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Una família es forma pel vincle 
sanguini, no pas per la convivència, 
i sempre inclou els pares, visquin 
aquests junts o no. El concepte 
família nuclear és biològic; en canvi, 
el concepte família reconstituïda ho 
és en el sentit social i apareix quan 
una parella s’uneix en convivència 
tenint, un dels seus membres o 
ambdós, fills d’una relació anterior.

Aquest tipus de família presenta 
unes característiques  i unes pro-
blemàtiques particulars, pel fet que 
els fills passen a conviure amb una 
persona adulta nouvinguda que 
no és el pare o la mare, àdhuc 
eventualment amb altres menors, 
fills d’aquest adult; tot això amb 
l’afegitó que la nova parella podria 
tenir nous fills en comú.

La “reconstitució” de la família 
és un procés que requereix molt 
tacte i paciència, perquè els fills i 
els adults nouvinguts necessiten 
un  temps de mútua adaptació. 
Forçar la convivència d’una nova 
parella amb els fills pot donar lloc 
a resistències i gelosia, i no només 
en els fills sinó també en els propis 
adults. Ensems, cal considerar que 
una família reconstituïda neix sempre 
d’una pèrdua anterior (sigui per 
defunció o per separació) i, per 
tant, d’un dol que potser encara 
no s’ha tancat. Com a norma 
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general, el dol per una ruptura de 
parella és més llarg que el causat 
per una viduïtat.

Cal considerar que en aquests 
tipus de famílies els fills tenen la 
prioritat i que són els adults qui 
tenen que fer el principal esforç 
per a adaptar-se a les condicions 
que ja existien. L’adult nouvingut 
és convidat a adaptar-se a una 
comunitat preexistent. Qualsevol 
canvi que afecti a les normes de 
convivència prèvies, requereix 
el consens de tota la comunitat 
i no pas la imposició. Cal que 
el nouvingut accepti i respecti 
l’espai diferenciat entre l’adult al 
que s’uneix i els seus fills. En cas 
contrari, inevitablement aparei-
xeran tensions entre els adults 
que acabaran afectant als menors.

Per altra banda, cal tenir també 
present que les responsabilitats 
parentals corresponen sempre 
als pares biològics i aquestes no 
es poden delegar en un tercer. 
La nova parella mai hauria de 
substituir a la figura parental bi-
ològica absent. Tampoc les seves 
intervencions haurien d’entrar en 
col·lisió amb els criteris educatius 
del pares biològics, especialment 
del progenitor amb el que conviu. 
Aquí un criteri vàlid en la intervenció 
seria: “menys és més”.

Resumint: Paciència, respecte 
a allò ja existent i evitar ocupar 
un rol que no ens correspon 
dins l’organigrama familiar, són 
els requisits necessaris perquè la 
bona convivència es consolidi en 
les famílies reconstituïdes.
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