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A F I N

Fa exactament deu anys, el 2 d’octubre de 
2004, algunes de les persones que integrem 
AFIN, vàrem organitzar el nostre primer con·
grés internacional al Parc Científic de la Univer·
sitat de Barcelona. Amb el títol de La adopci-
ón y el acogimiento, un estado de la cuestión, 
tancàvem tres anys de treball sobre la temà·
tica en el context del projecte europeu Public 
Understanding of Genetics: a cross-cultural 
and ethnographic study of the ‘new genetics’ 

and social identity, integrat per grups d’inves·
tigació de set països europeus, dirigits pels 
professors Jeanette Edwards de la Universitat 
de Manchester i Joan Bestard de la Universitat 
de Barcelona, els quals amb finançament de 
la Unió Europea, havien treballat en la rela·
ció entre genètica, família i parentiu en la re·
producció assistida a través de les tècniques i 
tractaments de reproducció assistida i l’adop·
ció internacional.



vors anomenat Ministeri d’ Educació i 
Ciència. També en el context d’aquell 
primer projecte I+D, vàrem organit·
zar uns altres dos esdeveniments de 
disseminació: el 13 de març de 2008, 
Jóvenes globales - Generaciones Glo-
bales: Diez cosas que deseamos que 
nuestros padres sepan, organitzat amb 
la col·laboració de l’esmentat Institut 
d’Infància i Món Urbà de Barcelona, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, 
CORA (la Coordinadora d’Associacions 
en Defensa de l’Adopció i l’Acolliment), 
CRIA (Centre de Recursos en Infància 
i Adopció) i AFAC (Associació de Famí·
lies Adoptants a Xina); i, amb la col·
laboració de CORA, CRIA, Adoptantis i 
l’ editorial Gedisa, se celebrà el 30 de 
març de 2009 un cinquè esdeveniment, 
Efectos de la institucionalización en la 
infancia, organitzat en col·laboració 
amb l’Institut d’Infància i Món Urbà de 
Barcelona i la Universitat de Barcelona. 

Un any després, els dies 7 i 8 de 
maig de 2010, se celebrava, ja en el 
context del segon projecte I+D finan·

Aquell primer congrés internacio·
nal va suggerir tres línies de treball 
que AFIN ha mantingut fins el moment 
present: la coparticipació en els con·
gressos d’estudiosos, practitioners i 
usuaris; el diàleg i l’intercanvi amb 
científics i professionals d’altres pa·
ïsos; i la ràpida disseminació de les 
novetats i resultats d’investigació ob·
tinguts.

Aquell primer congrés va ser se·
guit, dos anys després, pel I Forum 
Internacional de Infancias y Familias 
–realitzat des de l’Institut d’Infància 
i Món Urbà de Barcelona amb la col·
laboració de la Universitat de Barcelo·
na entre el 29 de setembre i el 3 d’oc·
tubre de 2006–. 

El 8 de febrer de 2008 celebràvem 
La adopción internacional: el alla  y 
el aquí: Experiencias y perspectivas, 
realitzat també des de l’Institut d’In·
fància i Món Urbà de Barcelona amb 
la col·laboració de la Universitat Autò·
noma de Barcelona, en el context del 
primer projecte I+D finançat pel lla·
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çat pel que en aquell moment era el 
Ministeri de Ciència i Innovació, La ‘in-
tegración’ de la adopción internacio-
nal, organitzat en col·laboració amb 
la Universitat Autònoma de Barcelona,
CORA, CRIA i Adoptantis. L’any se·
güent, els dies 25 i 26 de novembre de 
2011, va tenir lloc La triada en la adop-
ción, el acogimiento y la reproducción 
asistida: el lugar de la familia de ori-
gen, organitzat també en col·laboració 
amb la Universitat Autònoma de Bar·
celona, CORA, CRIA i Adoptantis. Ja el 
2012, Nuevas miradas a la adopción 
en/como riesgo –organitzat en col·
laboració amb Arfacyl, amb el recol·
zament d’ Adoptantis, CRIA, CORA, La 
Junta de Castilla y León i Caja Duero– 
tancava el segon dels nostres projec·
tes I+D relacionats amb l’acolliment i 
l’adopció. 

El Ministeri de Ciència i Innovació 
va atorgar al Grup AFIN finançament 
per a un tercer projecte d’ I+D, el pri·
mer esdeveniment internacional de 
disseminació del qual se celebrà els 

dies 22 i 23 de novembre de 2013 a 
Pontevedra, sota el lema A diez años del 
boom de la adopción: abriendo nuevas 
perspectivas. En aquesta ocasió, và·
rem comptar amb la col·laboració de 
Manaia i el recolzament de CORA, 
la Universidade de Vigo, la Xunta de 
Galicia, la Diputació i el Concello de 
Pontevedra i l’Institut Ramon Llull.

Així arribem al VIII Congrés Inter·
nacional AFIN De adopciones, acogi-
mientos y nacimientos: ‘Diversidades’ 
y ‘normalidades’, l’ últim avís del qual 
estem difonent en aquesta publicació. 
Organitzat en col·laboració amb AFADA 
i amb el recolzament de CORA, l’Insti·
tuto Aragonés de Servicios Sociales, el 
Fons Social Europeu i l’Institut Ramon 
Llull, tindrà lloc els propers dies 23, 24 
i 25 d’octubre de 2014 a Saragossa.

Aquest any en el qual, com comen·
tàvem inicialment, es compleixen deu 
anys de l’organització del nostre pri·
mer congrés, també haurem realit·
zat deu trobades internacionals, totes 
amb la col·laboració de diferents en·
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titats i el treball voluntari de les per·
sones que han presentat ponències, 
han moderat taules i han participat 
en diversos moments del procés orga·
nitzador. Això significa que cap de les 
persones que han participat d’alguna 
manera en l’organització d’aquests 
esdeveniments ha cobrat remunera·
cions ni honoraris, ni tan sols aquelles 
que pertanyen a institucions de fora 
del país de les quals, igual que a la 
resta de persones, solament n’hem 
assumit les despeses dels passatges, 
l’allotjament i el menjar. Això ens ha 
permès cobrar inscripcions accessi·
bles per apropar l’esdeveniment a la 
major quantitat possible d’estudiosos, 
professionals, tècnics, famílies i asso·
ciacions.

Haver pogut sostenir durant una 
dècada la realització d’una activitat 
internacional anual de mitjana, en 
distintes ciutats de l’estat, amb per·
sones participants de diversos països 
del món, constitueix un motiu d’orgull 
però, sobretot, l’ocasió més adient per 

fer públic el major i més profund i sin·
cer agraïment a totes les persones que 
ho han fet possible en tots i cadascun 
dels moments i circumstàncies. Unes 
circumstàncies econòmiques i finance·
res que no han fet sinó empitjorar i 
sense abandonar totes les seves altres 
activitats –docència, investigació, tesis 
doctorals, l’edició mensual d’aquesta 
publicació, publicacions científiques, 
participació en congressos nacionals 
i internacionals, seminaris, conferèn·
cies, formació i atenció terapèutica i 
d’acompanyament de persones, grups 
i col·lectius–ha significat també, im·
possible ocultar·ho o esquivar·ho, un 
esforç singular.

Per això, el proper 2015 no realit·
zarem un nou congrés internacional 
AFIN. El dedicarem a recuperar·nos i 
impulsar activitats i emprenedories, 
algunes actualment en fase germi·
nal, de projecte i/o iniciant·se, de les 
quals anirem donant compte a través 
d’aquesta Publicació AFIN i d’altres 
instàncies.

Fins aviat. Moltes gràcies per la 
col·laboració, presència i acompanya·
ment.
 Dra. Diana Marre
 Directora d’AFIN
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RAyNA RAPP
Rayna Rapp és Professora i Presidenta Associada del Depar-
tament d’Antropologia de la  Universitat de Nueva York. Edi-
tora de Toward an Anthropology of Women i de diversos vo-
lums sobre la política de la reproducció, el gènere i la salut, 
les proves genètiques i les perspectives de la discapacitat 
des de l’antropologia, també és autora de Testing Women, 
Testing the Fetus: the Social Impact of Amniocentesis in Ame-
rica i de nombrosos articles. Junt amb Faye Ginsburg, ac-
tualment està escrivint un llibre sobre la creixent presència 
de la discapacitat en la cultura americana en relació amb la 
qual cosa, els temes de comunitat, el reconeixement cultu-
ral i la justícia social són fonamentals. És una veterana dels 
moviments que impulsen els programes d’estudis sobre les 
dones i les perspectives de gènere en la vida acadèmica. 

La conferència inaugural estarà a càrrec de Rayna 
Rapp qui, durant els últims anys ha treballat sobre 
la construcció social de les discapacitats i l’educació 
especial. La discapacitat en tant que categoria so·
ciocultural, relacional, dóna compta que allò que es 
considera incapacitat –o deteriorament· depèn dels 
diferents àmbits socioculturals,  per tant, no fa re·
ferència tant als nivells i graus de capacitat com a 
la manera en què aquests són valorats i considerats 
socialment, en relació amb la qual cosa la medicina, 
les disciplines de base psicològica i les polítiques pú·
bliques tenen una particular responsabilitat.

El proper VIII Congrés Internacional AFIN “De adopciones, acogimientos y nacimientos: ‘diversidades’ y ‘normalidades’” comptarà 
amb divuit sessions. A continuació, s’exposen breument els perfils dels i de les ponents. 

Primera Sessió: 

LA MEDICALITZACIÓ DE LES DIFERÈNCIES EN LA INFÀNCIA
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La precarietat laboral, la manca 
de polítiques públiques de foment 
de la conciliació de la vida laboral 
i personal i l’anomenada “bretxa 
de gènere” situen Espanya com 
a un dels països europeus amb 
un índex de fecunditat més baix, 
situant·se el 2012 en 1,3 fills per 
dona. Aquesta situació, que tot 
just recentment comença a ser 
“visible” o reconeguda, ha reque·
rit de recórrer a “altres” formes 
de construcció o ampliació de la 
família, com és l’adopció transna·
cional, la gestació subrogada i 
l’acolliment familiar. En aquesta 
sessió, s’analitzaran les dificul·
tats d’accés a la ma/paternitat, 
la situació de la subrogació com 
una pràctica que, tot i no ser re·
coneguda legalment, està en ex·
pansió, i la percepció social de les 
famílies adoptives.

Segona Sessió: 

ADOPCIONS, ACOLLIMENTS I NAIXEMENTS
BRUNA ÁLVAREZ
Llicenciada en Història (Universitat de Barcelona, 2000) i en Antropologia (Universitat Autònoma de Barcelo-
na, 2011), i Màster en Antropologia (Universitat Autònoma de Barcelona, 2012).  Actualment està realitzant el 
doctorat sobre “La construcción social de la maternidad en España”, reflexionant sobre la pregunta de per què 
les dones són mares en aquest país, tot i les dificultats contextuals que porten España a ser un dels països amb 
l’índex de fecunditat més baix d’Europa. La tesi es basa en l’anàlisi crítica de conceptes com l’ ‘instint maternal’ 
i el ‘desig maternal’, conceptes que justifiquen el comportament ‘normal’ de les dones. Ha publicat distintes 
ressenyes bibliogràfiques, així com el seu treball “La maternidad entre la decisión individual y/o la obligatorie-
dad social”, en el llibre Maternidades, procreación y crianza en transformación. (López; Marre & Bestard, 2013). 
Es pot seguir el seu perfil acadèmic a:  https://uab.academia.edu/BrunaAlvarez.

DIANA MARRE 
Va obtenir el doctorat en Antropologia Social i Cultural a la Universitat de Barcelona amb premi extraordinari 
de doctorat (2000). Va ser investigadora Ramón y Cajal (2008-2010) i investigadora i avaluadora de diversos 
projectes autonòmics, estatals, europeus i internacionals. Des del 2006 és Investigadora Principal de projectes 
I+D sobre infàncies, famílies, reproducció i procreació finançats per diversos organismes i entitats i del Grup 
d’Investigació AFIN. Des del 2010 és professora titular del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la  
Universitat Autònoma de Barcelona i des del 2012 vicedegana d’ Estudis de Grau de la Facultat de Filosofia i 
Lletres d’aquesta Universitat. Ha publicat diversos articles i llibres sobre la seva especialitat als quals es pot 
accedir a través de https://uab.academia.edu/DianaMarre.

Mª JOSé RODRígUEZ
Doctora en Sociologia per la Universitat d’ Alacant (UA) i Professora Titular en el Departament de Sociologia 
I de la UA, dirigeix el grup d’ investigació de la UA “Població, Medi Ambient i Desenvolupament” des del qual 
coordina les línies d’investigació de Sociologia de les adopcions i de les migracions. Ha estat la IP del projecte 
I+D+I “El baby boom de las familias adoptivas: un estudio sociológico sobre las familias adoptivas y sus es-
tilos de vida”. Actualment és investigadora del projecte I+D+I “Adopciones y acogimientos en España: desa-
fíos, oportunidades y dificultades familiares y sociales durante la infancia y la adolescencia”. Entre les seves 
publicacions més recents cal destacar “Las ‘transiciones demográficas’ en la segunda modernidad” (2012),  
“Proyecto migratorio y familia transnacional: las argentinas en España” (2012), “Las encuestas autoadminis-
tradas por internet. Un estudio de caso: Las familias adoptivas y sus estilos de vida’” (2014) i “Somos iguales a 
cualquier otra familia… estamos convencidos de que somos verdaderos padres y de que formamos una autén-
tica familia. Las familias adoptivas en el catálogo de las nuevas formas familiares” (2014).
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Tercera Sessió: 

COMUNICACIONS I

En el decurs de la tercera sessió, en una de les dues meses 
simultànies, María Jesús Santos Juárez –de la Universidad de 
Zaragoza– presentarà la comunicació “Familias que acogen. Un 
análisis de las relaciones intergeneracionales en hogares que par·
ticipan en un programa de acogimiento familiar no preadoptivo”; 
Mª Isabel Fernández Cáceres –de la Universidad de Salamanca– 
“Análisis de la situación familiar de las familias adoptantes en la 
toma de decisión de adoptar”; Andoni Mendia –del Centre Erain 
de Bilbao– “El mito del abandono en adopción”; i Manuel de San·
tiago, Marisol Betés i Maribel Oliver –del Equipo de Acogimiento 
y Adopción de la Subdirección de Protección a la Infancia de Za·
ragoza– presentaran  el “Programa de postadopción del Servicio 
Provincial de Menores de Zaragoza”.

A la segona mesa, Jeanette Conrick –de la Monash University 
d’ Austràlia– presentarà “From Practice to Research and Back 
Again: how working with adopted adults can broaden our un·
derstanding of the needs of adopted children”; Sandra Ferreira 
–de la Universitat de Sud·àfrica–, “Step·parent adoption: does 
it serve the Best interests of the child?: A South African legal 
perspective”; Aurora Gutiérrez i Dolores Montes –de l’Equipo 
de Acogimiento y Adopción de Zaragoza– “Perfil de los menores 
susceptibles de adopción en la provincia de Zaragoza durante 
el año 2013”; i Sally Sales –de la University of the West of En·
gland–, “Identity through Injury: working with birth mothers in 
contemporary adoption”.

La quarta sessió, “Tendencias Globales en Adopción y Gestación Subroga·
da”, estarà a càrrec de Peter Selman, demògraf expert en tendències del 
comportament en reproducció humana, especialment adopció internacio·
nal, la qual, després de registrar un fort creixement des de la dècada de 
1990 i fins el 2004, ha anat decreixent progressivament fins a l’actualitat. 
Donat que moltes famílies estan recorrent progressivament i alternativa·
ment a la gestació subrogada, realitzarà una anàlisi comparativa en relació 
amb aquesta, per tal de conèixer quines són les tendències actuals en els 
processos de construcció o ampliació de la família.

PETER SELMAN
Doctor en Demografia. Va ser cap del Departament de Política 
Social entre 1994 i 1999 a la Universitat de Newcastle, i du-
rant diversos anys professor del postgrau Política Social i Es-
tudis Demogràfics. La seva primera investigació se centrà en 
la tendència del comportament en la fertilitat humana i, més 
recentment, ha centrat el seu interès en el tema dels embaras-

sos adolescents. Actualment, la seva principal àrea d’investigació és l’adopció in-
ternacional, tema sobre el qual ha publicat àmpliament. Gran part del seu treball 
se centra en les estadístiques d’adopció internacional. Des del 1995 fins el 2013, 
va ser President de NICA (Network for Intercountry Adoption) i del 1999 al 2013, 
membre de la Junta Directiva i el Comitè Assessor del Grup d’Investigació de BAAF 
(British Association for Adoption and Fostering). Jubilat des del 2002, actualment 
continua amb el seu treball d’investigació com a membre independent del Adoption 
Panel de Newcastle.

Quarta Sessió: 

TENDÈNCIES gLOBALS EN ADOPCIÓ 
INTERNACIONAL I gESTACIÓ SUBROgADA
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En la cinquena sessió, “Fami·
lias, asociaciones y movimien·
tos sociales”, a través de les 
seves presentacions, Mercedes 
Navarro, Carmen López i María 
Isabel Jociles analitzaran com 
s’han organitzat les famílies 
adoptives, acollidores i les ma·
res soles per elecció, respec·
tivament, per desenvolupar 
els seus processos d’adopció i 
acolliment, a través de la cons·
titució d’associacions i grups, 
presencials i virtuals, per acce·
dir a la informació, els recur·
sos i l’acompanyament en els 
esmentats processos. 

Cinquena Sessió: 

FAMíLIES, ASSOCIACIONS I MOVIMENTS SOCIALS

MERCEDES NAVARRO 
Doctora en Medicina i Cirurgia, Màster en Gestió de Serveis Sanitaris i Màster en Medicina Humanitària. Del 
1982 al 1987 va ser cap del Laboratori de Microbiologia, i del 1987 al 1992, directora de l’Área de Acción 
Social y Salud Pública de l’Ajuntament de Saragossa. Entre el 1996 y el 1999 va participar en la cooperació 
al desenvolupament com a responsable del projecte Sanitarios de Centroamérica, Médicos del Mundo. A l’ac-
tualitat i des del 1992, és directora de l’Instituto Municipal de Salud Pública de l’Ajuntament de Saragossa. Ha 
realitzat diverses publicacions en revistes i diverses comunicacions presentades a Congressos, tant en l’àmbit 
nacional com internacional. És mare adoptiva de 3 fills de 12, 17 i 19 anys i presidenta d’ AFADA des del 2007.

CARME LÓPEZ
Doctora en Antropologia i llicenciada en Infermeria. És professora titular del Departament d’Infermeria de Salut 
Pública, Salut Mental i Materno-Infantil de la Universitat de Barcelona. Membre de diferents grups d’investiga-
ció, entre els que es troben: el Grup de Família i Parentiu de la Universitat de Barcelona, AFIN de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i Grup GIOTEI d’Innovació docent de la Universitat de Barcelona. El seu interès en inves-
tigació se centra bàsicament en la infància i la joventut, concretament en els sistemes de protecció, els centres 
de protecció, les famílies biològiques, les famílies d’acolliment i, especialment, en com la cura s’ha transformat 
en una categoria d’anàlisi útil per a l’estudi de nous models de família.

MARIBEL JOCILES
Doctora en Sociologia i Professora Titular en el Departament d’Antropologia Social de la Universidad Complu-
tense de Madrid, és membre dels grups d’ investigació Antropología, Salud y Educación i APSYC -Antropología 
de las Políticas Públicas y Culturales-. Els seus primers projectes d’investigació van estar vinculats a convenis 
amb l’  Instituto de Salud Pública (ISP) de la Comunidad de Madrid, un gran repte per a la seva carrera investi-
gadora, a causa de la integració de personal interdisciplinar de ONGs, hospitals i empresaris/gerents. Aquest 
projecte la va portar a exercir com a avaluadora externa en el projecte europeu “Everywhere” d’investigació/ 
intervenció referit a la lluita contra el VIH/sida. Després d’aquestes experiències, ha fomentat la interdisci-
plinarietat. Les seves publicacions estan vinculades a diferents ciències socials, com és el cas de les revistes 
Anthropology & Education Quarterly, PolaR, Convergencia o Journal of Sociolinguistics. Les principals línies d’in-
vestigació actuals són la reflexió teòrico-metodológica entorn de la investigació etnogràfica, els processos de 
socialització i/o educació en un sentit ampli, la formació de pares adoptius i els tallers de revelació dels orígens 
a nens/es nascuts per donació de gàmetes.
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Sisena Sessió: 

DEL COSTAT DELS NENS I NENES: 
AVENÇOS I DILEMES EN ADOPCIÓ 
NACIONAL  AL REgNE UNIT

La sisena sessió estarà a càrrec del director de Polítiques, In·
vestigació i Desenvolupament de la British Association for Adop·
tion and Fostering, John Simmonds, un professional amb gran 
experiència en adopció nacional, numèricament significativa al 
Regne Unit, i que les noves lleis de família i adopció a Espanya 
procuren estimular, recolzar i desenvolupar. 

JOhN SIMMONDS
Des de l’any 2000, en tant que treballador social i direc-
tor de la BAAF, contribueix al desenvolupament de polí-
tiques públiques, pràctica en el treball social, salut, dret 
i investigació. Anteriorment havia estat responsable del 
programa de treball social del Goldsmiths College de la 
University of London. Durant la seva activitat professional 
ha obtingut una considerable experiència en la protecció 
de la infància, l’emplaçament familiar i la cura residencial. 

Recentment ha completat un projecte d’investigació sobre nens que busquen 
asil en el sistema d’acolliment, en col·laboració amb les Universitats de York i 
Bedfordshire. Entre les seves darreres investigacions destaquen un estudi amb 
100 dones de Hong Kong adoptades al Regne Unit els anys 60, realitzat en 
col·laboració amb l’Institut de Psiquiatria i publicat el 2013, i un estudi finan-
çat per DfE sobre Tutela Especial (Special Guardianship), amb la Universitat de 
York, que finalitzarà el 2014. Les seves publicacions més destacades inclouen 
un llibre editat amb Gillian Schofield, Child Placement Handbook (2009). Tam-
bé és pare adoptiu de dos fills, ja adults.

Setena Sessió:

CINE FÒRUM

La primera jornada es tancarà amb la projecció d’una pel·lícula (a confirmar) 

i posterior col·loqui sobre la mateixa.

Vuitena Sessió: 

CURES, FAMíLIES, PARENTIU I POLíTIQUES PÚ-
BLIQUES

En els anys recents ha hagut canvis importants en les condicions de formació 
de les famílies, en la seva composició i en les seves relacions internes, molts 
dels quals han tingut a veure amb les lluites de les dones per la igualtat i la 
diversificació de la seva participació social. L’expansió de les famílies amb 
doble salari, en què homes i dones participen en el mercat de treball, es·
querda la divisió sexual del treball. Les normes de gènere i els models fami·
liars han estat molt contestats i les famílies passen a ser menys convencio·
nals i més variades. Les polítiques públiques es troben desfasades respecte 
a les necessitats de cura actuals.

DOLORS COMAS D’ARgEMIR
Doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona i Catedrà-
tica d’ Antropologia Social i Cultural de la Universitat Rovira i Virgili, ha 
treballat i publicat àmpliament sobre canvis en la família, situació social 
de les dones, polítiques públiques de benestar, antropologia econòmica, 
ecologia política i mitjans de comunicació i ha exercit diversos càrrecs 
polítics en l’àmbit municipal i autonòmic. La seva intervenció se centrarà 
en l’anàlisi de les polítiques públiques entorn de la família i el parentiu.
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ANNE CADORET 
Doctora en Antropologia i investigadora retirada del CNRS (Centre Nati-
onal de la Recherche Scientifique) de França, ha centrat les seves inves-
tigacions en les noves configuracions familiars i l’aparició de “parenta-
litats plurals”, a les quals es va referir en el seu llibre Parenté Plurielle. 
Antropologie du placement familial (L’Harmattan, 1995). Entre les seves 
múltiples publicacions destaquen “Del niño/a-objeto al niño/a-sujeto: 
los estatus de los adoptados en la adopción internacional” (Scripta 
Nova, 2012, XVI, nº 395-6) i “Que nous dit l’adoption de notre parenté, 
que nous dit notre parenté de l’adoption” (L’Autre, 2013, 13-2).

ROSSANA DI SILVIO
Doctora en Antropologia per la Universitat de Milano-Bicocca i Profes-
sora Lectora d’aquesta universitat. Llicenciada en Psicologia Clínica a 
la Universitat de Pàdua (Itàlia) el 1979 i Màster en Psicoteràpia familiar 
en el Centre Studi System de Milà el 1990. La seva àrea d’investiga-
ció són les negociacions en la construcció de la família en societats de 
l’Europa Contemporània i els programes per a treballadors socials del 
servei públic que treballen amb joves migrants, entre els quals hi ha 
adoptats transnacionals i les seves famílies. Ha publicat la monografia 

Parentele di confine. La pratica adottiva tra desiderio locale e mondo globale (2008), diversos 
capítols de llibres i articles en revistes internacionals, com ara Journal of Social Science o Medi-
terranean Journal of Social Science (2012).

TOMASA BÁñEZ 
Doctora en Antropologia Social i Cultural, Llicenciada en Treball Social 
i Professora de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Va iniciar 
la seva activitat professional com a treballadora social en un centre de 
serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Saragossa, per incorporar-se 
posteriorment com a professora de Treball Social a la Universitat de Sa-
ragossa. Ha treballat i publicat sobre gènere, participació ciutadana i 
treball social, ha exercit diversos càrrecs de gestió, tant acadèmica com 
de l’organització col·legial, i ha participat en diferents projectes inter-
nacionals de cooperació universitària.

Novena Sessió: 

INFÀNCIA, FAMíLIA I POLíTIQUES 
PÚBLIQUES A ESPANyA

La novena sessió, la desenvoluparà Salomé Adroher, Directora 
General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, des d’on ha impul·
sat la modificació de la Ley estatal de protección a la infancia, 
l’avantprojecte de la qual, aprovat recentment, introdueix im·
portants novetats en relació amb l’acolliment i l’adopció. 

SALOMé ADROhER 
Doctora en Dret i Professora de Dret Internacional 
Privat de la Facultat de Dret de la Universidad Pon-
tificia de Comillas, és experta en dret internacional 
privat, en protecció internacional de nens i nenes, en 
dret de família internacional i en dret de nacionalitat 
i de migració. Compta amb nombroses publicacions 
sobre adopció internacional, Kafala i protecció de la 
infància.
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Dècima Sessió: 

APERTURA I CONTACTE EN LA 
POSTADOPCIÓ: EL PUNT DE VISTA DE NENS, 
PARES ADOPTIUS I FAMILIARS BIOLÒgICS

Beth Neil, Directora d’ Investigació del Centre for Research on Chil·
dren and Families de la University of East Anglia, Regne Unit, de·
senvoluparà la dècima sessió sota el títol “Apertura y contacto en la 
postadopción: el punto de vista de niños, padres adoptivos y famili·
ares biológicos”, en la qual pararà especial atenció a les experiències 
i opinions dels joves en relació amb les adopcions “obertes” o amb 
contacte, la instauració de les quals a Espanya és prevista per la nova 
llei de protecció de la Infància, i el seu impacte en la identitat. 

BETh NEIL
Elsbeth Neil és treballadora social, Professora Titular i Directora 
d’Investigació a la School of Social Work de la University of East 
Anglia a Norwich (Regne Unit). Porta 18 anys en la investigació 
en el camp de l’adopció. Ha conduït estudis longitudinals cen-
trats en els resultats del desenvolupament de persones joves 
adoptades, en les experiències i impacte dels contactes entre 
parents biològics i persones adoptades, en els seus naixements 

i en els pares i mares adoptius. També ha completat dos estudis subvencionats pel 
Govern Britànic, “Helping Birth Families” i “Supporting Contact” que examinen els 
serveis de recolzament per als parents biològics del nen/a adoptat i com les agèn-
cies d’adopció recolzen el contacte cara a cara entre els nens/es adoptats/es i els seus 
parents biològics, respectivament. Té nombroses publicacions relacionades amb les 
seves investigacions i ha editat dues col·leccions sobre adopció: “Contact in Adoption 
and Permanent Foster Care” (BAAF 2004) i “International Advances in Adoption Rese-
arch for Practice” (Wiley 2009). 

Onzena Sessió:

COMUNICACIONS II

La onzena sessió s’organitzarà en dues meses simultànies, en la pri·
mera de les quals Gloria Álvarez Bernardo i Nuria Romo Avilés, del 
Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y  de Género de 
la  Universitat de Granada, presentaran la comunicació “Adopción y 
reproducción asistida en mujeres no heterosexuales”; Patricia Ronca·
llo, de la Universitat del País Basc, es referirà a “Posibles predictores 
de la vinculación post·natal temprana en madres y bebés concebidos 
por fertilización in Vitro (FIV)”; Anna Genni Miliotti, de la Universitat 
de Florència, presentarà “Nikolaj va a scuola: le sfide e gli strumenti 
per afrontarle”; Beatriz Benéitez Pérez, advocada i mediadora familiar 
parlarà de la “Mediación familiar desde los orígenes”; i Juanita Cajiao·
Nieto, de la Universitat de Barcelona presentarà  “El Involucramiento 
paterno en el cuidado perinatal abordado desde la etnografía virtual”.

En la segona mesa, Joan Canimas Brugué, del Parc Científic i Tec·
nològic de la Universitat de Girona presentarà la comunicació “¿Per·
sonas “con discapacidad” o “con diversidad funcional”?; Sara Jiménez 
Martínez presentarà el “Protocolo en materia de adopción: Renuncia 
de la madre biológica al recién nacido” de Teruel; Chandra Clemen·
te Martinez, de la Universitat de Barcelona, presentarà “La adopción 
internacional y la búsqueda de orígenes en Nepal”; i Gisele Caroline 
Ribeiro Anselmo, de la Università degli Studi di Roma, esposarà “La 
adopción internacional de niños brasileños en Italia: ¿la mejor alter·
nativa?”.
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Dotzena Sessió:

QUAN ELS FILLS I FILLES DE FILIACIÓ 
ADOPTIVA ES FAN ADOLESCENTS

En la dotzena sessió que es desenvoluparà el divendres a la tarda, 
Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista amb una reconeguda 
trajectòria de treball amb nens, adolescents i joves, dedicarà la seva 
presentació a les característiques i particularitats de l’etapa adoles·
cent: nens i nenes adoptats, etapa en què es troben una gran majoria 
dels nens i nenes adoptats a Espanya durant l’època de la realització 
del major nombre d’adopcions internacionals.

JAUME FUNES
Jaume Funes s’ha especialitzat prioritàriament en el món dels 
adolescents i en les seves dificultats socials. Ha treballat per 
diferents administracions i com a professional especialitzat 
en l’atenció a la infància, l’educació, la renovació pedagògica, 
l’atenció a les persones amb problemes derivats del consum 
de drogues, la protecció dels menors, la marginació i els con-
flictes socials. Entre el 2004 i el 2007 va actuar com a defen-
sor dels drets de la infància a Catalunya i com a Secretari de 

Famílies. Entre les seves publicacions trobem La nueva delincuencia infantil y juvenil 
(1982), El lugar de la infancia. Criterios para ocuparse de los niños y niñas hoy (2008), 
“Educar en la adolescencia. 9 Ideas clave” (2010), que resumeix bona part de dècades 
de treball amb adolescents, y Álex no entiende el mundo (2014), escrit per ajudar els 
adolescents a pensar sobre el món que els rodeja, començant pel seu.

Tretzena Sessió:

COM (NO) PARLAR SOBRE…

La investigació demostra que avui en dia a la majoria dels nens i nenes 
adoptats se’ls ha dit que en són des de la infància. Tanmateix, també 
reflecteix que persisteix una enorme dificultat per parlar de certs te·
mes, com les diferències racials, el que ha succeït abans de l’adopció 
o qüestions com la sexualitat i el naixement. Si bé pot semblar que 
existeix un ampli consens en la importància d’incorporar al relat au·
tobiogràfic aquestes qüestions per tal de desenvolupar una “identitat 
positiva”, l’accés a determinades qüestions es relega en el temps o 
s’eludeix. A aquestes temàtiques es dedicaran les presentacions de 
Susan Frekko i Beatriz San Román. Al seu torn, Ana María Rivas cen·
trarà la seva aportació en les famílies formades per mares soles per 
elecció, mentre que Neus Abrines ho farà en la inclusió de l’opinió del 
nen/a en la intervenció psicoterapèutica. 

ANA Mª RIVAS 
Doctora en Sociologia i Professora Titular d’Antropologia a la Facul-
tat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universidad Compluten-
se de Madrid. Forma part dels grups d’investigació EGEGO (Empleo, 
Género y Cohesión social, UCM) i WAFLE (Work and Family Lives En-
counters), així com del Instituto Complutense de Sociología para el 
Estudio de las Transformaciones Sociales Contemporáneas (TRANS-
OC). Entre les seves línies d’investigació trobem: l’ Antropologia del 

Parentiu i de la Família; la diversitat familiar i els canvis en les estructures familiars; 
mercat laboral, família i polítiques públiques; i l’ Antropologia del Treball. Algunes de 
les seves publicacions més destacades són: La monoparentalidad por elección. El proceso 
de construcción de un modelo de familia (2013); Género, educación e intervención social: 
experiencias compartidas entre España y Níger (2013); Familias transnacionales colombi-
anas. Transformaciones y permanencias en las relaciones familiares y de género (2009); 
Hombres y mujeres en conflicto. Trabajo, familia y desigualdad de género (2009).
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NEUS ABRINES
Professora Lectora a la London School of Hygiene and Tropical 
Medicine de Londres, membre del grup AFIN i investigadora en 
el projecte “Children’s Health State Preferences Learnt through 
Animation (CHILDSPLA)”. Durant cinc anys va estar realitzant 
investigació en adopció internacional, que la va portar a tre-
ballar en diversos serveis d’atenció a la salut mental de nens, 
nenes i adolescents en el Anna Freud Centre de Londres. 

SUSAN FREkkO
Doctora en Antropologia Lingüística i Professora Assistent 
d’Antropologia en el Departament de Sociologia i Antropolo-
gia del Goucher College, Baltimore, Estats Units, des del 2009. 
Ha publicat diversos articles en revistes com Language in So-
ciety i Journal of Linguistic Anthropology. La investigació de 
la seva tesi doctoral, que versava sobre llenguatge, identitat 
i esfera pública a Catalunya, va ser subvencionada per beques 
de Fulbright IIE, el Social Science Research Council i la Funda-

ción Wenner-Gren. Actualment desenvolupa un projecte d’investigació que compara 
l’adopció i la immigració a Catalunya en relació a qüestions de llenguatge, racialitza-
ció i pertinença. És membre del Grup AFIN.

BEATRIZ SAN ROMÁN
Doctora en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, on el 2013 va presentar la seva tesi doctoral “Discursos de 
la adopción: construcción de sujetos y asimetrías de poder”, 
que va obtenir la distinció Cum Laude. Ha publicat dos llibres 
sobre adopció i articles en diverses revistes, entre elles, Scripta 
Nova, Papeles del Psicólogo i el Journal of Intercultural Studies. 

A més, ha col·laborat en la redacció de la guia Hablar de adopción, también cuando es 
difícil, elaborada pel Grup AFIN i editada per CORA i Arfacyl. Actualment, és investiga-
dora postdoctoral del Grup AFIN, labor que compagina amb la impartició de cursos i 
l’acompanyament familiar a través del Centre de Serveis AFIN. 

Catorzena Sessió:

APRENENT A L’ESCOLA

No hi ha dubte que l’escola i les dificultats d’integració en els centres 
educatius estan al capdavant de les preocupacions de les famílies 
adoptives amb nens i nenes en edat escolar. Les dificultats d’un sis·
tema educatiu que, sovint, es mostra poc flexible davant la diversitat 
de ritmes, interessos i trajectòries vitals, genera una enorme pressió 
sobre les famílies en general i les famílies adoptives i acollidores en 
particular. Per això, la segona jornada es tancarà amb la ponència de 
Monica Dalen, experta de reconegut prestigi i àmplia trajectòria en 
estudis sobre adopció i aprenentatge.

MONICA DALEN
Catedràtica del Departament d’ Educació en Necessitats Espe-
cials de la Universitat d’ Oslo (Noruega). El focus de la seva 
investigació se centra en l’adopció internacional, amb un es-
pecial interès en el desenvolupament del llenguatge, la tra-
jectòria acadèmica i la identitat ètnica. Ha publicat diversos 
articles i capítols de llibres, entre els que destaquen “Learning 
difficulties among intercountry adopted children” (Nordisk Pe-
dagogik, 2005),  “School performances among internationally 

adopted children in Norway” (Adoption Quarterly, 2001) i “Cognitive Competence, 
Academic Achievement, and Educational Attainment Among Intercountry Adoptees: 
Research Outcomes from the Nordic Countries” (In J.L. Gibbons, & K.S. Rotabi (eds.), 
Intercountry Adoption Policies, 2012).

AFIN nº 65

p.  13



Setzena Sessió:

SíMPTOMES, “TRANSTORNS”, 
(DIS)FUNCIONS, DISRUPCIONS
O DIVERSITATS?

Les investigacions posen de manifest que les famílies van a buscar 
ajuda professional per als seus fills, relacionada amb comportaments 
pertorbadors a l’aula, dificultats d’aprenentatge o de relacions socials,  
principalment a partir de recomanacions que parteixen de l’àmbit edu·
catiu, sovint a edats primerenques. Les “etiquetes” amb què es clas·
sifica a aquests nens confonen tant als seus familiars com als profes·
sionals però, principalment, al propi nen/a. Aquesta sessió se centrarà 
en diferents diversitats funcionals i diversos abordatges d’aquestes. 
Natalia Barcons, investigadora del grup AFIN, parlarà del diagnòstic 
dels Trastorns de l’Espectre Alcohòlic Fetal. Assumpta Rigol, de la Uni·
versitat de Barcelona i investigadora del grup AFIN, dedicarà la seva 
presentació a les discapacitats o diversitats funcionals.  Yanping Liao, 
economista, antropòloga i investigadora del grup AFIN, presentarà 
alguns resultats i reflexions entorn de la seva investigació de l’aco·
lliment de nens/es amb discapacitat a Nanchang, Xina. Al seu torn, 
Inmaculada González Viejo i Victora Pueyo, de l’Hospital Universitari 
Miguel Servet, abordaran la necessitat d’acurats diagnòstics visoper·
ceptius, en tant que possible factor de dificultats escolars. 

Quinzena Sessió:

gESTIONAR LES DIFICULTATS DERIVADES 
DEL FASD

Existeix una evidència creixent que els majors índexs de dificultats 
adaptatives i d’aprenentatge en nens, nenes i adolescents adoptats 
en determinats països poden estar relacionats amb les dificultats de·
rivades dels Trastorns de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF o FASD per 
les seves sigles en anglès), és a dir, de l’exposició prenatal a l’alcohol. 
Els TEAF són una condició de per vida, la gestió dels quals suposa un 
repte gens menyspreable tant per a les persones afectades com per 
a les seves famílies. La quinzena sessió, a càrrec de Diane Black, es 
dedicarà a aquesta qüestió.

DIANE BLACk
Diane Black és mare adoptiva de tres nens amb Síndrome 
d’ Alcoholisme Fetal i Presidenta de l’ European FASD Alli-
ance, una organització sense finalitats lucratives, l’objectiu 
principal de la qual és recolzar les associacions que en for-
men part en diversos països europeus en el seu esforç per 
prevenir el FASD i millorar la qualitat de vida de les perso-
nes que el pateixen. És membre de la junta directiva de la 
Fetal Alcohol Syndrome Foundation of the Netherlands, les 
activitats de la qual inclouen una web en holandès, news-

letters, informació per a professionals en l’assessorament de dones embarassades i la 
coordinació de grups de pares i mares de nens amb TEAF. Un dels seus principals inte-
ressos és el paper de la nutrició en la gestió de TEAF. Té un doctorat per la Universitat 
de Purdue (1986) i ha treballat com a investigadora a la Universitat de San Diego, Ho-
efer Científico (San Francisco), el INSERM (Estrasburg) i Marion Merrell Dow Research 
Institute (Estrasburg). Des de l’adopció dels seus tres fills amb discapacitat, ha dedicat 
el seu temps a ells i a d’altres activitats relacionades amb els TEAF.

AFIN nº 65

p.  14



NATÀLIA BARCONS
Doctora en Psicologia Clínica i de la Salut. Des de l’any 2008 és investigadora del Grup AFIN, on ha desenvolupat la seva investigació sobre l’adaptació 
de nens, nenes i adolescents procedents d’adopció internacional, que ha conduït a la publicació de diversos articles científics. Actualment combina la 
investigació amb la pràctica clínica. La seva línia d’investigació se centra en el Síndrome Alcohòlic Fetal a Espanya, que treballa des del Grup AFIN en 
col·laboració amb els centres internacionals de referència.  

ASSUMPTA RIgOL
Doctora en Antropologia i Directora del Departament d’ Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil de la Universitat de Barcelona. 
Membre de distints grups d’investigació, entre els quals se trobem el Grup de Família i Parentiu de la Universitat de Barcelona i AFIN de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, pertany a diverses associacions científiques i és membre fundador de l’Observatori d’Estudis Australians de la Universitat de 
Barcelona. El seu interès investigador se centra en les persones amb discapacitat intel·lectual, concretament en la importància de la cura com a categoria 
d’anàlisi dels vincles que s’estableixen, així com en els processos de construcció de categories excloents –també en relació a la salut mental– i en la 
perspectiva de gènere en relació a la violència contra les dones.

yANgPINg LIAO 
Economista i antropòloga, investigadora predoctoral del Grup AFIN, on realitza una tesi doctoral sobre el sistema xinès d’acolliment familiar de nens i 
nenes amb “necessitats especials” que posteriorment seran adoptats transnacionalment. La seva presentació es basa en els resultats del seu treball de 
camp realitzat en un orfenat de la ciutat de Nanchang, capital de la província de Jiangxi, al sud-est de la República Popular de Xina, on l’idioma local no 
és el mandarí, sinó una variant del xinès gan lo, la qual cosa ho fa particularment interessant, per la habitual inaccessibilitat des de la perspectiva dels 
estudis occidentals.

INMACULADA gONZÁLEZ 
Doctora en Medicina (1994), especialista en Oftalmologia (1994), subespecialista en Oftalmologia Pediàtrica (FEA de Oftalmologia) amb atenció en el 
Hospital Materno-Infantil, del Hospital  Universitari Miguel Servet de Saragossa, des del 1994. Professora Associada de la Facultat de Medicina entre el 
2010 i el 2013. Vocal de la Junta de la Sociedad Española de Oftalmología Pediátrica. Treballa en la investigació de tractaments farmacèutics menys 
agressius que les intervencions quirúrgiques en la prevenció de la ceguesa, especialment en casos de retinopatia en bebès prematurs.  Ha realitzat 
nombroses publicacions.

VICTORIA PUEyO
Llicenciada en Medicina i Cirurgia el 2001 i doctorada el 2006 per la Universitat de Saragossa. Màster en Metodologia en Investigació en Ciències de 
la Salut per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment està treballant com a Oftalmòloga a la Unidad de Oftalmología Pediátrica de l’Hospital 
Universitari Miguel Servet de Saragossa. Té més de 40 articles publicats sobre oftalmologia pediàtrica i neurooftalmologia.
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Divuitena Sessió:

“NOVES” PATERNITATS

Els darrers anys, tant en algunes famílies fundades per persones 
heterosexuals com òbviament en aquelles encapçalades per homes 
homosexuals, s’ha produït un increment significatiu de la implicació
masculina en les tasques de cura i criança de fills i filles, que qüestio·
na o confronta els rols tradicionals de gènere. Xavier Roigé centrarà 
la seva presentació en les pràctiques i discursos d’aquestes “noves” 
paternitats.

XAVIER ROIgé 
Professor titular d’Antropologia Social a la Universitat de Barcelo-
na. Ha estat professor a la Universitat de Lleida, i ha impartit clas-
ses en diverses universitats d’Espanya, França, Itàlia, Luxemburg i 
Quebec. És coordinador del Màster en Gestió del Patrimoni Cultu-
ral de la Universitat de Barcelona. També és degà de la Facultat de 
Geografia i Història de l’esmentada universitat. Forma part dels 
grups d’investigació Grup d’estudis sobre Família i Parentiu i La-
boratori d’estudis sobre Patrimoni Cultural. En el camp de l’estudi 
de la família i el parentiu ha realitzat investigacions sobre la casa 
i la família a Catalunya, sobre història de la família i sobre les 
transformacions de la família a Barcelona. Ha publicat diferents 
llibres i nombrosos articles sobre temes diversos, especialment 
sobre família i parentiu, museologia i patrimoni etnològic. 

 

Dissetena Sessió:

PRESENTACIÓ DE LA gUIA: PARLAR 
D’ADOPCIÓ TAMBÉ QUAN ÉS DIFÍCIL

Si en el passat als pares i mares adoptius, sense més explicacions, 
se’ls aconsellava no donar massa detalls i esperar a què els seus fills 
i filles fessin preguntes, des de fa uns anys se’ls recomana tractar 
el tema “amb naturalitat”. Però, què significa això?, què dir?, quan 
i com?, com tractar temes “delicats” en les converses amb els fills i 
filles? La guia que es presenta en aquesta sessió, sota els auspicis 
de CORA i elaborada pel Grup AFIN, aborda continguts de converses, 
pensaments, temors i dubtes freqüents en pares, mares i fills, més 
enllà d’aspectes genèrics de la filiació adoptiva. A partir de resultats 
d’investigació i de l’experiència acumulada en els serveis de posta·
dopció i la pràctica clínica, aquesta publicació proporciona elements 
i recursos a l’hora d’afrontar preguntes relacionades amb qüestions 
“sensibles” o “delicades” i promou la reflexió conjunta sobre aquestes. 
La presentació estarà a càrrec de Diana Marre (Directora del Grup 
AFIN), Adolfo García Garaikoetxea (Coordinador General de CORA) i 
Beatriz San  Román (coautora dels continguts de la guia). 

ADOLFO gARCíA gARAIkOETXEA
Combina la seva condició de pare adoptiu amb una àmplia expe-
riència en el terreny associatiu, abans com a president i actual-
ment com a secretari de l’Asociación de Familias Adoptivas de 
Navarra (Afadena) i com a coordinador general de CORA, la Coor-
dinadora d’ Associacions en Defensa de l’Adopció i l’Acolliment, 
que reuneix una trentena d’organitzacions de famílies adoptives 
i persones adoptades.
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PER LLEGIR...

Lopez, C.; Marre, D. i 
Bestard, J. (2013) 
Maternidades, 
procreación y crianza en 
transformación
Barcelona: Bellaterra

Aquest llibre presenta de 
forma etnogràfica una de 
les relacions que en el 
nostre imaginari cultural 
millor expressa la relació 
de mutualitat de l’ésser: 
la maternitat. 

A la primera part, Reproducción, adopción y 
acogimiento, es pregunta pels canvis que suposa 
la medicalització de la concepció i del naixement 
a la maternitat. Segueix el naixement sent la con·
dició inicial de la persona? Com s’introdueix la do·
nació anònima de gàmetes en la història personal? 
Com es construeix una relació de mutualitat en 
l’adopció i acolliment? 

A la segona part, Nuevos contextos de filia-
ción, es presenten diferents formes de maternitat 
en parelles gais i lesbianes, i en mares solteres 
per elecció. S’analitza la maternitat en relació a 
persones amb alguna discapacitat intel · lectual. 
Finalment, el llibre se centra en l’aspecte personal 
(mutualitat, amistat) i l’aspecte polític (el principi 
de justícia) que presideixen els canvis actuals en 
l’experiència de la maternitat.

AFIN: San Román, B.; Grau, E. i Barcons, N. (2014)
GUÍA: Hablar de adopción, también cuando es difícil
CORA/ ARFACYL/ AFIN

Impulsada per CORA i ARFACYL, i elaborada pel 
Grup de Recerca AFIN, aquesta guia descarrega·
ble en PDF se centra en la comunicació familiar 
al voltant de qüestions “sensibles” o “delicades” 
de l’adopció, des de les preguntes sobre la família 
de naixement o l’existència de germans biològics, 
a les raons per les que el nen o la nena van ser 
lliurats en adopció o les sospites d “irregularitats”. 
Si bé cada persona adoptada i cada família adop·
tiva és diferent –i, per tant, també són diversos 
els processos d’assimilació de la història prèvia a 
l’adopció·, el text proporciona elements de reflexió 
i recursos en què pares, mares, professionals i per·
sones adoptades poden trobar orientacions útils.

Funes, J. (2014) 
Álex no entiende el mundo 
Barcelona: Editorial 
Montena

Àlex, als seus 17 anys, en·
cara va a l’institut, però no 
té ni idea del que vol fer. En 
té prou amb intentar viure 
en el present com per ima·
ginar·se el futur. I és que 

la vida és efectivament incerta i no ve amb ma·
nual d’instruccions. Ens agradi o no, estar vius és 
fer·nos preguntes per les quals no sempre tenen 
una resposta evident: ho faig o no ho faig?, val la 
pena?, ho he de fer?, em portarà a ser feliç? Un lli·
bre per ensenyar a gestionar la incertesa que pre·
sideix la vida dels joves i intentar trobar respostes 
a moltes de les preguntes que ens acompanyen 
mentre entrem en el món adult. Recomanat com a 
literatura infantil entre 9 i 12 anys.
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http://www.coraenlared.org/app/download/9569033798/GuiaCORA_HABLAR_DE_ADOPCION.pdf?t=1410768219

