
ADOPTABILITAT  

 

 Tot i ser freqüent que, dins del procediment d’adopció, tendim a donar especial 

importància a la formació i avaluació dels possibles adoptants, l’adoptabilitat dels menors és una 

qüestió potser encara més determinant i a la qual, tanmateix, se li dóna menys atenció. 

 Diem que l’adoptabilitat és encara més determinant que la idoneïtat perquè, essent 

l’adopció una mesura de protecció de menors, l’inici del procediment hauria d’estar marcat,  

precisament, per l’existència d’un nen sense família, és a dir, un nen adoptable, i no per la d’una 

família que busca tenir un fill, la qual, òbviament, haurà de ser avaluada després. 

 La valoració de l’adoptabilitat d’un nen s’ha de fer sempre tenint com a base l’interès 

superior d’aquest i des de dues vessants diferents: la jurídica i la psicològica. 
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Aquesta Newsletter es publica amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació a través del projecte I+D La adopción 
internacional: la integración familiar y social de los menores adoptados internacionalmente. Perspectivas interdisci-

plinarias y comparativas (SEJ2006-15286/SOCI). 

 



  L’adoptabilitat jurídica suposa la consideració, a partir del compliment de determinats re-

quisits recollits per la llei, que l’adopció és la millor de les mesures possibles de protecció per a 

un nen concret. Implica, d’una banda, la presència del principi de subsidiarietat i, de l’altra, que 

s’hagin donat tots els consentiments necessaris per a què es pugui produir. 

 Respecte a la subsidiarietat, es tracta d’un principi enunciat en el Conveni de La Haia, del 

1993 –ratificat per Espanya el 1995- i rector de qualsevol procediment d’adopció, segons el qual 

la separació definitiva de la família d’origen i la integració en una nova família ha de ser l’última 

de les mesures a contemplar en cada cas. Abans de plantejar una alternativa de protecció tan ra-

dical i definitiva cal valorar un altre tipus d’ajuts que puguin permetre al nen romandre amb la 

seva família o, almenys, en el seu entorn més proper. Per aquest motiu, l’esmentat Conveni pro-

posa prioritzar les adopcions o els acolliments en família extensa, enfront de les adopcions en fa-

mília aliena, i les solucions que permetin al nen romandre en el seu país, enfront de l’adopció in-

ternacional.  

 Seguint aquest criteri de subsidiarietat, correspon a cada país determinar quina és la me-

sura de protecció que s’haurà d’aplicar a cada menor i, per tant, quins dels nens que estan des-

protegits són adoptables i quins no. Així passa també a Espanya on, malgrat hi ha un nombre con-

siderable de nens separats de les seves famílies d’origen, molt pocs d’ells són considerats adopta-

bles per les nostres autoritats, i s’estableixen per protegir-los mesures d’un altre tipus, com ara 

els acolliments familiars i residencials. 
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  Pel que fa als consentiments, cal que hagin estat prestats per aquells que estan facultats 

per a això (generalment pares, però també institucions protectores de menors quan els nens esta-

ven ja al seu càrrec), però és fonamental també que hagin estat suficientment informats, que s’-

hagin prestat sense pressions ni contraprestacions de cap mena, i que estiguin adequadament do-

cumentats. 

 En definitiva, declarar l’ adoptabilitat és assegurar-se que hi ha nens pels quals és neces-

sària la integració definitiva en una nova família, i que aquesta integració ha estat acceptada pels 

qui els tenen al seu càrrec, comprenent les seves conseqüències. 

  No obstant això, a l’hora de determinar l’adoptabilitat d’un nen, també cal informar-lo a 

ell, tenir en compte els seus desigs i opinions i demanar el seu consentiment quan tingui madure-

sa suficient per a això. Que el menor estigui d’acord amb la mesura que es prendrà és un dret de 

l’infant i resulta fonamental per a l’èxit de l’adopció. 

Cal, per tant, a més de complir els requisits legals que hem esmentat, tenir presents as-

pectes psicològics de gran transcendència, tant per valorar la conveniència de la mesura en rela-

ció amb l’interès superior del menor, com per tractar de minimitzar les possibilitats de fracàs.  
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  Així, abans d’atorgar a un nen la condició d’adoptable, cal preguntar-se si està disposat a 

acceptar l’adopció, si té capacitat per adaptar-se a un canvi tant important com aquest, si està 

preparat per rebre uns nous pares i una nova família, què opina sobre aquesta possibilitat (si és 

que té prou maduresa) i, en definitiva, si es podrà beneficiar del que suposa l’adopció.  

 El Conveni de La Haia sobre adopció internacional recull el compromís dels països signants 

de comprovar l’adoptabilitat dels menors (tasca encomanada a les autoritats competents del país 

d’origen dels nens), garantir la subsidiarietat de la mesura i vetllar perquè es donin els consenti-

ments necessaris, informats, lliures i sense cap mena de compensació o pagament. Esmenta, a 

més, que la mare ha de consentir l’adopció després del naixement, i que no hi ha d’haver contac-

te entre els futurs pares adoptius i els pares del nen fins que s’hagi determinat l’adoptabilitat i 

s’hagin prestat els consentiments oportuns. 

Tanmateix, sembla que tendim a “fugir” d’aquestes garanties i, atrets per terminis de tra-

mitació més curts, adoptem, sobretot en països que no són membres del Conveni. És important 

que, a l’hora de triar el país al qual dirigir l’oferiment per adoptar, reflexionem també sobre to-

tes aquestes qüestions relacionades amb l’adoptabilitat, perquè podem córrer el risc de trobar-

nos que hem adoptat un nen que té família al seu país d’origen, o que espera tornar amb els seus 

pares biològics, o bé que fou declarat adoptable amb uns consentiments donats sense la suficient 

informació i sense entendre què suposava l’adopció, especialment pel que fa a la ruptura de vin-

cles i la irrevocabilitat de la mesura.  
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  Una de les qüestions que més es planteja, en relació amb la infància necessitada de pro-

tecció, és per què havent-hi tants nens en situació de necessitat en el món i tantes famílies desit-

jant adoptar-los, els procediments són tan llargs i complicats. Doncs bé, la realitat del nostre 

món és que, encara que hi ha molts nens en situació de necessitat, no tants compleixen els requi-

sits d’adoptabilitat dels quals hem anat parlant, i molts d’aquells que els compleixen no tenen un 

perfil com el que busquen els possibles adoptants. 

 En primer lloc, és important que distingim la situació de necessitat de la d’adoptabilitat: 

un nen que passa necessitats pot tenir una família disposada a tenir-ne cura, però que no té els 

mitjans i/o els coneixements necessaris per fer-ho. Aquest nen, en principi, i seguint el principi 

de subsidiarietat al qual ja ens hem referit, el que necessita per ser adequadament protegit no és 

una família nova, sinó que s’ajudi a la seva a fer-se’n càrrec. Un nen adoptable, d’altra banda, és 

un nen l’interès superior del qual aconsella que sigui integrat definitivament en una nova família, 

ja que no té pares que se’n puguin fer càrrec, perquè els que té no estan disposats a fer-ho o per-

què no n’han tingut la cura adequada i el nen ha estat retirat definitivament del seu costat per 

les autoritats competents. 

 En aquest punt, és important tenir en compte les dificultats que existeixen en alguns paï-

sos, on hi ha molts nens en situació de desprotecció, per declarar formalment l’absència de famí-

lia i, amb aquesta, l’adoptabilitat dels menors. Hi ha casos en els quals els Estats no disposen de 

les estructures polítiques i legals necessàries per a fer-ho, supòsits d’autoritats negligents, que no 

atorguen importància a aquesta qüestió i no inverteixen recursos en ella, o fins i tot països ideo-

lògicament contraris a l’adopció, els quals, per tant, no declararan mai adoptables els menors 

necessitats de protecció. Els nens que es troben en aquesta situació no són adoptables perquè 

cap autoritat competent els ha declarat com a tal i, per tant, no poden ser definitivament inte-

grats com a fills en una altra família. 

Com a segona qüestió important, cal fer palès que, pel que fa al perfil dels menors, la rea-

litat és que aquells que s’ofereixen per a adoptar, busquen nens que disten molt de ser el tipus 

de nens que amb més freqüència necessiten una família. Generalment, qui s’ofereix per a adop-

tar busca incorporar a la seva família un nen el més petit i el més sa possible, mentre que els 

nens que estan esperant una família solen ser una mica grans, grups de germans o menors amb 

algun tipus de necessitat especial.  

  
 

Newsletter Nº 11, Gener del 2010 
 

ADOPCIONS, FAMÍLIES, INFÀNCIES 

newsletters@afin.org.es 

 
 P. 5/17 



  
 

 
 P. 6/17 

newsletters@afin.org.es 

  En haver-hi més sol·licitants d’adopció que nens petits i sans declarats adoptables, la situ-

ació actual és que hi ha pares que esperen (els que volen nens petits i sans) i hi ha nens que espe-

ren (els que tenen característiques especials) 

 Aquest “desequilibri” comporta que, en algunes ocasions, la pressió dels pares que esperen 

impulsa a “buscar” nens de les característiques demandades per declarar la seva adoptabilitat. 

Així, apareixen amb una certa freqüència casos de llocs en els quals els pares biològics són pressi-

onats per tal que donin el seu consentiment, adoptabilitats determinades després de l’assignació 

o la trobada personal entre el nen i els futurs pares adoptius i, fins i tot nens segrestats de les se-

ves famílies o directament concebuts per a l’adopció.  

 Aquesta situació sembla que és la que també ha provocat a Espanya l’inici d’una, necessà-

ria, i excessivament postergada, reflexió sobre l’adoptabilitat dels nens que tenim en els nostres 

centres de menors, als quals s’ha de dotar d’un projecte de vida estable i permanent. El debat 

sobre aquesta qüestió està actualment obert al Senat on, des de fa mesos, es reuneix una Comis-

sió Especial per a l’estudi de l’adopció nacional. 

 Potser seria bo que aprofitéssim l’obertura de l’anàlisi i la discussió sobre aquesta qüestió 

per a replantejar-nos el significat de la subsidiarietat, i preguntar-nos si és legítim tramitar adop-

cions internacionals quan hi ha nens esperant una família en el propi país, o si haurien d’exhaurir 

les opcions nacionals dels possibles adoptants abans d’oferir-se per a adoptar a l’estranger. 
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         REFLEXIONEM 

Adoptar en situació de catàstrofe 

 És freqüent que, cada vegada que alguna situació de guerra especialment cruenta o catàs-

trofe natural particularment dramàtica sacseja una part del món (com ha passat recentment amb 

el terratrèmol d’ Haití), els mitjans de comunicació ens presenten notícies i imatges de nens que 

pateixen i, tot seguit, sorgeixi a la població el desig d’ajudar en aquests nens portant-los a for-

mar part de les nostres famílies. 

 En aquestes situacions, molts ciutadans se sorprenen en assabentar-se que la nostra Llei 

d’Adopció Internacional (Llei 54/2007, del 28 de desembre) prohibeix expressament que es gesti-

onin adopcions de menors amb residència habitual a països en situació de guerra o catàstrofe na-

tural.   

 La raó d’aquesta prohibició s’ha de buscar, principalment, en dues qüestions fonamentals 

per a la tramitació d’una adopció: les motivacions dels possibles adoptants i la declaració d’ad-

optabilitat dels nens. 

 Pel que fa a la motivació, és important que el desig d’adoptar sigui suficientment madurat, 

refloxionat i reposat per als qui s’ofereixen. Adoptar és convertir-se en pare o mare per tota la 

vida d’un nen que es convertirà en un adult i pot resultar perillós per a l’èxit de l’adopció que 

l’oferiment provingui únicament d’un impuls solidari davant les imatges de sofriment que ens ofe-

reix la premsa. 

 Respecte a l’adoptabilitat, en aquestes situacions és especialment difícil comprovar la 

condició d’adoptables d’aquests menors, ja que prèviament cal intentar localitzar pares o famili-

ars disposats a fer-se’n càrrec, o buscar solucions de cura alternativa dins del país abans de sot-

metre els nens a tots els canvis que comporta una adopció internacinal. En aquest sentit, és im-

portant tenir en compte tot allò comentat sobre l’adoptabilitat psicològica: està preparat per a 

l’adopció internacional un nen que ha patit un terratrèmol, la destrucció de casa seva i la separa-

ció de la seva família, respecte a la qual, en molts casos, ni tan sols hi ha constància de si ha 

mort o si encara està buscant-lo? 

 Hi ha moltes maneres d’ajudar els nens que es troben en aquestes situacions i, en la majo-

ria de casos, la millor d’elles no passa per convertir-nos en els seus pares o mares i portar-los al 

nostre país a formar part de les nostres famílies. 
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            ...PER VEURE i LLEGIR 

 

 ABC News 2009, Fly away children, 27 min.  

 

 

 Documentos TV (fecha), Yo, la adoptada.  

 

 

 

 Documentos TV 2007, Huérfanos en venta.  

 

 

 

 Ródenas, V. 2007. Guatemala. Se exportan niños. Madrid, ABC  

  

 Cantwell N. 2003. “La adopción internacional. Un comentario sobre el número de niños 

adoptables y el número de personas que buscan adoptar internacionalmente”. Con-

ferència de La Haya de Dret Internacional Privat, Butlletí dels Jutges, Volum V, Primavera 

2003.  

 

 Servei Social Internacional, Centre Internacional de Referència par a la Protecció del Nen 

en l’Adopció, Adoption from Viet Nam  
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(http://www.abc.net.au/foreign/content/2009/s2686908.htm)
http://adopcionchina.spaces.live.com/blog/cns!A6195E177A064BA6!143.entry
http://www.rtve.es/FRONT_PROGRAMAS?go=111b735a516af85ccdc4135d9df82c2e123009d61eb00f778b60af793b191c31b01d775c169a04bdbd5411246e1a157735e040aa2e53cd01780d70e1000f76e282a78357418d5b4b
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/d7/2007/08/19/012.html
http://www.iss-ssi.org/2009/assets/files/others/comment%20number%20adoptable%20children_esp.pdf
http://www.iss-ssi.org/2009/assets/files/news/vietnam%20report_ENG.pdf
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         RECOMANEM...  

 Servei Social Internacional, Centre Internacional de Referència per a la Protecció del Nen en 

l’Adopció, “Edición especial sobre el principio de subsidiariedad”, Butlletí Mensual núm. 

3-4/2009, març-abril 2009.  

 Servei Social Internacional, Centre Internacional de Referència per a la Protecció del Nen en 

l’Adopció , “La determinación de la adoptabilidad del niño”, Fitxa de formació núm. 20  

 Servei Social Internacional, Centre Internacional de Referència per a la Protecció del Nen en 

l’Adopció, “Derechos del niño en la adopción nacional e internacional. Marco ético. 

Orientaciones para la práctica”  

 Servei Social Internacional, Centre Internacional de Referència per a la Protecció del Nen en 

l’Adopció, “Ethiopia: Protection of the child deprived of, or at risk of being deprived 

of, the family of origin”.  

  ESDEVENIMENTS RECENTS 

Entre el 17 i el 20 de febrer passat es va realizar conjuntament a Albuquerque, Estats Units: 

 39 Congreso de la Society for Cross Cultural Research (SCCR)  

 Congreso de la Society for Anthropological Sciences (SASci)  

 American Anthropological Association's Anthropology of Children and Childhood Inter-

est Group (AAAACIG)  

 

Dos dels Workshops van ser co-organitzats des del Grup de Investigació AFIN-UAB (Confronting the 

Challenges of Intercountry Adoption I y II): 

Co-Chair: Judith Gibbons (Saint Louis University) 

Co-Chair: Diana Marre (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Discussant: Deborah Best (Wake Forest University)  

http://www.iss-ssi.org/2009/assets/files/editorial-monthly-review/Editorials_esp/2009_esp/Edito20093-4esp.pdf
http://www.iss-ssi.org/2009/assets/files/thematic-facts-sheet/esp/20.pdf
http://www.iss-ssi.org/2009/assets/files/ethical-document/Ethical%20Guide%2004%20ESP.pdf
http://www.iss-ssi.org/2009/
http://www.sccr.org/sccr2010/
http://anthrosciences.org/
http://www.aaacig.org/
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Confronting the Challenges of Intercountry Adoption I  

 

Presenters: 

 Leslie Kim Wang (University of California, Berkeley) Returning to China: The Experience of 

Adopted Chinese Children and Their Parents  

 Rachael Stryker (Mills College) A Comparison of Adoptive Parents' and 20 Transnational 

Adoptees' Perspectives on Postplacement Experiences in Families at Risk for Dissolution  

 Kathleen Bergquist (University of Nevada – Las Vegas) Operation Babylift or Baby Abduction? 

Implications of the Hague Convention on the Humanitarian Evacuation and 'Rescue' of Chil-

dren.  

 Carmen Monico & Karen S. Rotabi (Virginia Commonwealth University) Voices for Truth and 

Reconciliation in El Salvador: The Experience of the Association in Search of Disappeared 

Children in Post Hague Convention on Intercountry Adoption (HCIA) 

 

Confronting the Challenges of Intercountry Adoption II 

 

Presenters: 

 Carmen Monico (Virginia Commonwealth University) Issues of Adoptions from Haiti: An Open 

Discussion 

 Natalina Barcons-Castel, Neus Abrines, Diana Marre, Carme Brun, & Albert Forniels 

(Universitat Autònoma de Barcelona) Resilience: Adaptive and Social Abilities in Internation-

ally Adopted Children in Spain 

 Jennifer Jue-Steuck (University of California, Berkeley) Adoption Pride: Social Capital & 

Cross-Cultural Research Through a Transnational Adoption Lens 

 Neus Abrines Jaume, Natalia Barcons, Diana Marre, Albert Fornieles, & Carme Brun 

(Universitat Autònoma de Barcelona) Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in In-

ternationally Adopted Children 



Entre l’11 i el 15 de juliol propers tindran lloc a Leiden, Holanda: 

 2010 International Conference on Adoption Research, sota el títol The Many Faces of 

Adoption in Today’s World  

 

Diversos integrants del grup AFIN hi participaran: 

 

 A les sessions de papers: 

Paper Session 2 

Title: The many faces of adoptability in intercountry adoption: a multidisciplinary approach 

Covenor: Juan Pedro Nunez Partido 

Paper 1: Title: The legal exigencies for the determination of the adoptability of the child, Sa-

lome Adroher Biosca, Universidad Pontificia Comillas 

Paper 2: Title: The Balance between legality and legitimacy in adoptability declaration: 

Ethical and social issues in intercountry adoptions, Blanca Gomez Bengoechea, Universidad Pon-

tificia Comillas 

Paper 3: Title: Is every adoptable child able to be fully adopted? Questions from psychosocial re-

search, Ana Berastegui Pedro-Viejo, Universidad Pontificia Comillas 

Paper Session 16 

Title: Changes and continuities in discourses and practices about the needs of the adopted child 

Covenor: Diana Marre and Barbara Yngvesson 

Paper 1: Title: From "Russian orphan" to "a child for adoption": International adoption from Russia 

to Spain, Lilia Khabibullina, University of Barcelona 

Paper 2: Title: The "truth that can be told". Re-writing broken identities to inventing a 'true' fam-

ily tale in transnational adoption, Rossana DiSilvio, Milano-Bicocca University 

Paper 3: Title: 'Monitoring children without the children.' International Adoption in Spain from 

children's rights perspective, Julia Ramiro Vazquez, Universitat Autònoma de Barcelona 

Paper 4: Title: What's best for my child? (Dis)continuities within the familial and professional nar-

ratives about adopted children, Marta Bertran, Universitat Autònoma de Barcelona 

            PROPERS ESDEVENIMENTS D’INTERÈS 
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 Ja està disponible la web AFIN per a consultar les investigacions del grup i els seus resultats, 

així com informació diversa sobre Infàncies i Famílies.  

 

 També estan disponibles les normes de publicació de la Newsletter AFIN. Per a propostes i  

consultes: newsletters@afin.org.es  

 

 Per a donar-se d’alta a la llista de distribució: info.afin@afin.org.es  

            NOVETATS AFIN 

            LINKS D’INTERÈS 

 

 Servei Social Internacional: www.iss-ssi.org  

 

 

 Conferència de La Haya: www.hcch.net  

 A les sessions de pòsters: 

Poster Session 5: Something Different 

Poster 2: Other people's children; the otherness revisited, Vicente Casalta, Universidad 

Autonoma de Barcelona 

Poster Session 6: Social Development of Adoptees 

Poster 4: Resilience: adaptive and social abilities in internationally adopted children, Natalia 

Barcons, Universitat Autonoma de Barcelona 

Poster Session 11: The Cognitive and Psychosocial Effects after Institutional and Foster 

Care 

Poster 7: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in internationally adopted children, 

Neus Abrines Jaume, Universitat Autonoma de Barcelona  

mailto:info.afin@afin.org.es�
http://www.iss-ssi.org/�
www.afin.org.es
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         SOBRE L’AUTORA DELS CONTINGUNTS D’AQUEST NÚMERO 

Blanca Gómez Bengoechea,  

 Doctora en Dret i Especialista Universitària en intervenció amb menors en dificultat i con-

flicte social 

 Professora de la Facultat de Dret de la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE) 

 Investigadora del Instituto Universitario de la Familia de la Universidad P. Comillas, ha rea-

litzat diverses investigacions sobre adopció, família i protecció de menors.  

 

Entre les seves publicacions destaquen: 

 

 Berástegui Pedro-Viejo, A., Gómez Bengoechea, B. (Coords.), Los retos de la postadopción: 

balance y perspectivas, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2008. 

 Berástegui Pedro-Viejo, A., Gómez Bengoechea, B. Libro. Esta es tu historia: Identidad y co-

municación sobre los orígenes en adopción. Universidad P. Comillas, Madrid, 2007. 

 Gómez Bengoechea, B. Derecho a la identidad y filiación: búsqueda de orígenes en adopción 

internacional y otros supuestos de filiación transfronteriza, Dykinson, Madrid, 2007. 

 Adroher, S.; Berástegui, A.; Gómez Bengoechea, B. Adopción internacional en la Comunidad 

de Madrid: Guía para padres. Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de 

Madrid (D.L. M-52.562-2006) 

           SOBRE LES ILUSTRACIONS  

 Vincent Willem Van Gogh (Zundert, Països Baixos, 30 de març de 1853 – Auvers-sur-Oise, França, 29 de 
juliol de 1890) pintor holandès, un dels principals exponents del postimpressionisme. Malgrat els 
seus turments i una vida difícil, la pintura va ser la via a través de la qual Van Gogh va canalitzar 
el seu sentiment. “And my aim in my life is to make pictures and drawings, as many and as well 
as I can; then, at the end of my life, I hope to pass away, looking back with love and tender re-
gret, and thinking, 'Oh, the pictures I might have made!” (Vincent Van Gogh).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Zundert�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos�
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_marzo�
http://es.wikipedia.org/wiki/1853�
http://es.wikipedia.org/wiki/Auvers-sur-Oise�
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia�
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_julio�
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_julio�
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_julio�
http://es.wikipedia.org/wiki/29_de_julio�
http://es.wikipedia.org/wiki/1890�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Posimpresionismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
http://afin.org.es/452/57643.html
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La integración de la adopción internacional 
 

7 y 8 de mayo de 2010 
Sala de Actos. Casa del Mar 

C/Albareda 1-13. 08004 Barcelona 
 

El equipo de investigación AFIN finaliza el proyecto de investigación I+D La integración familiar y social de 
 los menores adoptados. Perspectivas interdisciplinarias y comparativas con estas jornadas en las que se 
 presentarán los resultados del mismo. 

 
Viernes 7 de mayo 

9:00-9:30: Acreditaciones 
 
9:30-10:00: Apertura 
 

 Dr. Joan Gómez Pallarés. Vicerrector de Investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona.  
 
 Dra. Diana Marre. IP del proyecto I+D e Investigadora Ramón y Cajal y profesora de la UAB  
 

10:00-10:45: Las adopciones abiertas y la apertura de la adopción: maternaje, ‘abandono’ y retorno” 
   Dra. Barbara Yngvesson, Hampshire College, Massachusets (Traducción simultánea).  
 
10:45-11:15: pausa café 
 
11:15-12:30: Adoptabilidad y adaptabilidad en adopción internacional: perspectivas interdisciplinares  
Ana Berástegui Pedro-Viejo (UPCom-AFIN)  
Blanca Gómez Bengoechea (UPCom-AFIN)  
Julia Ramiro Vázquez (UAB-AFIN)  
   Modera y Comenta: Xavier Bonal Sarró (UAB)  
 
12:30-13:45: Cómo se dibuja lo “conveniente” para los hijos e hijas adoptados internacionalmente desde las 

 perspectivas familiar y profesional  
Vicenç Casalta Gordilo (UAB-AFIN)  

 Salomé Adroher Biosca (UPCom-AFIN)  
 Carmen López Matheu (UB-AFIN)  

   Modera y Comenta: Dolors Comas D’Argemir Cendra (URV)  
 
13:45-15:00: Pausa comida 
 
 
Con la colaboración de 

                           

http://web.micinn.es/contenido.asp�
http://www.casadellibro.com/libros/gomez-pallares-joan/gomez2pallares32joan
http://afin.org.es/452/32322.html
http://afin.org.es/452/32448.html
http://afin.org.es/452/57601.html
http://afin.org.es/452/57643.html
http://afin.org.es/452/32805.html
http://sapsuabcast.wordpress.com/bienvenidos-a-la-pagina-del-saps/publicaciones/xavier-bonal/
http://grupsderecerca.uab.cat/emigra/content/vicen%C3%A7-casalta
http://afin.org.es/452/57622.html
http://afin.org.es/452/32532.html
http://afin.org.es/452/32343.html
vicente
Línea
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15:00-16:00: La integración de las personas adoptadas internacionalmente: perspectivas personales 
 (Traducción simultánea).  

Tobias Hübinette (Multicultural Centre, Sweden)  
 Jennifer Jue Stuck (University of Beckley, USA)  

   Modera y Comenta: Sílvia Carrasco Pons (UAB-EMIGRA)  
 
16:00-16:30: Pausa Café 
 
16:30-17:45: Cómo se construye lo “conveniente” para los hijos e hijas adoptados internacionalmente desde 

 las perspectivas familiar y profesional 
 
Natàlia Barcons Castel (UAB-AFIN)  
Rosa Mora Valls (CRIA-AFIN)  

 Marta Bertran Tarrés (UAB-AFIN)  
   Modera y Comenta: Aurora González Echeverría (UAB)  
 
17:45-18-00: Pausa Confort 
 
18:00-19:00: Presentación del libro International Adoption: Global Inequalities and the Circulation of Children 

 editado por Diana Marre y Laura Briggs  
Presentan: Anne Cadoret, Claudia Fonseca , Jessaca Leinaweaver , Barbara Yngvesson  
 
Comentan: Joan Bestard Camps (UB) , Margarita del Olmo Pintado (CSIC) Celia Valiente (U Carlos III)  
 
19:00-19:40: Presentación de la Newsletter AFIN y de la Web AFIN 
Presentan. Esther Grau Quintana  Vicenç Casalta Gordillo y Beatriz San Román Sobrino  
 
20:00-… Fin del primer día con copa de Vino  
 
 
 
 
Con la colaboración de 

                           

http://web.micinn.es/contenido.asp�
http://www.tobiashubinette.se/
http://ethnicstudies.berkeley.edu/graduate/profile.php?person=40
http://grupsderecerca.uab.cat/emigra/
http://afin.org.es/452/32847.html
http://afin.org.es/452/32721.html
http://www.criafamilia.org/
http://afin.org.es/452/32469.html
http://antropologia.uab.es/en/node/542
http://afin.org.es/452/32322.html
http://www.u.arizona.edu/~lbriggs/
http://afin.org.es/452/32364.html
http://afin.org.es/452/32385.html
http://www.brown.edu/Departments/Anthropology/people/facultypage.php?id=1216148794
http://afin.org.es/452/32448.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_ciencia_pol_soc/personal/celia_valiente_fernandez
http://en.scientificcommons.org/joan_bestard_camps
http://www.ile.csic.es/biografias2/olmopintadomargaritadel.htm
http://afin.org.es/452/32595.html
http://grupsderecerca.uab.cat/emigra/content/vicen%C3%A7-casalta
http://afin.org.es/452/32784.html
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8 de mayo 

 
10:00-11:15: Redefiniendo las necesidades especiales en la adopción internacional 

 Esther Grau Quintana (CRIA-AFIN)  
Diana Marre (UAB-AFIN)  

 Neus Abrines Jaume (UAB-AFIN)  
    Presenta y modera: Jessaca Leinaweaver (Brown University)  
 
11:15-11:45: Pausa café 
 
11:45-12:30: El status del niño adoptado internacionalmente: de un objeto más en circulación a una persona 

 reivindicando su individualidad . 
   Anne Cadoret. CNRS, Paris  
 
12:30-13:00: La integración de las personas adoptadas internacionalmente: perspectivas personales  
Perlita Harris, (Goldsmiths College, University of London) autora del libro The Colours in me. BAAF 2008) 

 (Traducción simultánea). 
Por confirmar 
   Presenta y modera: Beatriz San Román Sobrino (UAB-AFIN).  
 
13:00-13:45: El derecho a los orígenes: secreto y poder en el control de la información sobre la identidad 

 personal (Traducción simultánea)  
   Claudia Fonseca. Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
 
13:45-14:15: Clausura 
 

La sala tiene un aforo limitado por lo que las inscripciones se realizarán por riguroso orden de 
ingreso. 

 
La inscripción de 30 euros incluye los materiales de las jornadas, los cafés de los coffee-break, la 
comida del día 7 y el vino del día 7 por la tarde 

 
Por favor, incluya en el email de confirmación de la inscripción, su nombre completo y DNI, e indique 
si necesitará Certificado de Asistencia 

                           

http://web.micinn.es/contenido.asp�
http://afin.org.es/452/32595.html
http://www.criafamilia.org/
http://afin.org.es/452/32322.html
http://afin.org.es/452/32826.html
http://www.brown.edu/Departments/Anthropology/people/facultypage.php?id=1216148794
http://afin.org.es/452/32364.html
http://www.ttag.org.uk/newsandevents.html
http://afin.org.es/452/32784.html
http://afin.org.es/452/32385.html
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INSCRIPCIÓN 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

                            DNI: 

                  DOMICILIO: 

             CIUDAD Y C.P. 

                       E-MAIL: 

                 TELÉFONO: 

                           FAX: 

  
PAGO DE LA RESERVA 

El importe de la inscripción es de 30 € 
 

El pago debe realizarse por transferencia Bancaria, indicando en el documento bancario 
nombre completo, a la cuenta: 2100-0815-56-0200716513 de CAIXA D’ESTALVIS DE BARCE-
LONA “LA CAIXA” y enviando este boletín de inscripción a: gestion@afin.org.es 


