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En aquest número de Catalunya 
Cristiana ens ocupem d’un tema 
poc divulgat que toca el cor i que 
posa en relleu l’abnegació de molts 
pares i de moltes mares d’avui: 
l’adopció de nens i nenes amb ne-
cessitats especials. Més d’una ve-
gada hem sentit dir: «Ja tenien fills 
biològics i n’han adoptat un altre 
que té tal discapacitat...» I ens ha 
fet pensar i ens ha provocat admira-
ció. Quan un gest és especialment 
generós ja no diem «és bo», sinó 
«és bonic». 

L’escriptor Josep Maria Espinàs, 
en el seu divulgat llibre El teu nom 
és Olga, que va ajudar molt en el 
tracte envers aquests infants, es-
crivia a la seva estimada filla amb 
síndrome de Down unes reflexions 
plenament vigents: «Tu no ho saps, 
però cada vegada que t’acostes i 
dius “soc jo” no tan sols et poses 
exactament en el teu lloc sinó que 
fas que jo reconegui el meu —soc 
el teu tu—, i encara més: poses en 
el seu lloc totes les coses d’aquest 
món.» I també: «Ets molt limita-
da, diuen, i és cert. Però al mateix 
temps ets una font inesgotable de 
suggeriments. Tu, estimada Olga, 
has eixamplat el meu horitzó interi-
or, i has fet que hi càpiguen alguns 
—no tants com voldria— actes gra-
tuïts, que són els que no afeixuguen 
mai amb el ressentiment ni angoi-
xen per la rendibilitat.»

Cal no oblidar que el principi 
de paternitat/maternitat responsa-
ble s’estén també als nens i nenes 
adoptats i demana unes condici-
ons precises per poder exercir-la: 
entre aquestes famílies d’adopció 
abunden els pares i mares professi-
onals del camp educatiu, del treball 
social, amb experiència pròxima 
en casos similars de necessitats 
especials, famílies que ja han criat 
els fills biològics i es plantegen un 
segon període de paternitat/mater-
nitat. Aquesta és una variant menys 
coneguda de les adopcions nacio-
nals i internacionals que prioritza el 
dret de l’infant, siguin quines siguin 
les seves característiques, a créixer 
i a desenvolupar-se en una família. 
Un tema de fons que també ha estat 
tractat a la Trobada Mundial de les 
Famílies a Dublín i que s’hauria de 
considerar en el projecte de vida 
dels matrimonis. 

Abnegació i adopció
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Estimar 
vides sense 
condicions

JOAN ANDREU PARRA

Les adopcions d’infants amb 
necessitats especials encarnen 
la cultura de la vida
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«Les famílies que acullen, edu-
quen i envolten amb el seu afecte els 
fills diversament hàbils... mostren, 
millor que ningú, el valor sagrat i 
absolut de la vida humana», pot 
llegir-se a la cinquena catequesi La 
cultura de la vida de la IX Trobada 
Mundial de les Famílies, que es fa a 
Dublín del 21 al 26 d’agost. Una bona 
mostra d’aquest valor suprem de la 
vida serien les adopcions d’infants 
amb necessitats especials, una va-
riant menys coneguda de les adop-
cions nacionals i internacionals que 
prioritza el dret de l’infant, siguin 
quines siguin les seves característi-
ques, a créixer i a desenvolupar-se 
en una família.

Es tracta d’infants tutelats per 
part de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i a l’Adolescència (DGA-
IA) i que es proposen en adopció 
a famílies candidates. L’experiència 
pràctica és que per les caracterís-
tiques físiques, psíquiques i l’edat 
d’aquests infants les oportunitats 
de trobar una família es reduïen: «El 
ritme de famílies candidates a adop-
tar aquests infants és molt lent. A 
la nostra llista en aquests moments 
tenim sis infants, però n’hi poden ha-
ver més que estiguin en centres o 
en famílies d’acollida», detalla Marta 
Garcia, treballadora social del Ser-

vei d’Adopcions de la Fundació IRES, 
una entitat que vincula aquests in-
fants amb les famílies adoptives des 
de fa dinou anys.

Durant aquests anys les necessi-
tats especials d’aquests infants han 
anat decantant-se cap a síndromes 
genètiques i les derivades d’emba-
rassos amb poc control: consum 
d’alcohol (síndrome alcohòlica fe-
tal) o altres tòxics durant la gestació, 
embarassos prematurs... «En molts 
casos ens trobem amb diagnòstics 
incerts que només poden afinar-se 
a mesura que els infants es van fent 
més grans», explica Garcia.

Des de la Fundació IRES fan xer-
rades informatives obertes a famí-
lies interessades i ofereixen la possi-
bilitat de fer una formació específica 
prèvia a la valoració de la idoneïtat 
de la família. «A banda dels mínims 
legals requerits, el que valorem és 
l’estabilitat emocional, econòmica i 
de parella dels adoptants. Intentem, 
també, que les necessitats especi-
als de l’infant estiguin connectades 
amb les habilitats de la família adop-
tiva», concreta Garcia.

Evangeli aplicat en el dia a dia
«L’Evangeli aconsegueix sig-

nar les millors i més fonamentals 
coses que es poden garantir per 

MARTA GARCIA
«A banda dels mínims 
legals requerits, el que 
valorem és l’estabilitat 
emocional, econòmica i 
de parella dels 
adoptants»

Dos infants adoptius 
amb necessitats es-
pecials juguen aquest 
estiu al pati d’una 
de les famílies amb 
què s’ha entrevistat 
aquest setmanari.
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al creixement d’un nen en la seva 
integritat total», s’afirma a la cate-
quesi esmentada. Efectivament, les 
famílies cristianes són un dels col-
lectius proclius a l’adopció d’infants 
amb necessitats especials, tal com 
han observat a la Fundació IRES. «En 
la nostra filla hi veig l’encarnació 
d’aquesta barreja de feblesa i forta-
lesa que tan sovint veiem a l’Evange-
li. Són infants que veus febles i que 
necessiten molt els referents adults, 
però, alhora, són molt forts per tot 
el que han viscut abans», assegura 
Ana de la Torre, militant de l’Acció 
Catòlica Obrera (ACO), que junta-
ment amb Ignasi Flores ha adoptat 
la Naiara.

La filla adoptiva d’aquesta parella 
va néixer el 2014 i ben aviat va haver 
d’anar a una família d’acollida d’ur-
gència —s’ocupen d’aquestes cria-
tures des que es pren la pàtria po-
testat a la família biològica fins que 
es troba una família definitiva—, amb 
qui s’hi va estar vuit mesos. L’Ana i 
l’Ignasi viuen amb la Naiara des que 
tenia catorze mesos. El primer any va 

El dret de l’infant 
a créixer i 
desenvolupar-se 
en una família

«Tot infant, independent-
ment de les seves caracterís-
tiques, té dret a créixer i de-
senvolupar-se en un entorn 
nodridor com és una família.» 
Aquest és el principi rector de 
la Fundació IRES, que va impul-
sar el Servei d’Adopcions d’In-
fants amb Necessitats Especi-
als l’any 1999 en conveni amb 
l’Institut Català de l’Acolliment 
i de l’Adopció. Des d’aquest 
servei s’ocupen de fer difusió 
d’aquesta modalitat d’adopció 
i d’identificar i acompanyar les 
famílies adoptives.

Des de la posada en mar-
xa d’aquest servei s’han dut a 
terme 133 adopcions d’infants 
amb necessitats especials, als 
quals també preparen per 
afavorir l’inici de la convivèn-
cia amb la família adoptiva. 
L’objectiu és reduir al màxim 
el període d’institucionalit-
zació en centres d’aquests 
infants i assegurar l’encaix en 
una família definitiva. Entre 
aquestes famílies abunden els 
pares i mares professionals del 
camp educatiu, del treball so-
cial, amb experiència pròxima 
en casos similars de necessi-
tats especials, famílies que ja 
han criat els fills biològics i es 
plantegen un segon període de 
paternitat...

Durant el procés d’infor-
mació i formació sol haver-hi 
una porga de famílies que s’hi 
adrecen amb unes expectati-
ves que no estan d’acord amb la 
realitat que es trobaran, sovint 
molt vinculada a la incertesa en 
el desenvolupament d’aquests 
infants. Els perfils són infants 
a partir de 7 anys, grups de 
germans (el gran a partir de 6 
anys), grups de tres germans 
o més, discapacitat física greu, 
discapacitat psíquica, malaltia 
crònica o síndromes genèti-
ques. 

Més informació: Funda-
ció IRES, Gemma Pons, tel. 
933209215 i a/e adopcions@
fundacioires.org.

ANA DE LA TORRE
«En la nostra filla hi veig 
l’encarnació d’aquesta 
barreja de feblesa i 
fortalesa que tan sovint 
veiem a l’Evangeli»



ser a casa envoltada de l’afecte dels 
pares adoptius; va ser un temps més 
tranquil i d’encaix. Es van trobar, en 
canvi, amb més dificultats quan la 
nena va entrar a l’escola bressol: «A 
vegades en els educadors es troba 
a faltar més formació en les carac-
terístiques pròpies dels nens adop-
tats; hi ha una sèrie de patrons que 
es repeteixen i convindria que els 
professionals tinguessin la mirada 
educada en aquest sentit», proposa 
Ana de la Torre.

Clara Gutiérrez i Miguel Serrano 
són una parella de Sant Feliu de Llo-
bregat que tenen dos fills adoptats: 
la Maria, amb 7 anys, i el Fran, amb 17 
mesos, que viu amb ells des del no-
vembre de l’any passat. És un nen molt 
afectuós i encuriosit, malgrat que va 
néixer prematurament després d’un 
embaràs complicat i amb risc. «La 
Maria va participar molt en el procés 
d’adopció del germà i expressa tots 
els sentiments, sovint contradictoris, 
que viu (gelosia, estimació...)», recor-
da la Clara. «Intentem tenir present 
Déu cada dia, que ens doni llum i for-
ça. Quan al començament no dormí-
em, des de la desesperació et sortien 
els salms», continua.

Totes dues famílies viuen la in-
certesa de l’evolució dels fills, però 
s’han acostumat a conviure-hi i a 
afermar-se en el present: «No hi pen-
so gaire, en el futur. El dia a dia té 
prou coses. Al començament m’an-
goixava perquè la Naiara trigava a 
parlar; no me’n vaig amoïnar més: 
“No parla; visquem, ara som aquí”», 
relata Ignasi Flores. «Aquests infants 
tenen un plus d’intensitat, d’energia. 
L’adopció i les necessitats especials 
són dos aspectes que sumen», ad-
met la Clara.

La majoria de les demandes d’ori-
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• COTXE, MOTO I CICLOMOTOR
• PSICOTÈCNICS
• LLICÈNCIA D’ARMES
• LABORALS I ESCOLARS
• NÀUTICA

CERTIFICATS MÈDICS
CARNET DE CONDUIR
NÀUTICA I ARMES

CENTRE MÈDIC 
PLAÇA MOLINA
DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

LABORABLES 
De 10 a 13 h i de 16 a 20 h
Les persones que es presentin 
amb un exemplar de 
Catalunya Cristiana tindran 
un descompte de 10 euros
www.centromedicoplazamolina.es

INFORMEU-VOS-EN:
Tel. 932 188 826
Mòbil: 639 474 741
c/ Balmes, 281, entrl. 2n
08006 Barcelona

entació que es plantegen a IRES a 
mesura que els infants adoptats 
creixen estan relacionades amb el 
fet adoptiu i no pas amb les necessi-
tats especials de l’infant. «Arriba un 
moment, al voltant de l’adolescèn-
cia, que els infants adoptius volen 
conèixer els seus orígens. Es tracta 
d’històries de vida complexes i s’ha 
de valorar què se’ls diu i quan. A 
partir dels 16 o dels 18 anys, segons 
els casos, els nois adoptats poden 
accedir al seu expedient, que inclou 
informació sobre la família biològi-
ca», indica Marta Garcia, d’IRES.

La «tribu» que educa
Tot i que a priori les necessitats 

especials dels infants podrien fer 
pensar que aquestes famílies són 
més protectores, no és el cas: «El 
Miguel i jo toquem la guitarra a la 
parròquia de Sant Feliu i els amics 
ens cuiden els fills. La tribu també 
ajuda a fer-los créixer», assegura la 
Clara. L’Ignasi i l’Ana es troben amb 
el mateix cas, compromesos en di-
versos llocs: «Hem patit un excés de 
vida social. S’ha d’anar equilibrant, 
ja que està comprovat que com més 
espais de tranquil·litat i de rutines, 
més seguretat tenen els infants», 
detalla l’Ana.

Un altre aspecte que han anat 
modificant és el de les etapes i les 
fites a assolir, sovint tan pautades i 
un element de comparació entre les 
famílies: «Te n’has d’anar alliberant, i 
estem molt tranquils en aquest sen-
tit. El que importa és el dia a dia; 
has d’anar observant i acompanyant 
l’infant», explica el Miguel. «La nos-
tra finalitat és que el nostre fill sigui 
feliç, i això, en el fons, et treu pressió 
respecte tota aquesta qüestió de les 
fites», assegura la Clara.

CLARA GUTIÉRREZ
«Aquests infants tenen 
un plus d’intensitat, 
d’energia. L’adopció i les 
necessitats especials 
són dos aspectes que 
sumen»

Les famílies valoren 
positivament que en 
aquestes adopcions hi 
hagi diagnòstic, pronòstic 
i acompanyament a la 
família durant tot 
el procés.


