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FUI ADOPTADO ¿Y QUÉ? Una nueva mirada de
la adopción desde un enfoque sistémico,
comprensivo e integral
Mª Assumpció Roqueta Sureda
Barcelona. Medici. 2014

És relativament habitual trobar-se amb notables llibres teòrics escrits des de
l'àmbit acadèmic. És poc freqüent, però, trobar-se amb interessants i útils llibres
teorico-pràctics com el que ha publicat Mª Assumpció Roqueta sobre l'ampli i
complex món de l'adopció. I no és estrany coneixent l'itinerari professional de Ma.
Assumpció i el rigor amb el que l'ha desenvolupat a nivell de mestra, psicòloga,
especialista en psicomotricitat, en pedagogia terapèutica i en audició i llenguatge.
Igual que no totes les adopcions són iguals, ni per les edats d'incorporació a les
famílies adoptants, ni per les realitats dels pares i països d'origen, ni pel procés
d'elaboració interior dels nens i nenes adoptats ..., tampoc hi ha un únic model
per abordar les possibles disfuncions adaptatives que potencialment es puguin
produir. Tots els mètodes terapèutics i els enfocaments de resolució de conflictes
són respectables, de la mateixa manera que les persones són diferents i diverses
les comunitats familiars i socials de convivència.
Abans que l'autora entri de ple en l'anàlisi sistèmic, comprensiu i integral dels
processos d'interacció que es produeixen en l'evolució afectiva i formativa d'un
fill/a adoptat, el llibre ens va introduint conceptes substancials, d'una manera
precisa, clara i divulgativa, sobre els models i tipus d'afecció, en el coneixement
de les aportacions de la neurociència sobre el desenvolupament del cervell
(posant èmfasi en el concepte permanent de neuroplasticitat) i el factor bàsic de
la construcció de la resiliència.
La gent cada vegada més busca respostes als problemes que la vida planteja, de
vegades amb una certa impaciència de descobrir la recepta màgica que ho
solucioni. Aquesta obra no és un manual d'autoajuda sobre l'adopció, si no que la
seva missió és la d'orientar respecte a com enfocar millor la interpretació de les
dificultats inherents a tota formació des de l'àmbit familiar, escolar i social, amb
propostes educatives específiques.
La clau de l'èxit d'aquest llibre resideix en la seva vocació pedagògica d'arribar a
un ventall ampli de lectors, des dels pares i altres integrants de les famílies
adoptants fins als professionals de la comunitat educativa i els assessors de
serveis d'orientació psicopedagògica, així com dels membres d'equips
multiprofessionals i altres especialistes que treballen en xarxa. Ho aconsegueix a
base d'analitzar de manera àmplia el tema de l'adopció, amb una estructuració
precisa i una explicació amena de les seves derivades.
Fui adoptado ¿y qué? és un llibre imprescindible en tota biblioteca escolar o
especialitzada del tema, ja que fa reflexionar al mateix temps que orienta sobre
pautes d'actuació. Animar a l'autora a que segueixi escrivint sobre l'adopció i ens
doni la satisfacció de veure aviat publicada una altra obra que aprofundeixi sobre

Nº 43 (2a.època) novembre 2015
URL: www.ambitsaaf.cat
ISSN: 2339-7454
Copyright ©

la casuística, en la qual Ma. Assumpció és tota una experta en la pràctica
sistèmica.
Salvador Domènech
Doctor en Pedagogia i Màster en Assessorament Psicopedagògic

