
 
 

 

Comunicat sobre el tractament als mitjans de la diversitat familiar amb motiu de la 

presentació de la sèrie ‘Benvinguts a la família’ 

 

 

Fa només uns dies, la cadena de televisió pública de Catalunya, TV3, ha anunciat que a 

partir del gener emetrà una nova sèrie titulada ‘Benvingut a la família’, orientada a mostrar 

les aventures i vivències, en clau d’humor, dels diversos membres que la conformen. Segons 

ha avançat TV3, la sèrie pren com a protagonista a una mare divorciada amb tres fills a 

càrrec a qui li embarguen la casa pels problemes econòmics de la seva ex-parella.   

 

Arran de la presentació de la sèrie, han transcendit unes declaracions d’un dels productors 

de la sèrie, Pau Freixas, en què descriu les estructures familiars actuals, amb fills adoptats 

o de relacions anteriors, amb familiars “acoplats” o matrimonis homosexuals com a 

«frankenteins». Els mitjans de comunicació que han cobert la notícia, d’altra banda, han 

qualificat la família de la nova sèrie com a «desestructurada» a l’hora d’informar sobre la 

notícia.  

 

Des de l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar (AADF), on treballem amb especial 

interès per emprar un vocabulari neutral i positiu com a eina d’integració de models familiars 

diversos en la nostra societat, considerem desafortunat l’ús d’aquest tipus de terminologia 

per referir-se a models de família que no són el tradicional, donada la seva evident càrrega 

pejorativa. Entenent que l’emissió d’aquesta nova sèrie hauria de poder ser una òptima 

oportunitat per contribuir a normalitzar i visibilitzar els múltiples formats familiars que 

conviuen en el nostre entorn, ens inquieta que l’enfocament i el llenguatge amb que s’està 

tractant no sigui l’adequat. Si, com han explicat als mitjans els productors, l’objectiu final és 

mostrar que no existeix una fórmula única per ser mare o pare, o per ser família, i mostrar 

que aquest tipus de models familiars es construeixen igualment sobre vincles forts entre els 

qui les conformen, cal cercar altres maneres de parlar-ne. D’altra banda, per bé que a l’AADF 

concebem l’humor com una eina veritablement necessària i útil per abordar les situacions 

singulars que, problemàtiques o no, sovint es donen en aquestes realitats familiars, pensem 

que una lectura humorística de les mateixes no és incompatible amb un tractament 

respectuós.  

 

Per tots aquests motius, preguem a TV3 i la resta de mitjans de comunicació que revisin els 

termes en que tracten la diversitat familiar, demanant-los una aposta per una terminologia 

més acurada i objectiva. Així mateix, ens posem a disposició dels productors de la sèrie 

‘Benvinguts a la família’ i dels mitjans de comunicació per assessorar-los en aquest tipus de 

qüestions i d’altres que els puguin sorgir al voltant dels diversos models familiars actuals.  




