaltres, de la categoria 

“impossibilitats i/o dificultats per tenir fills biològics”. Aquesta categoria és la 

primera per a la majoria de sol·licitants de l’adopció internacional. 

 La motivació “voler augmentar la família amb un fills adoptiu” també està recollida 

a la literatura científica. Correspon sobretot a parelles sense fills però també a 

dones monoparentals. 

 En quant a “considerar l’adopció com una manera de completar un projecte de 

família”, no és una motivació que haguem trobat a altres estudis. El perfil dels 

sol·licitants que l’expressen és de parelles joves sense fills universitaris. 

 En la literatura científica hem trobat motivacions que no són expressades pels 

nostres sol·licitants, com per exemple: fugir de la solitud, omplir un buit per 

l’esterilitat mal elaborada, o revitalitzar la relació de parella amb l’adopció. 

 Les motivacions relacionades amb les funcions parentals tampoc les hem trobat 

de manera general a la literatura científica. El perfil d’aquests sol·licitants és 

monoparental, major de 46 anys, amb estudis primaris o secundaris. 

 No hem trobat reflectida al nostre estudi la funció parental d’estimulació. 

 La funció parental educativa l’expressen més les parelles mentre que les funcions 

de protecció i l’afectiva corresponen a sol·licitants monoparentals. El nivell 

d’estudis és de primària i sencundària i cap sol·licitant que manifesti aquestes 

motivacions té fills anteriors al procés adoptiu. 

6.3.  Síntesi del capítol 
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7. Conclusions 

En aquest capítol presentem les conclusions de la nostra recerca en base als objectius 

que ens havíem plantejat, les limitacions de la recerca i futures línies de recerca que 

se’n desprenen. 

 

7.1. Conclusions de la recerca 

Hem dividit les conclusions del nostre treball en dues parts. La primera d’elles es basa 

en els interrogants que ens havíem plantejat a l’inici de la nostra recerca i la segona, 

recull les conclusions obtingudes en relació a l’anàlisi sociodemogràfic dels 

sol·licitants. 

Passem a continuació a detallar les conclusions segons els interrogants de la nostra 

recerca. 

a) Quines són les motivacions específiques per triar la via adoptiva internacional a 

Catalunya en el moment de plantejar-se la parentalitat? 

Les motivacions inicials específiques observades a la nostra recerca estan 

relacionades amb motius solidaris i humanitaris dels sol·licitants; amb impossibilitats i/o 

dificultats per tenir fills biològics; amb desitjar augmentar la família amb un fill adoptiu 

encara que ja es tinguin fills biològics; en considerar l’adopció com una manera de 

completar un projecte de família així com, en la voluntat de desenvolupar les funcions 

parentals. 

D’aquestes motivacions la més expressada pels sol·licitants és la relacionada amb la 

impossibilitat i/o dificultat de tenir fills biològics (42,2%) –característica de les parelles 

sense fills–, seguit del desig d’augmentar la família (25,6%) –pròpia també de les 

parelles però aquestes amb fills–. I contràriament, les menys expressades són 

l’adopció com una manera de completar un projecte de família (7,8%) –corresponent a 

una majoria de parelles amb fills– i la voluntat de desenvolupar les funcions parentals 

(17,8%) –característica d’una majoria de monoparentals sense fills–. 

 

 

 

 

 

• La principal motivació és la motivació per superar la impossibilitat i/o 

dificultat per tenir fills biològics. 

• La motivació menys expressada és la motivació d’adoptar per considerar 

l’adopció com una manera de completar un projecte de familia. 
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Segons la nostra classificació trobem per tant, que les motivacions centrades en el 

dèficit/pares (72,2%) són més nombroses que les centrades en les funcions 

parentals/infant (17,8%) i per tant creiem necessari que al procés de formació-

valoració dels sol·licitants es treballi de manera acurada la motivació que aquests 

tenen per adoptar internacionalment i es reforci més l’interès per les motivacions 

centrades en l’infant i les seves necessitats específiques. 

 

 

 

 

b) Quin és el valor de presència de les funcions parentals en l’arbre categorial de les 

motivacions? i, 

c) Específicament, quin és el valor de presència de la funció parental educativa en les 

motivacions dels adoptants? 

Com hem comentat en l’interrogant anterior, la motivació per desenvolupar les 

funcions parentals és una de les motivacions menys expressades pels sol·licitants 

catalans d’adopcions internacionals ja que només un 17,8% dels sol·licitants expressa 

alguna motivació relacionada amb alguna funció parental.  

Aquest tipus de motivació surt referenciat sobretot per unitats familiars monoparentals i 

està molt vinculada al perfil de sol·licitants que no tenen cap motivació específica i 

desitgen per sobre de tot ser pares.  

 

 

 

Si especifiquem en relació a les diferents funcions, trobem que la més expressada és 

la funció parental afectiva (12,8%) ja que els adoptants manifesten la seva voluntat de 

donar afecte i estima a l’infant. Les motivacions en canvi, no reflecteixen la voluntat 

d’acompanyar a l’infant en la superació de l’abandonament i la predisposició dels 

pares per acceptar els orígens del menor i fer una bona integració d’aquests, aspectes 

que per tant, no estan presents en l’imaginari inicial dels pares, i que caldrà treballar 

en el recorregut formatiu. 

La següent funció més expressada és la de protecció (10%) en tant que els sol·licitants 

manifesten la seva voluntat d’oferir una llar i una família a un infant. Davant d’aquesta 

• Les motivacions dels sol·licitants desvetllen una perspectiva centrada en el 

dèficit i en una visió centralista dels pares. 

• S’intueix que el procés de formació-valoració de les ICIF hauria de posar 

l’atenció, entre d’altres, en el descentrament dels pares ver l’infant. 

• Només el 17,8% dels sol·licitants manifesta una motivació per desenvolupar 

alguna de les funcions parentals. 
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motivació, durant les entrevistes d’avaluació també caldrà esbrinar si no hi ha una 

caire solidari i filantròpic darrera d’aquestes motivacions ja que cal assegurar-se que la 

voluntat d’acollir a aquest infant és per sempre i no durant un període determinat. 

La tercera motivació relacionada amb les funcions parentals és la funció educativa. 

Aquesta només està expressada per un 5,6% dels sol·licitants –dels quals la majoria 

són parelles– i per tant, és la menys manifestada de les funcions parentals que 

apareixen. Així doncs, podem inferir que els sol·licitants no són conscients de la seva 

responsabilitat com a pares en aquest àmbit i que les seves expectatives no siguin les 

més adients. És per aquest motiu, que considerem d’especial rellevància que aquesta 

sigui una motivació primordial en els projectes adoptius dels nostres sol·licitants i que, 

a fi i efecte d’evitar situacions de nous desemparaments o contextos familiars exigents 

i poc propicis per a aquests menors, es faci un treball previ amb els sol·licitants i 

s’ajustin les expectatives a la realitat d’aquests infants. 

Finalment, la motivació relacionada amb la funció parental d’estimulació no està 

present en els sol·licitants tot i que hauria de quedar reflectida doncs, segons la 

literatura científica, és una funció bàsica i fonamental dels pares, i especialment 

necessària en els primers mesos d’adaptació d’un infant adoptat.  

 

 

 

 

 

 

A continuació, detallem les conclusions obtingudes a partir de l’anàlisi sociodemogràfic 

dels sol·licitants. 

La motivació centrada exclusivament en el desig de ser pares està relacionada de 

manera estadísticament significativa amb les unitats familiars monoparentals així com 

en aquelles unitats familiars sense fills.  

Contràriament, les motivacions centrades en el dèficit o en els pares és significativa en 

aquelles unitats familiars compostes per parelles i que ja tenen fills anteriors al procés 

adoptiu.  

• La funció parental afectiva és la més expressada (12,8%) de les funcions 

parentals. 

• La funció parental educativa és la funció que menys expressen els 

sol·licitants (5,6%). 

• La motivació per desenvolupar la funció parental d’estimulació no és 

expressada pels sol·licitants catalans. 
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La motivació per superar la impossibilitat i/o dificultat per tenir fills és característica de 

les unitats familiars de parella, i quan la causa és la infertilitat, aquestes unitats 

familiars desitgen adoptar, de manera significativa, un infant menor de 3 anys. 

Finalment, la motivació de desitjar adoptar pel fet de no tenir parella és exclusiva de 

les unitats monoparentals, i les motivacions relacionades amb la voluntat d’augmentar 

la família amb un fill adoptiu, tornar a ser pares i, donar un germà o germana són 

significativament representatives de les unitats familiars que tenen fills anteriors al 

procés d’adopció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.  Limitacions de la recerca 

A continuació descriurem algunes de les limitacions amb les que ens hem trobat al 

llarg d’aquesta recerca. 

En primer lloc, volem destacar que els resultats del nostre estudi no es poden 

generalitzar. Tot i això, podem contribuir amb aquesta línia de treball i aportar 

elements de reflexió i anàlisi que esperem esdevinguin rellevants per a treballs 

posteriors. 

En segon lloc, creiem que amb una mostra superior haguéssim pogut obtenir dades 

estadístiques de totes les motivacions i no trobar-nos amb dificultats per aplicar 

algunes proves per la manca de respostes en aquella motivació. 

En tercer lloc, creiem que els instruments de recollida de dades han resultat limitats en 

el sentit de no poder copsar realment les motivacions inicials de tots els participants al 

• Les unitats familiars monoparentals i sense fills tenen com a motivació 

característica el desig de ser pares. 

• Les unitats familiars de parelles i amb fills tenen com a motivacions 

característiques aquelles centrades en el déficit i en els propis pares. 

• La motivació per superar la impossibilitat i/o dificultat per tenir fills és 

característica de les unitats familiars de parella i aquestes desitgen un 

infant menor de tres anys. 

• La motivació pel fet de no tenir parella és exclussiva de les unitats familiars 

monoparentals. 

• Les motivacions relacionades amb la voluntat d’augmentar la família amb 

un fills adoptiu, tornar a ser pares i, donar un germà o germana són 

característiques de les unitats familiars amb fills anteriors al procés adoptiu. 
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ser la pregunta fonamental de resposta conjunta en el cas de les unitats familiars de 

parella.  

I en quart i darrer lloc, som conscients que l’aprofundiment a través d’entrevistes i 

altres instruments de triangulació haguessin aportat més riquesa a l’estudi però ens és 

molt difícil poder accedir als sol·licitants per la llei de protecció de dades actual. 

 

7.3.  Prospectiva 

Per acabar, volem apuntar possibles línies de recerca que, considerant algunes 

condicions del nostre treball i també a partir dels resultats que hem obtingut, poden 

semblar interessants a considerar. 

En primer lloc, seria interessant aprofundir en cada una de les motivacions obtingudes 

i accedir als motius que hi ha darrera de cada un d’elles tenint en compte la història i 

vida personal dels sol·licitants.  

En segon lloc, ens interessaria conèixer com es treballen aquestes motivacions inicials 

al recorregut formatiu i a les entrevistes de valoració dels sol·licitants per part dels 

professionals. 

I en tercer i darrer lloc, seria interessant aprofundir en el treball pedagògic que es 

realitza a les ICIF amb els sol·licitants així com quin és el paper del pedagog en aquest 

procés de valoració i formació de la idoneïtat. 

De totes les possibles línies mencionades, és en la darrera en la que ens agradaria 

profunditzar de cara a la realització de la nostra tesi doctoral. Considerem que 

conèixer i justificar el paper del pedagog en els processos de formació-valoració dels 

sol·licitants d’adopció pot ajudar a millorar el programa de treball de les ICIF. La nostra 

proposta està enfocada a estudiar diversos contextos nacionals i internacional per 

comparar metodologies i així poder acabar determinant unes pautes clares d’actuació 

a nivell pedagògic i professional. 
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180 



 

181 

Llistat de les ICIF acreditades a Catalunya 

Associació d'Iniciativa Social  (AD'IS)  
Pl. Calvet i Rubalcaba, 4, 1a 
17002 Girona  
Tel. 972 21 59 17  
Fax: 972/ 22 52 18 
c/e acolliments@adiniciativessocials.org  
Coordinadora: Conxita Martínez 

Fundació Concepció Juvanteny  
C/ Narcís Monturiol, 169-175, Baixos  
08902 Hospitalet de Llobregat  
Tel. 93 218 68 64  
Fax: 93 263 50 21 
c/e info@fundacio-c-juvanteny.org     
Coordinadores: Maria Antònia 
Hernández 

Creu Roja  
C/ Joan d'Àustria, 126 4rta planta  
08018 Barcelona  
Tel. 93 489 00 43 
c/e acolliments@creuroja.org 
Coordinador: Jordi Ripoll 

Drecera  
C/ Montnegre 2, escala B, 1er 1ª ( 
Cantonada Nicaragua )  
08029, Barcelona 
Tel. 93 244 88 70 
Fax 93 244 88 71 
c/e saf@drecera.org 
Coordinador: Francesc Frigola 

INTRESS  
C/ Ricard Vinyes, Núm 11, 4t 2ª  
25006 Lleida  
Tel. 973 24 63 07 
c/e intresslleida@intress.org  
Coordinadora: Encarna Martín 

Servei d'Acolliments Familiars  
Casa Sant  Josep  
C/ Pintor Ignasi Mallol, 1  
43002 Tarragona  
Tel. 977 24 08 23  
Fax 977 24 17 51 
c/e caftgn@tinet.org 
Coordinadora: Maria Rossell 

Institut de Reinserció Social (IRES)  
C/ Àlaba, 61, 1r  
08005 Barcelona  
Tel. 93 486 47 50 
Fax 93 309 40 05 
c/e saine@iresweb.org  
www.iresweb.org  
Coordinadora: Rosa Mir  

Consell Comarcal del Ripollès 
c/ Progrés, 22 
17500 Ripoll 
Tel. 972 70 32 11 
Fax: 972/ 70 26 54  
c/e serveissocials@ccripolles.org  
Coordinadora: Elisabeth Ortega 

Infància i Família  
C/ Casp, núm 172, 4t A  
08013 Barcelona  
Tel: 93 / 231 00 89 
c/e infanciaifamilia@infanciaifamilia.org 

ICIF del Consell Comarcal del 
Baix Ebre  
C/ Barcelona 152  
43500 Tortosa  
Tel 977 448 539  
c/e acolliments@baixebre.cat  

Fundació Blanquerna Assistencial i de 
Serveis 
C/ Raset, núm 34 Bxos 
08021 Barcelona 
Tel.: 93 201 41 87. 
Fax. 93 201 27 11 
www.fbas.blanquerna.url.es 

 



 

182 



 

183 

Annex 3
Carta de convocatòria del recorregut formatiu
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 Barcelona, xx de xx de 2007  

Senyors, 

 

Ens posem en contacte amb vostès per indicació de l’Institut Català de l’Acolliment i de 

l’Adopció amb la finalitat de portar a terme el procés de formació i d’estudi d’idoneïtat 

per a l’adopció internacional. 

 

El procés l’iniciarem amb una trobada de formació en grup els propers dies: 

Divendres xx de setembre de 9.30 a 13.30h. i de 15.30 a 18.30h. i  
Dissabte xx de setembre de 9.30 a 15 h.  

(Molt important: donada la proximitat de la trobada preguem confirmació de la 
seva assistència tna aviat sigui possible). 

Els adjuntem un qüestionari que hauran de respondre i retornar-nos complert abans 

del dia xx, juntament amb: 

- dues fotografies carnet de cada membre de la parella (si és el cas)  

- una fotocòpia del DNI de cadascú, 

- i una  fotocòpia del resguard de l’ingrés dels xx €, corresponents al “recorregut 

formatiu grupal”, al compte de la nostra Fundació que se’ls va indicar des de la 

Generalitat. 

 
Per a qualsevol dubte o aclariment estem a la seva disposició al telèfon 93-201-41-87 

de dilluns a divendres de 9 a 14h. i de 16 a 21h. 

 

Atentament,  

 
 
 
 
XX 

Coordinadora de l’Equip d’Adopcions de Blanquerna 
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Annex 4
Qüestionari de dades dels sol·licitants 

d’adopció
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Annex 5
Llista de les ECAI acreditades a Catalunya i 

països amb els que treballen
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Nom de l'entitat i adreça Telèfon, fax i adreça electrònica Acreditada a Catalunya i 
autoritzada al país

Associació d'Ajuda als infants del món 
(AAIM) 
Balmes, 67, principal 2a 
Barcelona 08007 

Tel: 93 454 46 27 
Fax: 93 454 73 28 
associacioajuda@hotmail.com 

Rússia 
El Salvador  
Nicaragua 
Equador * 
Rep. Dominicana *** 
Brasil 
Etiòpia*  

Associació Adopta 
Muntaner, 479-483 entl.2a 
08021 Barcelona 

Tel: 93 253 14 12 
FAx:93 253 17 11 
info@adoptabcn.org 

Hondures 
Bolívia * 
Perú 
Moldàvia * 
Guatemala ** 
Rússia *** 
Colòmbia ***  

AIPAME 
C/ Mendez Nuñez, 33-43 1R.4RT.  
08911 BADALONA  

Tel: 93 384 01 22 
Fax: 93 464 03 04 
Mòbil: 605 16 74 80  
aipamecatalunya@aipame.org 

Rússia 

ASEFA 
Carrer Pau Claris 162, 1er. 6ª  
Barcelona 08037 

Tel: 93 467 57 87 
Fax: 93 215 62 37 
asefa.barcelona@icab.es

Rússia*** 
Colòmbia 

Associació Balbalika 
Enric Borràs, 30 
08912 Badalona 

Tel: 93 384 23 19  
Fax: 93 464 15 69  
informacio@ecaibalbalika.com 

Nepal** 
Sri Lanka * 
Polònia 
Etiòpia * 

BRADOPTA 
Gran de Gràcia, 109 4t 2a 
08012 Barcelona 

Tel: 93 415 14 13 
Fax: 93 415 86 82 
bradopta@bradopta.com 

Brasil 

Créixer junts 
C / Mallorca 159, 1r. 2na 
08036 Barcelona  

Tel: 93. 272 02 90 
Fax: 93.451 11 34 
creixerj@creixerjunts.org 

Rússia*** 
Polònia  

Institut Genus 
Enric Granados, 116, 1r 1a 
08008 Barcelona 
 
Antoni Gaudí núm. 9, 1r 
43202 Reus  

Barcelona: 
Tel: 93 415 97 83 
Fax: 93 238 86 50 
Reus: 
Tel: 977/ 322787  
ecai@genus.es  

Xina 
Bolívia * 
Filipines  

Infància i futur 
Travessera de dalt 38,entl.1 
08024 Barcelona  

Tel: 93 217 07 01 
Fax: 93 237 56 37 
infanciafutur@infocampos.com  

Rússia***  

Associació d'Iniciativa Pro Infància (IPI) 
Gran Via 646, 1r 2a 
08007 Barcelona 

Tel: 93 412 01 02 
Fax: 93 412 02 20 
info@ipi-ecai.org 

Etiòpia * 
Kazakhstan  
Costa d'Ivori ***  
Mali *** 
Senegal 

Associació Yamuna d'Ajut a la Infància 
París, 97, tenda – 2 
08029 Barcelona 

Tel: 93 419 69 44 
Fax: 93 321 02 72 
info@yamuna.org 

Madagascar 
Índia*  

 
*  L'organisme competent del país estableix que la tramitació de l'expedient s'ha de fer 

mitjançant l'ECAI.

**  L'ICAA exigeix que la tramitació es faci obligatòriament mitjançant ECAI.

***  Aquesta ECAI esta pendent de ser autoritzada als països corresponents, tot i que ja ha estat 
acreditada a Catalunya 
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Annex 6
Buidat de dades dels informes
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Codis de categorització: 

Categoria A: Motivació generalista del “desig de ser pares” = D 
 
Categoria B: Motivacions centrades en el dèficit/pares = A 
 
1. Motivació solidària i humanitària =  A1 

2. Motivació per superar les impossibilitats i/o dificultats per tenir fills biològics = A2 
2.1. Esterilitat = A3 
2.2. Infertilitat = A4 

2.2.1. Tractaments de reproducció assistida fallits = A5 
2.2.1.1. Fecundació in vitro = A6 
2.2.1.2. Inseminació artificial = A7 

2.3. Riscos mèdics = A8 
2.4. L’edat no permet tenir fills biològics = A9 
2.5. No tenir parella = A10 

3. Motivació per augmentar la família amb un fill adoptiu = A11 
3.1. Tornar a ser pare/mare = A12 
3.2. Donar un germà/na al fill/a = A13 

4. Motivació per considerar l’adopció com una manera de completar un projecte de 
família = A14 
 
Categoria C: Motivacions centrades en les funcions parentals/infant = B 
 
1. Desenvolupar les funcions parentals = B1 

1.1. Desenvolupar la funció parental de protecció = B2 
1.2. Desenvolupar la funció parental afectiva = B3  
1.3. Desenvolupar la funció parental educativa = B4 
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Deseo de tenerlo y no poder por 
infertilidad. Ayudar al niño, dándole 
la oportunidad de crecer en un 
contexto mejor. 
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0 
Per tenir un fill i per donar una 
oportunitat a un infant a tenir una 
família 

A1 
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Per estabilitat 
familiar, laboral i 
econòmica. 

 

Perquè fa molt de 
temps que anàvem 
donant voltes al 
tema i ara creiem 
que és el moment 
indicat (situació 
laboral, familiar i 
econòmica). 
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Adoptar un infant és una opció que 
havíem pensat sovint. Sempre 
n'hem tingut ganes, pensem que 
ara és un bon moment. 

A14 

Tinc els fills que 
encara no són 
massa grans ni 
massa petits. I jo 
encara em sento 
prou jove per 
tindre corda. 

 

Crec que ara és el 
bon moment, per 
l'edat dels meus 
fills, perquè em 
sento amb forces i 
amb ganes. 
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1 Deseamos tener más hijos A12 

Hace tiempo que 
lo estamos 
pensando, los 
pros y contras, y 
hemos decidido 
que es el mejor 
momento 

 

Queremos ampliar 
la familia, sentimos 
la necesidad de dar 
cariño y educar y 
cubrir necesidades 
de un niño. 
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L'adopció d'un infant forma part del 
nostre projecte en comú i n'és una 
part fonamental. En fer-la efectiva, 
a més, donarem una llar -amb tot 
el que això significa- a una persona 
que ara no en té. I aquesta llar 
volem que sigui el nostre projecte. 

A14 
A1 

Tinc una filla de 
18 anys, per tant, 
a la part final del 
procés. Ara, em 
fa il·lusió 
començar-ne un 
altre, em fa il·lusió 
tenir un altre fill i 
ajudar-lo a 
caminar amb la 
meva dona. 

A12 

Perquè és ara quan, 
per circumstàncies 
personals, estic en 
un moment idoni. 
He tingut la sort de 
poder compartir 
amb la meva parella 
aquesta il·lusió i 
desig. 
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0  No tener hijos D   
Crec que és el 
millor moment de la 
meva vida 
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Volem fer crèixer la família i que la 
nostra filla tingui una germana. 
Hem provat de tenir un fill biològic i 
no hem pogut. Atesa la nostra edat 
hem decidit optar per l'adopció. 
Oferim una família que valora la 
confiança, el diàleg i el respecte. 

A13 
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B2 

La meva situació 
econòmica s'ha 
estabilitzat. Sento 
la necessitat de 
tenir més d'un fill. 
Accepto la 
possibilitat de que 
aquest segon fill 
sigui adoptat. 

 

És quan he cregut 
que estavem 
preparats per fer-
ho. Econòmicament 
podem assumir-ho. 
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0 Volem ser pares i com a parella no 
hem pogut tenir fills biològics A4D     
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1 Hemos decidido que queremos 
tener un segundo hijo A12     

0-
2 

an
ys

 

in
di

fe
re

nt
 

10
 

19
71

 

19
71

 

FP
 II

 

O
pt

ic
a 

i o
pt

om
et

ria
 

ho
st

el
er

ia
 

3 

op
tic

a 

4 

ca
sa

t 

ca
sa

da
 

0 Infertilitat A4 

Porque hemos 
llegado al final de 
un proceso de no 
fertilidad 

 
Perquè no hem 
pogut tindre fills 
biològics 
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3 
Voluntat d'ampliar la família amb 
impossibilitat de tenir més fills 
biològics 
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