
 

 

 
 

 

 

 

Salvatore D’Amore és psicòleg, psicoterapeuta, doctor de recerca i docent 

universitari titular de la Càtedra de Clínica Sistèmica i Psicopatologia Relacional de la 

Facultat de Psicologia i de la Ciència de l’Educació de la Universitat de Lieja. 

 Desenvolupa, per altra banda, activitats de formador i supervisor d’enfoc sistèmic 

de la diversitat familiar i de parelles de diversos centres universitaris i de formació 

psicoterapèutica a nivell nacional i europeu.  

La seva experiència clínica i psicoterapèutica amb els adults, les parelles i les famílies 

amb relació a les situacions de depressió, ànsia, dubte sobre la identitat de gènere i 

orientació sexual, comming-out, trastorns del comportament alimentari i crisis 

d’adaptació cultural. El seu treball clínic està actualment orientat a l’acollida, a 

l’atenció i a l’acompanyament dels pares  singles, de les parelles lèsbiques i gais, de 

les famílies recompostes i de pares gais. Participa a nombroses conferències sobre 

recerca i teràpia amb parelles i famílies.  

Els seus escrits s’han publicat en revistes i llibres del sector en l’àmbit nacional i 

internacional. També fa crítica per nombroses revistes científiques del sector, entre 

les quals Family Process i membre de l’American Family Therapy Academy i de 

L’European Family Therapy Association. S’ha format amb els més grans mestres de 

l’enfoc sistèmic a Italia, França, Bèlgica i EEUU. Després de la llicenciatura en 

Psicologia Clínica a la Facultat de Psicologia de la Universitat La Sapienza de Roma, 

s’ha format en psicoteràpia sistèmica a Roma en el Centro Studi di Terapia Familiare  
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e Relazionale amb la Dra. Assunta Buzzeli, amb el Professor Luigi Cancrini i el 

Professor Luigi Onnis; a París el Centre d’Etude de la FamilleAppliquée amb el 

Professor Robert Neuburger i finalment a San Francisco a L’Alliant University amb el 

Professor Robert-Jay Green i el Professor Shawn Giammattei.  

Dirigeix a Paris el Centre d’Acollida per parelles i famílies LGBT  

 

 

PRESENTACIÓ DEL SEMINARI 

La família contemporània viu dia rere dia incessants mutacions i un creixement de la 

diversitat  - tant pel què fa a la seva composició, cultura, com de l’orientació cultural 

dels seus membres. 

L’encaix calidoscòpic entre aquests tres grans paràmetres contribueix a la gènesi 

d’una multiplicitat de constel·lacions afectives què anomenarem  també noves 

famílies. Aquestes variants sobre el tema imposen al clínic la necessitat de 

deconstruir certes idees, ideals i idealitzacions de la parella i de la família en benefici 

d’un reconeixement progressiu de les diverses possibilitats i potencialitats dels nous 

lligams afectius i de filiació. 

En aquest context, les famílies homoparentals són un laboratori per repensar la 

identitat d’allò “familiar” i els canvis múltiples que tota família, també la tradicional, 

està experimentant. 

Per altre banda, les parelles i les famílies amb pares LGBT ( Lesbianes, Gais, 

Bisexuals, Transgèneres) són cada cop més visibles i demandants de reconeixement, 

no tant sols jurídic, també psicològic, social, cultural, civil i moral. 

En la història de les ciències humanes, les minories de gènere i d’orientació sexual, 

no han format part  de la definició de família i/o relacions familiars.  

La recerca  i la teràpia amb la família han contribuït a perpetuar aquesta manca al 

proposar el model de parella i família heterosexual com el model de referència per 

garantir la salut, la normalitat i funcionalitat de les relacions familiars.  



 

 

 

 

Particularment, la parella homosexual i les famílies amb pares LGBT s´han 

contemplat essencialment amb la lupa hetero sexista, que privilegia gènere i rols 

tradicionals. Per tant, s´ha mirat la família homoparental com a “desviada” respecte 

la norma més que no pas senzillament diferent dins un contínuum de manares 

múltiples de ser i fer parella i família. 

Molts estudis, no obstant, mostren que les famílies monoparentals són medis de 

desenvolupament totalment adequats i que responen a les necessitats evolutives 

dels seus fills. 

Les diferents transicions cap a la parentalitat  que comporta cada trajectòria, 

planteja una sèrie de preguntes que poden ser l’objecte d’una petició de teràpia 

(per exemple, la gestió del coming out amb els nens, la relació amb les famílies 

d’origen, els eventuals conflictes amb els ex cònjuges si hi ha hagut una relació 

hereto precedent, les pors del pare no biològic de perdre els drets parentals en cas 

de divorci, la malaltia o la mort del pare biològic, la gestió de l’accés als orígens del 

nen concebut per inseminació alternativa o per mare de lloguer, etc.). 

En el marc d’aquest seminari, abordarem els reptes que les famílies homoparentals 

viuen quotidianament i les qüestions que poden plantejar al terapeuta de família. 

Amb la il·lustració de casos clínics, reflexionarem sobre la importància d’una visió 

eco-sistèmica i sobre la necessitat de crear un context de co-construcció de noves 

possibilitats de ser i fer família. 

 

DATA I HORARI: divendres 29 de maig 2015 de 9,30-13,30 i de 16-20h. 

El ponent parla castellà. 

LLOC DE REALITZACIÓ: sala de conferencies de l’Autoritat Portuària. Passeig de 

l’Escullera s/n Tarragona. 

PREU: 70 € 

 



 

 

 

INSCRIPCIONS:  

1º- Realitzar l´ingrés de la quota d’inscripció AMB EL NOM DE L’ASSISTENT  a 

2100. 0408. 74. 0200110864 Titulars Maria Rosell y Carlos Lamas 

2º- Omplir i enviar el full d’inscripció que trobareu a la nostra pàgina web 

www.terapiafamiliartarragona.com 

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


