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Acabem l’any dedicant aquesta Newsletter al 
que ha passat en el nostre grup de recerca du·
rant el 2012. 

Ha estat un any intens, on, entre altres co·
ses, hem culminat el projecte I + D de tres anys 
“Adopció internacional i nacional: Família, edu·
cació i pertinença: perspectives interdisciplinà·
ries i comparatives” –finançat pel Ministeri de 
Ciència i Innovació– i ens organitzem per co·
mençar el següent: “Adoptions and fosterages 
in Spain: tracing challenges, opportunities and 
problems in the social and family lives of chil·

dren and adolescents”, que es desenvoluparà 
entre 2013 i 2015.

En aquesta darrera newsletter de l’any resse·
nyem les activitats científico-acadèmiques que 
han organitzat o de les que han participat els qui 
integren AFIN, així com les fites aconseguides 
en les trajectòries professionals i acadèmiques.

Com sempre, esperem que sigui del seu in·
terès, que durant el 2013 ens segueixin acom·
panyant i desitgem que aquest sigui un any que 
permeti a la majoria desenvolupar els seus més 
desitjats projectes personals i professionals.

AFIN el 2012



¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

Congressos i Esdeveniments Acadèmics en què han participat membres de AFIN

El Congrés FEMIGRA es va plantejar com un 
espai de debat i reflexió entorn de les dife·
rents formes de frontera (físiques, socials, 
ideològiques, etc.) i els modes actuals d’abor·
datge dels processos migratoris. 

Durant tres dies, investigadores i activis·
tes de diversos llocs i disciplines van presen·
tar les seves experiències i anàlisis, qüesti·
onant els models d’intervenció dominants 
focalitzats en l’acompliment d’indicadors pre·
establerts que minimitzen o obvien les dife·
rències econòmiques i socials. Els processos 
d’inclusió i exclusió en les societats i grups de 
recepció, l’associacionisme, l’acció política fe·
minista i la globalització i les xarxes migratò·
ries foren els eixos principals de les sessions 
del congrés. 

Entre les conferenciants participants, cal 
destacar Floya Anthias (University of Roe·
hampton, London), Erica Burman (Manches·
ter Metropolitan University), Carmen Gregorio 
Gil (Universidad de Granada. Cooperativa CA·
TEP, Madrid), Dolores Juliano (Universitat de 
Barcelona), Suryia Nayak (University of Sal·

ford) i Carmen Romero Bachiller (Universidad 
Complutense de Madrid).

En el simposi titulat “Fractalitats de la In·
vestigació Crítica”, organitzat pel grup d’inves·
tigació “FIC: Estudi dels processos de gover·
namentalitat a les democràcies liberals con·
temporànies”, van participar les investigado·
res d’AFIN, Diana Marre i Beatriz San Román. 
La seva comunicació, titulada “Les persones 
adoptades transracialment, ¿identitats de re·
canvi o identitats frontereres?”, subratllava la 
idea que l’adopció es basa en un conjunt de 
desigualtats que permeten o causen el trànsit, 
no sols d’una família a una altra, sinó també 
d’un grup/classe social a un altre, d’una cul·
tura a una altra, d’una nació a una altra i d’un 
esquema corporal a un altre. La legislació i les 
pràctiques relatives a l’adopció a Espanya se·
gueixen encara impregnades del que Duncan 
va anomenar el principi de la “ruptura neta” i 
Théry la “lògica de la substitució” segons les 
quals, una ruptura total amb el passat (i la fa·
mília d’origen) redundava en el “interès supe·
rior del menor” perquè permetia la seva plena 

integració en una nova família i nació. Així, 
amb l’adopció, es reemplaçarien els marca·
dors identitaris heretats de la família de nai·
xement (cognom, cultura, religió, classe) pels 
de la família adoptiva.

A partir dels relats de vida de persones 
adoptades a Espanya i dels discursos de les 
famílies adoptives, la comunicació de Marre i 
San Román va analitzar el paper de la “raça” 
i la “etnicitat” en els discursos entorn de la 
pertinença i de la diferència, i la manera en 
què aquests es reprodueixen i resisteixen en 
les adopcions transracials.

FEMIGRA. Congrés Internacional Feminisme i Migració: Intervenció Social i Acció Política
Universitat Autònoma de Barcelona, 9 al 11 de febrer 2012
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La Segunda Escuela de la Red de Posgrados 
en Infancia y Juventud es va realitzar el 2012 
a Montevideo, Uruguai, mentre que la de 2011 
s’havia dut a terme a Cartagena de Indias, 
Colòmbia. Les institucions organitzadores van 
ser: el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), la Organización de Esta·
dos Iberoamericanos (OEI), el Programa de 
Gestión de Transformaciones Sociales (MOST) 
de la UNESCO, el Ministerio de Desarrollo So·
cial de la República Oriental del Uruguay, el 
Departamento de Sociología de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de la 
República de Uruguay, la Universidad de Ma·
nizales y CINDE de Colombia i el Centro de 
Formación de la AECID de Montevideo.

La Universitat Autònoma de Barcelona, re·
presentada per la professora Diana Marre del 
Departament d’Antropologia Social i Cultural 
de la Facultat de Filosofia i Lletres, va ser una 
de les institucions col·laboradores junt amb el 
Ministerio de Desarrollo Social d’Argentina, la 
Universidad Nacional de San Martín d’Argen·
tina, la Pontificia Universidad Católica de San 
Pablo de Brasil, la Universidad Católica Silva 
Henríquez de Xile, el Colegio de la Frontera 

Norte de Mèxic i la Universidad Distrital Fran·
cisco José de Caldas de Colòmbia.

Els objectius de la Segunda Escuela a la 
qual participaren graduats i postgraduats en 
ciències socials especialitzats en Infància i Jo·
ventut d’Iberoamèrica eren: 

Brindar una proposta de formació de post·• 
grau d’alta qualitat i rigorositat en el camp 
dels estudis i les polítiques en infància i 
joventut, en perspectives nacionals, inter·
nacionals, regionals i comparades.
Propiciar el diàleg sobre els temes de les • 
investigacions en desenvolupament, així 
com sobre les dificultats en aquest procés. 
Intercanviar coneixements entre les i els • 
participants sobre qüestions teòriques, 
epistemològiques i metodològiques de la 
investigació en temes d’infància i joven·
tut. 
Enfrontar de manera creativa i respectuosa • 
els reptes de la integració entre els països 
de la regió; reconèixer i valorar la diver·
sitat ètnicocultural; i visibilitzar les parti·
cularitats regionals, nacionals i locals que 
emmarquen els discursos i les pràctiques 
de les i els participants a la Escuela. 

Potenciar en les i els participants una vi·• 
sió crítica i analítica de les institucions i 
forces socials, polítiques i econòmiques 
dels seus països i el Continent; una po·
sició compromesa amb la construcció de 
condicions d’equitat i justícia a la regió, 
com a marc dels processos de producció 
de coneixement, anàlisi de polítiques i dis·
seny de programes orientats al desenvo·
lupament humà, social, cultural i polític de 
la infància i la joventut; i la construcció 
d’oportunitats i condicions de vida digna i 
igualitària. 
Generar dinàmiques d’articulació entre la • 
producció de coneixement i el desenvo·
lupament de polítiques i accions socials, 
així com promoure la solidaritat, la col·
laboració i l’intercanvi d’experiències en la 
construcció de projectes comuns. 
Iniciar la conformació d’una ampla xarxa • 
d’investigadors/es, responsables de políti·
ques i referents d’organitzacions socials en 
temes d’infància i joventut. 

Segunda Escuela de la Red de Posgrados en Infancia y Juventud: Democracia, derechos humanos 
y ciudadanía: infancias y juventudes de Iberoamérica y el Caribe 

Montevideo, Uruguai, 28 de maig al 2 de juny
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Afavorir processos de diàleg entre inves·• 
tigadors que es troben en diferents mo·
ments de la seva formació. 
El treball a la Segunda Escuela es va de·

senvolupar entorn a tres eixos temàtics: Dis-
cusiones epistemológicas y metodológicas de 
las ciencias sociales, amb la participació de 
les professores Ana Esther Ceceña (UNAM, 
Mèxic) i Sara Victoria Alvarado (CINDE/UMa·
nizales, Colòmbia); les Relaciones entre polí-
tica, cultura y juventudes, amb la participa·
ció del professor José Manuel Valenzuela Arce 
(COLEF, Mèxic); i Niños y niñas como sujetos 
sociales y políticos, a càrrec de la professora 
Sandra Carli (UBA, Argentina).

Aquests eixos temàtics van ser treballats 
mitjançant quatre tallers referents a: objetos 
de conocimiento; articulaciones entre las Ci-
encias Sociales; la formulación de políticas y 
la intervención social; categorías de análisis e 
Investigación y políticas para la transforma-
ción social coordinats per els/les integrants 
de l’equip docent de la Red Iberoamericana 
de Postgrados Universitarios en Infancia y Ju·
ventud: Diana Marre (UAB); Cecilia Salazar 
(CIDES/UMSA, Bolívia); Juan Romero (UDE·
LAR, Uruguai); Hector Fabio Ospina (CINDE/
Universidad de Manizales); Fabiana Espíndola 
(COLMEX) i Carla Villalta (UBA). 

Partint de la premissa que una de cada quatre 
persones a Europa exerceix com a cuidadora 
a temps complet o parcial · perquè té algun 
familiar amb alguna dependència·, i que to·
tes les persones podem arribar a ser cuida·
dores (care giver) o cuidades (care receiver), 
aquest seminari reflexionà entorn a tres focus 
temàtics:

el context actual a Europa en relació a la • 
cura, amb èmfasi en les polítiques de con·
ciliació, en quines eren les persones que 
cuidaven –on es va parlar tant de cuida·
dores de persones ancianes com de nens 
i nenes–, i en les necessitats de les cuida·
dores. 
per què la Unió Europea hauria de preocu·• 
par·se de la cura de les persones, basant·
se en la perspectiva políticosocial de la Unió 
Europea davant l’envelliment constant de 
la seva població, i el paper que han de de·
senvolupar els professionals de la salut en 
aquest context. 
perquè el mercat laboral hauria de tenir • 
cura de les persones treballadores. En 
aquest sentit, es van mostrar exemples 

d’empreses que recolzaven a les persones 
treballadores amb responsabilitats en la 
cura, a la vegada que la cura en si, és un 
nínxol de mercat on faltarà personal labo·
ral en el futur. 
Les i els ponents del seminari eren per·

sones vinculades políticament al Parlament 
Europeu, o amb la Comissió Europea o eren 
representants d’associacions de famílies de 
diferents països europeus. D’AFIN hi va assis·
tir M.Bruna Alvarez, qui realitza la seva tesis 
doctoral sobre maternitat i conciliació entre la 
vida laboral i familiar. 

Més informació

Reconciling Work and Care responsabilities: a challange for family carers in Europe
COFACE (Confederation of Family Organisations in the European Union)

Brussel·les, Bèlgica, 26 de juny de 2012
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El Congrés es va iniciar amb una Jornada adre·
çada a pares/mares el diumenge 21 d’octubre 
al matí, en la qual van participar diversos pro·
fessionals, com Diane Black, presidenta de la 
FASD Alliance, qui va fer referència a la ne·
cessitat i la importància d’informar sobre els 
efectes negatius del consum d’alcohol durant 
l’embaràs. El genetista Miguel del Campo, va 
explicar a les famílies les característiques fe·
notípiques que condueixen al diagnòstic del 
FASD. La Cap de serveis socials psiquiàtrics 
de joventut del nord d’Holanda, Inge van 
Balkom, va presentar el model de diagnòstic i 
intervenció que utilitzen al seu país des de fa 
anys, els beneficis del diagnòstic i la interven·
ció precoç per a la persona afectada de FASD, 
per a la família i per a l’entorn escolar. 

La doctora en Psicologia i investigadora del 
grup AFIN, Natàlia Barcons, va presentar els 
resultats de les investigacions realitzades pel 
Grup sobre l’adaptació psicològica de nens i 
nenes adoptats internacionalment, en la qual 
posen de manifest les dificultats que traves·
sen una part substancial de nens i nenes pro·
cedents de països d’ Europa de l’Est, per la 
possible presència de Trastorns del Síndrome 

Alcohòlic Fetal sense diagnosticar. Una raó que 
va conduir a l’inici d’una investigació específi·
ca sobre el FASD per part del Grup orientada 
a diagnosticar correctament i a intervenir el 
més aviat possible, tal i com es recomana a 
nivell internacional. 

José Luis Esteban, president de l’Associa·
ció de famílies adoptants de Rússia (ASFARU), 
va assenyalar la importància que les famílies 
que estiguin en tràmits d’adopció als països 
d’Europa de l’Est disposin de la informació ne·
cessària sobre les possibles patologies, entre 
elles, el FASD, que poden presentar els nois i 
noies, per conèixer quines seran les necessi·
tats dels seus fills i filles i poder enfrontar-les i 
gestionar-les adequadament. Bàrbara Viader, 
del Centre d’Estimulació Infantil de Barcelona, 
va explicar com intervenir des de la integració 
sensorial amb nens i nenes que presenten de·
ficiències en aquesta àrea. 

La jornada va finalitzar amb la intervenció 
de Núria Canal, directora de l’Institut Català 
per a l’Acolliment i l’Adopció (ICAA), que as·
senyalà que des de la institució s’intenta aco·
llir i respondre a les demandes i necessitats 
de la família. Tanmateix, davant la demanda 

de diverses fa·
mílies perquè 
en els països 
d’origen s’in·
formi sobre el 
diagnòstic de 
FASD, va afir·
mar que des 
de l’ICAA no 
es pot interve·
nir en les polí·
tiques del país 
d’origen, tot i 
que s’informa·
rà més i millor sobre el FASD a les famílies 
que volen adoptar en aquests països. 

Com a conclusió de la Jornada de pares, 
l’ interès principal va recaure en la necessitat 
de les famílies d’obtenir un diagnòstic i inter·
venció adequada en cada cas, donat que el 
FASD és un trastorn que acompanyarà a qui 
ho pateixi i a la seva família al llarg de tota la 
vida, amb dificultats diferencials segons l’eta·
pa evolutiva i el grau d’afectació.

Second EUFASD Conference: Trastorns del Síndrome Alcohòlic Fetal 
Jornada per a pares i mares

Barcelona, 21 – 24 d’octubre de 2012
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El simposi internacional “Prácticas emergen-
tes y procesos metropolitanos” va reunir es·
pecialistes de diferents països per discutir les 
conclusions d’una investigació col·lectiva en·
torn dels joves, les cultures urbanes i xarxes 
digitals que han estat exposades en el llibre 
del mateix nom, coordinat per Néstor García 
Canclini, Francisco Cruces y Maritza Urteaga 
Castro Poza. Els dos dies del Simposi es van 
organitzar en 6 taules rodones que reprenien 
els conceptes clau de la investigació per a dis·
cutir·los. 

A la primera, titulada “Nuevas prácticas 
metropolitanas”, van dialogar Nestor García 
Canclini de la Universidad Autónoma Metro·
politana de México, Honorio Velasco i Francis·
co Cruces de la UNED i Manuel Delgado de la 
Universitat de Barcelona. 

La segona taula dedicada a les transfor·
macions del treball i la indústria va estar in·
tegrada per Jaron Rowan de Goldsmith Colle·
ge, University of London, Luis Reygadas de la 
Universidad Autónoma Metropolitana de Mé·
xico, Toby Miller de la University of California 
i Hector Fouce de la UCMR. La sessió de la 
tarda, moderada per Gloria G. Duran i Sandra 

Fernández García, ambdues de la UNED, va 
ser un diàleg entre diferents artistes que van 
presentar fragments dels seus treballs audio·
visuals sota el tema “Imágenes e imaginarios 
en el Nuevo Madrid”. 

El matí del següent dia va concentrar les 
tres altres taules: “Socio-tecno-lógicas”, amb 
Amparo Lasén (Universidad Complutense de 
Madrid), Sara Sama i Fernándo González de 
Requena de la UNED; “Cronotopías emergen·
tes” que va reunir a Jérôme Monnet de l’Ins·
titut francès d’Urbanisme de París, Montserrat 
Cañedo i Fernando Monge de la UNED i Nadja 
Monnet de la Universitat Autònoma de Barce·
lona i membre d’AFIN. L’última taula va ser 
dedicada a les “Poéticas de la urbe cotidiana” 
amb intervencions de Karina Boggio (Univer·
sidad de la República, Uruguai), Gloria G. Du·
ran i Francisco Cruces (ambdós de la UNED).

El contingut del simposi i els debats que 
va generar estan disponibles a aquest enllaç.

I Simposi Internacional: La construcció social 
de la maternitat i la paternitat

Cultura, ciència i ètica
Universitat de Vic, 25 d’octubre 

El tema central del simposi era la construcció 
social de la maternitat i la paternitat que en 
les societats europees i nord·americanes na·
turalitza els rols de gènere, ja que és en la re·
producció on la diferència de gènere apareix 
amb més evidència. A partir dels fets biolò·
gics de l’embaràs, part i lactància, se’ls atri·
bueix significats del què identifica a una dona 
i les seves tasques associades, que creant 
desigualtats estructurals amb els homes. En 
un context de significats canviants, l’objectiu 
era debatre el procés de redefinició de la ma·
ternitat i la paternitat, des d’una perspectiva 
interdisciplinar. 

El simposi, en el qual va assistir M. Bruna 
Alvarez d’AFIN, es va obrir amb una conferèn·
cia de M. Jesús Izquierdo sobre el significat 

Simposi “Pràctiques emergents i processos metropolitans”
Madrid, UNED, 22 i 23 d’octubre
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Aquesta conferència que va tenir lloc a la 
Universitat de Barcelona l’ 11 de desembre 
a la qual va assistir Nadja Monnet d’AFIN, va 
ser la primera d’un cicle de conferències de 
la Plataforma Formació, Planificació urbana, 
Arquitectura y Gestión. Es van encreuar les 
mirades de dos arquitectes, un economista i 
un antropòleg sobre l’atenció als ciutadans i 

ciutadanes menors i majors d’edat en els es·
pais urbans actuals. 

Fernando Alonso, director de l’Equip d’In·
vestigació ACCEPLAN de la Universitat Autò·
noma de Barcelona i coordinador del Pla Naci·
onal d’Accessibilitat d’Espanya 2004·2012, va 
obrir el debat cridant l’atenció sobre l’envelli·
ment de la població espanyola que va tenir un 

Infància i Envelliment poblacional als espais urbans actuals
Universitat de Barcelona, 11 de desembre de 2012

de gènere en les ciències socials. A continu·
ació va tenir lloc una taula rodona entorn del 
canvi des de la biologia, l’ètica i el dret, on 
Julita Oliveras (UVic) va analitzar el paper de 
la biociència en els canvis en la construcció 
social i cultural de la maternitat i la paterni·
tat. Marta Roca (Université de Lausanne) va 
parlar específicament dels canvis produïts per 
la gestació subrogada, i Noelia Igareda, va 
parlar de l’evolució jurídica de la protecció de 
la maternitat, al·ludint a la construcció social 
que representava. La segona taula rodona va 
girar entorn de Taking Queer Theory Home to 
Meet the Parents, en el decurs de la qual Pam 
Alldred (Brunel University) va plantejar la ma·
ternitat i paternitat com a performativa, és a 
dir, que s’és ‘mare’ perquè es fa el que fan les 
mares o s’és ‘pare’ perquè es fa el que fan els 
pares, trencant en aquest sentit amb l’associ·
ació entre mare·dona i pare–home. 

La tercera taula rodona va reflexionar en·
torn de Las continuidades y rupturas en la 
representación de la maternidad, on Caterina 
Riba (UVic) va analitzar la construcció cultural 
de la maternitat en la literatura, Ana M. Pa·
lomo (UVic), en l’art, i Eva Espasa (UVic), en 
el cinema. Finalment, Carme Sanmartí (UVic), 
va analitzar el procés de construcció de la ma·
ternitat des d’una mirada històrica. 
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punt d’inflexió històric el 2001, quan per pri·
mera vegada, la corba dels majors de 65 anys 
va superar la dels joves. Va plantejar llavors 
la necessitat de fomentar un envelliment ac·
tiu que implica prendre mesures per facilitar 
i implementar l’adaptació de l’habitatge i de 
l’entorn diari de les persones majors d’edat. 

A continuació va intervenir Manuel Delga·
do, coordinador del doctorat en Antropologia 
de l’espai i del territori, de la Universitat de 
Barcelona qui, en base als seus records de 
la infància, va advocar per la no intervenció 
urbanística i la necessitat de deixar descam·
pats a la ciutat per permetre que els nens i 
les nenes els explorin i recuperin la seva lli·
bertat. Va subratllar que la tendència actual 
consisteix en tancar els nens i les nenes (a 
casa, a l’escola, als parcs…) i dificultar-los el 
lliure accés al carrer. A més, va subratllar que 
la vida social dels nens i nenes està molt poc 
estudiada en antropologia i que, si s’analitzen 
les seves relacions socials, és sobretot en el 
context escolar. 

De la seva banda, Josep Muntañola, que 
és membre de l’equip redactor dels Indicadors 
Municipals d’aplicació de la Convenció sobre 
els Drets del Nen del Programa Ciutats Ami·
gues de la Infància, UNICEF (2009) i ha de·
senvolupat investigacions sobre el desenvolu·

pament de capacitats arquitectòniques en els 
nens i les nenes, va iniciar la seva intervenció 
puntualitzant les dues aportacions anteriors. 
Va mencionar el seu desacord amb la creença 
en l’existència d’un codi universal de mobili·
tat. Considera que a cada societat, les perso·
nes es mouen de manera diferent en funció 
de múltiples factors, com l’entorn, les seves 
creences o la seva posició socioeconòmica. Va 
repetir en diverses ocasiones que a les ciutats 
en les quals es deixa sortir els nens i nenes de 
9 anys sols, és perquè la seva arquitectura és 
bona. Va insistir en la necessitat de deixar de 
sectorialitzar les activitats a la ciutat i de pro·
moure les interaccions intergeneracionals. Va 
defensar una aproximació pluridisciplinar per 
a millorar la qualitat dels espais urbans. 

Finalment, Jaume Barnada, actual direc·
tor de Projectes d’Urbanisme al Departament 
d’Estratègia de la Direcció de Projectes d’Hà·
bitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, va 
iniciar la seva aportació dient que no sabia 
què era un espai públic per a nens, nenes i 
persones grans. Per ell hi ha un sol espai urbà 
per a una varietat de públic. Va explicar qui·
nes eren les característiques de l’espai urbà 
barceloní emfatitzant en la seva diversitat i en 
el fet que l’espai públic contemporani no és el 
mateix que el de fa 60 anys. Va insistir tam·

bé en la tendència actual d’esperar·ne massa 
coses: que sigui un espai accessible per a les 
persones de diferents edats, tranquil i alhora 
animat, net, verd, etc. Va subratllar que els 
dos grans problemes de Barcelona avui en dia 
són el conflicte per la sobreocupació de l’espai 
i els mecanismes de privatització d’aquest.

Més informació
Streaming
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El passat setembre del 2011 la 
Dra. Neus Abrines es va incorpo·
rar a la CAMHS EBPU (Child and 
Adolescent Mental Health Servi-
ces Evidence Based Practice Unit) 
a Londres, Regne Unit. La EBPU 
és una unitat acadèmica que for·
ma part tant de la University Co·
llege London (UCL) com de l’Anna 
Freud Centre. L’objectiu d’aques·
ta unitat és desenvolupar i disse·
minar la investigació sobre salut 
mental infanto·juvenil i promoure 
la pràctica clínica basada en els 
resultats i l’evidència. En aquest 
sentit, la unitat ofereix assesso·
rament a professionals per tal de 
millorar l’efectivitat dels serveis 
públics de salut mental. Aquests 
objectius es porten a terme a tra·
vés d’investigacions, publicacions 
i formació. 

L’ activitat de la Dra. Neus 
Abrines se centra actualment en 
dues àrees d’especial interès dins 
el camp de la sanitat, molt re·
lacionades entre si: la Presa de 

Decisions Compartides (Shared 
Decision Making) en Salut Mental 
Infantil i Juvenil i el Seguiment 
rutinari dels resultats (Routine 
Outcome Monitoring) percebuts 
pels usuaris en Salut Mental In·
fanto·juvenil.

Presa de Decisions Compartides 
en Salut Mental Infantil i Juvenil

La Presa de Decisions Compartides 
és un model de decisió que pretén 
disminuir l’asimetria d’informació 
i poder entre els professionals i 
els usuaris, incrementant el nivell 
d’informació dels usuaris, el seu 
sentit d’autonomia i/o control so·
bre les decisions relacionades amb 
el seu tractament i que afecten al 
seu benestar. S’ha demostrat que 
aquest model de decisió aporta 
nombrosos beneficis i millora la 
qualitat dels serveis sanitaris. 

Fins a l’actualitat aquest mo·
del s’ha aplicat majoritàriament 
dins del camp de la salut física i la 
seva aplicació en salut mental ha 

estat més complicada, ja que hi 
ha hagut una tendència a pensar 
que les persones amb problemes 
de salut mental no tenien capaci·
tats per a prendre decisions ade·
quades. Tot i així, l’evidència ens 
mostra que la majoria de per·
sones amb problemes de salut 
mental desitgen participar en les 
decisions que es prenen sobre el 
seu tractament i que són capaces 
d’entendre les opcions i de pren·
dre decisions racionals.

L’Aplicació de la Presa de De·
cisions Compartides presenta en·
cara més reptes quan es treballa 
amb població infantil i juvenil, ja 
que la tendència a assumir que 
aquests pacients no tenen capaci·
tat de decisió és encara més gran 
que en el cas dels adults. Neus 
Abrines està actualment partici·
pant en un projecte pilot i innova·
dor que pretén aplicar la Presa de 
Decisions Compartides en quatre 
serveis de salut mental infanto·
juvenil al Regne Unit: Closing the 

Incorporació de Neus Abrines a la Child and Adolescent Mental Health Services Evidence Based Practice Unit

Gap: Shared Decision Making in 
CAMHS.

Seguiment rutinari dels resultats 
percebuts pels usuaris 

en Salut Mental Infanto-juvenil 

Implica utilitzar diferents qüesti·
onaris i eines per tal de millorar 
la qualitat del servei que reben 
els usuaris. La finalitat d’aquestes 
mesures és ajudar als professio·
nals i usuaris a planificar conjunta·
ment la intervenció o tractament, 
acordar els objectius de treball i 
entendre el context familiar de 
cada nen/a així com també facili·
tar el seguiment dels símptomes i 
l’avaluació de l’efectivitat del trac·
tament per tal de poder plantejar 
els canvis que siguin necessaris, 
en el moment en que l’evolució 
del cas no sigui favorable.

La informació que proporci·
onen aquestes mesures s’aplica 
directament el treball clínic dels 
professionals, comentant els re·
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Durant aquest 2102, tres integrants d’AFIN, 
Neus Abrines, Natàlia Barcons i Paola Gal·
bany, han finalitzat les seves tesis doctorals 
titulades respectivament Inatenció i hiperac-
tivitat en nens i nenes adoptats a Europa de 
l’Est: Descripció, causes, implicacions; Resili-
ència en menors procedents de l’adopció in-
ternacional; i Evolució de les cures infermeres 
a l’Hospital de l’Esperit Sant de Santa Coloma 
de Gramanet 1917-2010. Les dues primeres 
van rebre les mencions de Doctorat Europeu i 
Cum Laude al Departament de Psicologia Clí·
nia i de la Salut de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.i la tercera va rebre un Cum Laude 
a la Universitat de Barcelona.

La resenya de les dues primeres tesis, re·
alitzades integrament en el context del Grup 
d’Investigació AFIN i dels projectes I+D de·
senvolupats, han estat publicades en núme·
ros anteriors d’aquesta mateixa Newsletter, 
concretament els números 41 i 43.

Durant el primer semestre del 2013, es 
preveu que Beatriz San Roman llegeixi la seva 
tesi doctoral, titulada Els discursos de l’adop-
ció en la construcció de les alteritats i subjec-
tivitats subalternes a Espanya.

Tesis doctorals

Actualment, en el grup AFIN s’estan de·
senvolupant les seguents tesis doctorals:

La construcció cultural de la maternitat a - 
España, de M. Bruna Alvarez.
La conformació familiar homoparental - 
masculina a través de la reproducció per 
subrogació a Catalunya: Antropologia de 
les interseccions entre biologia i filiació so-
cial i les seves implicacions per les noves 
formes del parentesc, d’Oliver Du Arte.
Cos, materialitat i experiència (Re)localit-- 
zació dels subjectes-cossos a un ‘no-lloc’ 
de la heteronormativitat, de Maria Fer·
nández Guerrero.
Joves, producció cultural i espai públic: - 
activitats esportives, sociabilitat i diversi-
tat cultural de Raúl Hernández Villasol.
La familia i la infància en el context de - 
l’acolliment familiar en l’orfanat de la ciu-
tat de Nanchang, Xina, de Yan Ping Liao. 

sultats obtinguts amb les famílies usuàries. 
L’evidència ens mostra que rebre feedback 
per part dels usuaris sobre l’efectivitat del 
tractament i l’evolució dels símptomes fa que 
s’obtinguin millors resultats, especialment en 
els casos més resistents al tractament.

Tot i que existeix evidència que els usu·
aris mostren preferència per aquest mètode 
de treball, és important tenir en compte que 
l’ús d’aquestes mesures pot ser prejudicial si 
no s’utilitzen correctament, integrant·se en la 
pràctica clínica i formant part d’una filosofia 
de treball més àmplia. 

Neus Abrines participa actualment en un 
programa de formació per a serveis de salut 
mental infanto·juvenil interessats en imple·
mentar aquest sistema de treball: l’U-PROMI·
SE. Per a més informació sobre aquests temes 
podeu contactar directament amb ella (Neus.
AbrinesJaume@annafreud.org) o esperar a la 
newsletter AFIN que esta programada per al 
proper mes de maig del 2013. 
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Raúl Hernández al Institute of Education

Entre els mesos de febrer i agost 
de 2012, Raúl Hernández va rea-
litzar una estada de sis mesos 
a Londres, acollit per la London 
University mitjançant un Special 
Research Programme, programa 
propi del Intitute of Education per 
a estades breus d’investigadors.

Aquest programa va consistir 
en la participació en:

Student-led Research Met-- 
hods Workshops on, junt amb 
altres investigadors/es es va 
aprofundir i debatre sobre els 
mètodes d’investigació en les 
investigacions pròpies de ca·
dascun dels/les participants.
Postgraduate reading semi-- 
nar on critical realism dirigit 
per Roy Bhaskar. En aquests 
seminaris es va realitzar una 
immersió en el corrent filo·
sòfic del Critical Realism i les 
seves aplicacions en el món 
de l’educació i l’anàlisi del 
discurs.

D’altra banda, es van anar realit·
zant tutories, de forma individual 
i personalitzada, amb la profes·
sora Liesbeth de Block per tre·
ballar sobre la comunicació, tro·
bade que duien per títol Play and 
photographs as an object of study 
and also as an ethnographic tool, 
a means in the ethnographical re-
search with children and young-
sters (exposat a la 4th Internatio·
nal Conference Celebrating Child-
hood Diversity el 10 de juliol al 
Centre for the Study of Childhood 
and Youth - University of Sheffi·
eld). 

Estada investigadora a AFIN
de Marta Sarasa (Universidad del País Basc)

Durant els mesos de setembre a 
desembre del 2011, Marta Sarasa 
Maia, professora de Psicologia de 
la Universitat del País Basc, va rea·
litzar una estada investigadora a la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
amb el grup AFIN. Durant aquesta 
estada, va compartir tant els seus 
coneixements acadèmics com, a 
un nivell més personal, el dia a dia 
amb els membres de l’equip, així 
com experiències relatives a pro·
cessos adoptius que contribuiran a 
la seva tesi doctoral sobre l’ajust 
personal d’adolescents adoptats i la 
seva labor investigadora en l’àrea 
de l’ajust psicosocial, tant en pro·
jectes relacionats amb la depres·
sió infantil i adolescent, com dins 
del grup d’investigació PSIKOR de 
la UPV-EHU, en projectes relacio·
nats amb l’autoconcepte i d’altres 
variables de l’ajust psicosocial com 
la resiliència, intel·ligència emoci·
onal, ajust escolar…

Durant la seva estància al grup 
AFIN va assistir a diferents con·
gressos: Connect-EU en el World 
Trade Center de Barcelona, l’ob·
jectiu del qual és impulsar projec·
tes R+D a Europa; jornades sobre 
FASD (Trastorn de la Síndrome 
d’Alcoholisme Fetal), que van te·
nir lloc a l’Institut d’Investigació 
de l’Hospital del Mar (IMMIN); 
Tercera jornada de post-adopció 
de Cataluña, organitzada per la 
Generalitat de Catalunya; i a la 
jornada de patologies importades, 
a l’Hospital Infantil Sant Joan de 
Déu de Barcelona, amb el tema 
Adopción internacional, resultados 
de las últimas investigaciones. A 
més, va assistir i col·laborar en 
tasques organitzatives en el 5è. 
Congrés Internacional organitzat 
per AFIN. Va treballar amb instru·
ments d’investigació qualitativa 
realitzant entrevistes amb famílies 
adoptives. 
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Estada investigadora a AFIN de V. Ferraro, de la Università Magna Graecia di Catanzaro

La doctora Valeria Ferraro, inves·
tigadora postdoctoral de la Uni·
versità Magna Graecia di Catan·
zaro, Itàlia, ha realitzat una es·
tada d’investigació al Grup AFIN 
de sis mesos en dos períodes de 
tres mesos cada una, centrada en 
les pràctiques de criança a Tur·
quia, en especial les vinculades a 
l’adopció. 

La implementació de la Con·
venció dels Drets de l’Infant, fir·
mada a Nova York el 20 de no·
vembre de 1989, va donar vida 
a un ample debat en les ciènci·
es socials sobre la reconfiguració 
dels sistemes de parentiu. Des de 
certes perspectives, la pràctica de 
les adopcions internacionals que 
salvaguarden l’infant com un in·
dividu amb els seus propis drets, 
sovint aliè a les practiques locals 
de parentiu de comunitats extra·
europees, un exemple del qual, 
podria ser la ‘resistència’ cultural 
turca a la pràctica de l’adopció, 
tot i que legalment admesa. 

Actualment, la importància de 
la família, com a base i fonament 

de la societat turca, és ratificada 
per la Constitució (art. 41), men·
tre la protecció dels infants con·
tra abusos és garantida pel Codi 
Penal (Türk Ceza Kanunu) i les 
obligacions derivades de la subs·
cripció de la Convenció dels Drets 
de l’Infant i, més tard, de la Con·
venció de la Haia.

L’objectiu de la present inves·
tigació, cofinançada per la Comis·
sió Europea, el FSE i la Regió de 
Calabria, és examinar la intersec·
ció entre les pràctiques de paren·
tiu tradicional i les formes addici·
onals de “tutela col·lectiva”, com 
l’adopció i l’acolliment, legalment 
reconegudes. 

A la vista de la situació par·
ticular de la societat turca, en la 
qual hi ha present forts xocs entre 
l’urbà i el rural, el religiós i el se·
cular, i un tema etnonacionalistic, 
l’examen dels models de cura in·
fantils permeten verificar com els 
models teòriconormatius, sovint 
etiquetats com “universals”, ela·
borats sobre la base de ‘bones in·
tencions’, són sovint re·interpre·

tats i re·elaborats d’acord amb la 
necessitat del context local. 

La primera fase de la investi·
gació ha estat duta a terme a Ità·
lia i Espanya, compartint l’experi·
ència de la professora Diana Mar·
re i el grup d’investigació AFIN, 
amb les investigacions antropolò·
giques en adopció en països de la 
Unió Europea i altres. 

La segona fase es durà a ter·
me a Turquia, per tal de recollir 
dades i realitzar entrevistes a 
treballadors socials i famílies, a 
través d’una anàlisi qualitativa, 
seleccionant alguns casos d’acord 
amb la tipologia de l’assistència 
donada (acolliment, adopció) i 
d’acord amb la distribució geo·
gràfica (àrees urbanes i rurals).

La presentació i la difusió dels 
resultats de la investigació, que 
finalitzarà el juny del 2014, seran 
presentats en un workshop a la 
Università Magna Graecia di Ca·
tanzaro. 

Beca FPU

M. Bruna Alvarez, integrant del 
grup AFIN, ha obtingut la beca 
FPU (Formació de Professorat Uni·
versitari) que atorga el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 
Aquesta beca es convoca amb 
l’objectiu de promoure la forma·
ció en programes de doctorat i té 
una duració de 48 mesos. 

El procés de selecció ha consis·
tit en una primera fase de valora·
ció de l’expedient acadèmic dels/
les sol·licitants, amb un puntatge 
addicional per premi de llicencia·
tura o grau, el qual era el cas. En 
una segona fase, es valorava el 
currículum de la directora de tesi, 
tenint especial pes els sexennis 
d’investigació reconeguts vius, 
així com el projecte d’investiga·
ció i l’activitat científica del grup 
d’adscripció de la sol·licitant. 

Aquesta beca permetrà la re·
alització d’una tesi doctoral en 
antropologia social sobre la Cons-
trucció de la maternitat a Espa-
nya al segle XXI.
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M. Bruna Alvarez va realitzar el 
curs passat aquest màster, ofert 
pel Departament d’Antropologia 
de la UAB. 

El màster estava format per 
una part de docència teòrica i una 
part d’investigació amb la realit·
zació del treball final de màster. 

La docència teòrica va cons·
tar de tres mòduls comuns, on 
s’aprofundia en conceptes com 
gènere, parentiu i migracions; i 
tres línies d’especialització centra·
des en la investigació etnogràfica 
i transcultural, l’anàlisi etnogràfic 
per la intervenció social i la teoria 
antropològica, diversitat cultural i 
relacions interculturals.

En la part investigadora, M. 
Bruna Alvarez va realitzar el tre·
ball final de màster, titulat Deci-
deixo tenir una filla. La construc-
ció cultural de la maternitat a 
Espanya i la seva vinculació amb 
les subjectivitats, sota la direc·
ció i tutorització de Diana Marre. 

Aquest treball partia del concepte 
d’infertilitat estructural a Espanya 
causat bàsicament per les con·
dicions laborals (Marre, 2009), 
i analitzava el perquè, tot i les 
dificultats, les dones continuen 
tenint filles i fills a Espanya. Les 
conclusions del treball giraven 
entorn de les ambivalències de la 
maternitat. En primer lloc, el què 
es decidia era deixar de prendre 
anticonceptius, iniciant el procés 
de convertir·se en mare a partir 
de l’embaràs, i construint el de·
sig de maternitat en relació a les 
dificultats que aquest embaràs es 
produís. Per tant, es manifestava 
una ambivalència entre la consci·
ència i la inconsciència de la de·
cisió de tenir fills i filles. Per altra 
banda, la decisió de tenir fills i fi·
lles estava justificada per la natu-
ralesa, construïda com allò biolò·
gic ·l’instint de les dones a repro·
duir·se·, i allò social ·una etapa 
de la vida de les dones, vinculada 

a la identitat femenina. Pel què fa 
a qui pren la decisió, va sorgir a 
tall d’hipòtesi una possible vincu·
lació entre el consens de la decisió 
de tenir fills i filles dins la parella, 
i la futura coresponsabilitat en la 
criança dels fills i filles. 

La realització del màster ha 
possibilitat l’accés al doctorat de 
M. Bruna Alvarez, on pretén rea·
litzar la seva tesi doctoral sota el 
títol La construcció de la materni-
tat a Espanya, sota la direcció de 
Diana Marre. 

M. B. Álvarez, Màster en Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals 
RECOMANEM

La Newsletter AFIN 
núm. 43 va tractar so·
bre l’acolliment familiar. 
Des de la Creu Roja, ens 
han enviat documents 
sobre el tema molt inte·
ressants: 

Manual de Buenas • 
Prácticas en 
Acogimiento Familiar

El acogimiento en • 
familia ajena. Bases 
conceptuales y 
metodológicas para la 
toma de decisiones
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Per donar continuïtat al projecte “Fotografia i 
Alteritats”, iniciat el 2009, Nadja Monnet va 
promoure la co·organització (entre el grup de 
recerca Contraplano – Laboratori d’Acció Do·
cumental (LAD) de l’Institut Català d’Antropo·
logia i el Laboratori Arquitectura/Antropologia 
(LAA) de l’ Escola Nacional Superior d’Arqui·
tectura de París La Villette als que pertany), 
de dues trobades durant l’any 2012 per seguir 
reflexionant al voltant de les possibilitats ofer·
tes per les tecnologies digitals i audiovisuals 

Documentar i comprendre allò urbà al segle XXI: diàlegs entre científics socials, artistes visuals i arquitectes

per a la investigació a les ciències socials. Així 
com en les jornades del 2009 es va reflexionar 
sobre les pràctiques i els usos de la fotogra·
fia i de les complexes relacions que aquesta 
té amb les mobilitats i alteracions socials, en·
guany vam interessar·nos en posar el focus 
d’atenció sobre allò urbà, obrint l’espectre dels 
mitjans de representació a altres medis com 
és l’audiovisual i les tecnologies digitals. 

Per ‘allò urbà’ entenem la realitat urbana 
articulada per mitjà de relacions entre com es 

concep, com es percep i com es viu. Habitual·
ment l’àmbit de la percepció i la representació 
d’allò urbà sembla el camp reservat als artis·
tes –inclosos per determinades orientacions 
d’arquitectes–; la concepció de l’espai urbà 
als arquitectes, urbanistes i gestors territori·
als, mentre que són els científics socials els 
que es dediquen a documentar les formes de 
vida urbanes. 

En aquesta proposta vam voler proposar 
un diàleg d’aquests tres aspectes analítics per 
tal d’establir vincles entre persones de les dis·
ciplines implicades en l’anàlisi de les dinàmi·
ques urbanes. 

La primera trobada va tenir lloc els dies 
11 i 12 de juny i la segona els dies 4 i 5 d’oc·
tubre. Al juny van intervenir Emmanuel Her·
mange (crític d’art, Escola Superior d’art i de 
disseny de Grenoble- Valence) amb una po·
nència titulada Malentesos i territorialitats: 
l’artista davant l’espai urbà. A continuació 
l’antropòleg Xavi Camino Vallhonrat i l’histo·
riador Òscar Casasayas Garbí, de l’Associació 
Pas a pas, ens van conduir sobre les petjades 
del barraquisme a Barcelona al presentar·nos 
el procés de la recerca Barraquisme, la ciutat 
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(im)possible, subvencionada per l’Inventari 
del Patrimoni Etnòlogic de Catalunya i la seva 
difusió mitjançant la exposició Barraques, la 
ciutat informal al Museu d’Història de la Ciutat 
de Barcelona. Com a ”discussants” vam tenir 
a Isabel Martínez Stolcke (arquitecta, urba·
nista, activista audiovisual), Aurelio Díaz (an·
tropòleg, UAB) i Anne-Claire Vallet (arquitec·
ta, Laboratoire Architecture/Anthropologie)

Al dia següent vam realitzar dos itineraris 
sota el títol “De les barraques a l’habitatge 
mòbil”. El primer al matí, a la frontera en·
tre Hospitalet de Llobregat i Barcelona, el van 
guiar en Xavi Camino Vallhonrat i Max Díaz 
Molinaro de l’Associació Pas a pas . Va ser un 
recorregut històric que presentava diferents 
etapes del barraquisme a Barcelona. A la tar·
da, van ser l’antropòleg José Sánchez García, 
l’antropòleg i arquitecte tècnic Raúl García 
Ferrer i el fotògraf Daniel Pascual Rodríguez 
que ens van portar a la frontera entre l’Eixam·
ple i Poble Nou per observar els intersticis al 
voltant de Glòries, espais atrapats entre el pla 
22@ i vestigis de l’època industrial d’aquesta 
part de la ciutat.

El 4 d’octubre vam comptar amb la pre·
sència de dues brasileres,  Paola Berenstein 
Jacques (arquitecta-urbanista, Univesidade 
Federal da Bahia, LAA) i Fabiana Dultra Brit·

to (coreògrafa, Univesidade Federal da Bahia) 
que van presentar·nos el seu projecte Corpo-
grafia Urbana: reflexões sobre o projeto em 
curso CORPOCIDADE.  Van discutir la seva 
proposta Maricarmen Tapia (arquitecta i ur·
banista), Emanuela Bove (arquitecta del col·
lectiu Repensar Bon Pastor) i Jordi Serchs (di·
rector de l’Arxiu fotogràfic de Barcelona).

El dia següent, al matí, ens vam trobar 
al barri de Bon Pastor per a un itinerari al·
legòric on antropòlegs, arquitectes i artistes 
visuals del projecte Repensar Bon Pastor ens 
van presentar el seu treball. A la tarda va ha·
ver·hi una taula redona titulada Documentar 
la remodelació urbanística a través de la foto-
grafia amb Jordi Serchs,  Hélène Veiga Gomes 
(antropòloga i artista visual, LAA/ EHESS) i 
Sylvain Maresca (sociòleg, Universitat de Nan·
tes, Laboratoire d’Histoire Visuelle Contempo·
raine, EHESS).

Més informació

Pràcticum de recerca a AFIN
de Cati Pou

El practicum està pensat des de la carrera 
de psicologia per tal d’iniciar als estudiants 
en les pràctiques professionals. Cati Pou va 
realitzar les pràctiques al grup AFIN durant 
el curs 2011·2012, on va travessar per totes 
les parts que conformen una investigació i un 
grup d’investigació (àmbit administratiu i de 
gestió, logística del Grup durant la preparació 
de les jornades AFIN, construcció d’un marc 
teòric d’investigació, transcripció d’entrevistes 
videoenregistrades i codificació i observació 
d’entrevistes fins arribar a la pròpia realització 
d’aquestes).

Durant el pràcticum va assistir a diver·
ses jornades de formació. D’aquesta manera, 
el Pràcticum d’investigació ha estat un pont 
d’unió entre el món acadèmic i el món pro·
fessional, una experiència enriquidora, ja que 
durant la realització de la carrera hi ha una 
menor vinculació entre el món acadèmic, el 
professional i els estudiants. 
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Congressos i Esdeveniments Acadèmics AFIN

La pel·lícula Una vida nue-
va, de la directora Ounie 
Lecomte, relata el procés 
de dol de Jinhee, una nena 
coreana de nou anys, a 
qui el seu pare deixa en 
un orfenat durant els anys 
1970. Amb veracitat i amb 
sensibilitat serena, la di·
rectora – que parla de la 
pròpia història a través 
de les seves vivències– 
transmet els sentiments 
que aquest abandonament 
desperta en ella: incredu·
litat, ràbia, tristesa, deso·
lació, resignació, i també 
elements d’esperança. En 
el decurs del temps veiem 
transitar Jinhee del dolor 
a l’instint de vida al qual 
s’aferra gràcies a la seva 
indubtable resiliència. 

L’ ambient gris de l’or·
fenat, la duresa i la ten·

dresa de les relacions, les 
esperances, les pors, els 
desigs i les incerteses in·
fantils, la dinàmica quo·
tidiana i els valors d’una 
cultura de país, d’època i 
de religió, ens ofereixen 
un document realista i 
veraç que explica l’expe·
riència de la pèrdua i de 
l’adopció.

El fòrum va ser con·
duït per Enric Calpena, 
periodista i professor de 
la Universitat Ramon Llull 
de Barcelona, i per Esther 
Grau, psicòloga de CRIA 
i membre d’AFIN. El pri·
mer va oferir elements de 
comprensió des de la mi·
rada de la comunicació i el 
llenguatge cinematogràfic, 
mentre que la perspectiva 
psicològica de la segona 
va apropar als aspectes 

Coincidint amb la finalit·
zació del projecte d’I+D 
‘Adopció Internacional i 
Nacional: Familia, educa·
ció i pertinença: perspecti·
ves interdisciplinars i com·
paratives’, el grup AFIN va 
realitzar el seu VIè Con·
grés Internacional. 

En aquesta ocasió va 
tenir lloc a Valladolid, grà·
cies a la col.laboració i el 
suport d’ARFACYL, a qui 
des d’aquí volem expres·
sar el nostre sincer agra·
ïment. Durant dos inten·
sos dies les sessions van 
examinar, des d’una pers·
pectiva crítica i multidisci·
plinar, diversos aspectes 
relacionats amb l’adopció, 
com ‘Orígens, raça, etnici·
tat’, la Síndrome Alcohòlic 
Fetal, el TDA·H, les adop·

VI CONGRÉS INTERNACIONAL AFIN
Noves mirades a l’adopció en/com a risc

Valladolid, 23 i 24 de novembre

 Cine fòrum Una vida nueva
Barcelona, Cinemes Girona, 28 de novembre

personals de la protago·
nista.

Les abundants inter·
vencions del públic, for·
mat principalment per fa·
mílies i professionals, van 
enriquir un debat dinàmic, 
ple d’apreciacions i mati·
sos que van complemen·
tar una història de vida, 
que Lecomte ofereix amb 
sinceritat i sense ressenti·
ments.
 

cions ‘irregulars’, les rup·
tures i les crisis, la gesta·
ció subrogada i l’atracció 
sexual genètica en els re·
trobaments, entre d’altres 
temes. En un proper nú·
mero inclourem un resum 
de les ponències presen·
tades. 
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L’ objectiu d’aquest Encuentro era reflexionar 
sobre el dret de les persones a conèixer la 
seva identitat i les diferències que en la cons·
trucció d’aquesta determinen la legalitat o il·
legalitat en els processos d’adopció.

Varen intervenir com a ponents: 
Lila Parrondo, psicòloga d’ Adoptantis i 

membre d’AFIN, qui va introduir el tema dels 
nens i les nenes , les adopcions i l’ apropiació 
a les últimes dècades.

Diana Marre, antropòloga i directora d’ 
AFIN, qui va reflexionar sobre els dubtes que 
actualment comporten els processos d’adop·
ció internacional realitzats en alguns països 
respecte a la declaració d’adoptabilitat.

Carlos Slepoy, advocat especialista en 
drets humans, va analitzar la legislació inter·
nacional en matèria de drets del menor i va 
revisar casos flagrants d’incompliment com 
els de Xile i Argentina.

Carla Villalta, antropòloga i investigado·
ra del CONICET, va exposar el resultat dels 
seus estudis sobre les pràctiques socials que 
van permetre l’apropiació de menors durant 
la dictadura argentina.

Soledad Luque, presidenta de l’Associa·
ció Todos los niños robados son también mis 
niños, ve exposar la realitat de moltes famíli·
es espanyoles, els fills de les quals varen ser 
apropiats i lliurats en adopcions fraudulentes 
durant el franquisme i els inicis de la demo·
cràcia a Espanya.

Finalment, Martha Bello, psicoanalista, re·
presentant de la Red Argentino Europea por el 
Derecho a la Identidad (organisme dependent 
de l’associació Abuelas de Plaza de Mayo), va 
ressenyar les aportacions que la lluita de l’es·
mentada associació van generar en la ciència, 
la societat i la salut mental al llarg dels seus 
trenta·cinc anys de recorregut.

Es van projectar tres capítols de la sèrie 
“Nietos, historias con identidad”, realitzats per 
Abuelas de Plaza de Mayo, amb els testimonis 
de Tatiana Sfiligoy, Carlos D’Elía i Francisco 
Madariaga, tres dels 108 néts “recuperats”, és 
a dir, persones que havien sigut robades, que 
han estat identificades i se’ls ha restituït la 
identitat.

 

Adoptats o apropiats: Drets i diferències en la identitat
Madrid, 26 de novembre

(Adoptantis, Afin i la Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad)
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ESDEVENIMENTS D’INTERÈS

Young Sexualities Interdisciplinary 
Postgraduate Conference. Cardiff, 
Gran Bretanya, 25 de gener. 

Is Breast Really Best?  Breastfeeding, 
Motherhood, and the Politics of Care 
(Joan Wolf). Kent, Gran Bretanya. 
13 de febrer del 2013.  

Vulnerable Families. What can Europe 
do? Dublin Castle, Irlanda. 4 i 5 
de febrer del 2013.

Psychoanalysis and politics. 
Eruptions, disruptions and returns of 
the repressed. Helsinki, Finlàndia, 
del 15 al 17 de març del 2013.

Youth 2.0: connecting, sharing and 
empowering? Affordances, uses and 
risks of social media. Antwerp, 
Bèlgica, del 20 al 22 de març.

The Child and the Book Conference: 
Children’s Literature, Technology and 
Imagination. Research, Problems and 
Perspectives. Padua, Itàlia, del 21 
al 23 de març del 2013. 

Rutgers Media Studies Conference: 
Extending Play. New Brunswick, 
EU, del 19 al 20 d’abril del 2013.

Produire du savoir, gouverner des 
populations. Lyon, França, del 
10 al 13 de setembre del 2013. 
Contacte: colloquehssa@gmail.
com.

CALL FOR PAPERS
Encounters and Engagements: 
Creating New Agendas for Medical 
Anthropology. EASA Medical 
Anthropology Network/ AAA 
Society for Medical Anthropology. 
Tarragona, Espanya, del 12 al 15 
de juny del 2013. Veure Call for 
papers.

À quelle discipline appartiennent les 
enfants? Croisements, échanges et 
econfigurations de la recherche autour 
de l’enfance. París, França, del 23 
al 24 de maig del 2013. Call for 
papers: fins el 15 de gener del 
2013. Contacte: sciencenfance@
gmail.com. 
Imperfect Children. Leicester, Gran 
Bretanya, del 5 al 7 de setembre 
del 2013. Call for papers: 
febrer del 2013. Contacte: 

imperfectchildren@googlemail.
com, Steven Taylor sjt48@le.ac.
uk, Steven King sak28@le.ac.uk. 

Children and Childhoods Conference. 
Ipswich, Gran Bretanya, 8 de 
juliol de 2013. Call for papers: 
fins el 22 de febrer del 2013. 

3rd Global Conference Childhood. 
Oxford, Gran Bretaña, del 18 
al 20 de Julio del 2013. Fecha 
límite Call for papers: 8 de 
febrero del 2013. 

CALL FOR PROPOSALS
Comics, Picturebooks and Childhood. 
Número especial de Journal of 
Graphic Novels and Comics. Call 
for papers: fins el 31 de març del 
2013. Contacte: Dr Mel Gibson at 
mel.gibson@northumbria.ac.uk

Fathering: A Journal of Theory, 
Research, and Practice about Men as 
Fathers.  Per articles acadèmics 
sobre pares i famílies. La revista 
publica treballs originals empírics 
(quantitatius i / o qualitatius) 

i teòrics, així com articles 
orientats a la pràctica i ressenyes 
bibliogràfiques analítiques. 

BEQUES 
Beca de Doctorat en Antropologia 
Social.. Manchester, Gran 
Bretanya. Deadline, 17 de gener 
de 2013. 

Beca de Doctorat en el Centre on 
Dynamics of Ethnicity (CoDE). 
Manchester, Gran Bretanya. 
Temes: 1) An Agent-Based Model 
approach to understanding 
changes in ethnic relations: 
applications to neighbourhood 
ethnic composition and health; 
2) The Making of Mixed 
Ethnicities, 1945·2011

Beca de Doctorado 2013-2014. IAF 
Grassroots Development, EU. 
Deadline: 22 de gener del 2013.
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RECOMANACIONS

Aquest informe és el resultat d’un projecte 
d’investigació d’un any de durada finançat per 
la Roma Initiatives de les Open Society Foun-
dations, sota la EU Roma Framework Advocacy 
Grant, i dut a terme sota la direcció científica 
de Bálint-Ábel Bereményi (prof. del Departa·
ment d’Antropologia de la UAB). El projecte 
tenia com a objectiu realitzar una anàlisi en 
profunditat dels primers sis anys del “Pla In·
tegral del Poble Gitano a Catalunya” (PIPG), 
posat en marxa pel Govern català a finals de 
2005. 

Es va decidir d’iniciar aquest treball d’ava·
luació, tant per la profunda preocupació de la 
societat civil gitana respecte als limitats resul·
tats i impactes del PIPG, com per un interès 
científic  en constatar una important distància 
entre els discursos sobre la democràcia de·
liberativa i la pràctica de la participació dels 
gitanos en les polítiques públiques adreçades 
a la població gitana. Partint d’aquestes consi·
deracions, la FAGiC, i el grup EMIGRA (UAB), 
van dur a terme una avaluació de resultats 
centrada en el disseny, la implementació i els 
resultats d’aquesta política pública.

El PIPG, aprovat pel Parlament català el 
2005, va representar una iniciativa pionera 
per a l’època. Les dues aportacions més signi·
ficatives del PIPG se circumscrivien en la par·
ticipació i la integralitat de la població gitana, 
per les quals s’advocava en la primera edició 
(2005·2008), així com en la segona (2009·
2013). Un èxit indubtable del PIPG és que ha 
aconseguit generar una estructura organitza·
tiva amb un alt nivell de participació de per·
sones gitanes, amb un dinamisme inicial con·
siderable, tant en les organitzacions gitanes 
com en els representants institucionals. 

Sense posar en qüestió l’enorme impor·
tància simbòlica en termes de compromís po·
lític i reconeixement cultural del PIPG, aquest 
va rebre dures crítiques a causa que l’impacte 
en la població objectiu (població gitana) s’ha 
percebut com a menor de l’esperat, així com 
també s’ha destacat d’altres debilitats orga·
nitzatives, procedimentals i de gestió. Però, 
si bé es percep una sensació de desencant i  
hi ha molts “desapareguts en combat” (lost 
in action), crida l’atenció la clara aposta op·
timista d’aquest Informe, així com la crida 

al fet que no tot està definitivament perdut i 
que hi ha molt potencial amb una revisió del 
PIPG, per tal d’assolir el seu objectiu original, 
de “Equiparar sociocultural i econòmicament 
el poble gitano de Catalunya amb la societat 
de la qual forma part”. L’ Informe emfatitza el 
fet que per tal que això succeeixi, es necessi·
ta una reforma en profunditat del procés.  Les 
crítiques presentades en l’estudi es responen 
amb recomanacions pràctiques i realitzables, 
fet que dóna especial rellevància i aportació a 
les modificacions futures del Pla Integral. 

Finalment, cal destacar que – tal com un 
dels pròlegs menciona – “si bé les recomana·
cions detallades es dirigeixen a les autoritats 
catalanes, la substància de l’informe ofereix 
una valuosa lliçó per a Europa”.

Descarregar l’informe en castellà, anglès i ca·
talà

Contacte:
Bálint-Ábel Bereményi
abel.beremenyi@uab.cat

Perdut en l’acció? 
Avaluació dels sis anys del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya

http://grupsderecerca.uab.cat/emigra/
http://grupsderecerca.uab.cat/emigra/es/content/informes-y-publicaciones-puntuales
http://grupsderecerca.uab.cat/emigra/es/content/informes-y-publicaciones-puntuales
mailto:abel.beremenyi@uab.cat

