
Aquesta publicació s’edita amb el recolzament del Ministeri d’Economia i Competitivitat a través del projecte I+D: 
Adoptions and fosterages in Spain: tracing challenges, opportunities and problems in the social and family lives of children and adolescents (CSO2012-39593-C02-00)

Direcció publicació: 

Diana Marre, Nadja Monnet i 
Beatriz San Román 
Continguts d’aquest número: 

Bruna Álvarez i Beatriz San 
Román
Imatge portada: 

Miguel Gaggiotti
Coordinació: 

Bruna Álvarez i Victòria Badia 
Traducció: 

Bruna Álvarez i Victòria Badia
Documentació: 

Bruna Álvarez
Difusió: 

Maria Galizia
Subscripció i contacte: 

gr.afin@uab.cat

ISSN: 2013-2956

Amb el suport de:

Número especial VII Congrés Internacional AFIN 

A deu anys del boom de l’adopció:
obrint noves perspectives

AFIN nº 53

Setembre 2013

AFIN

A F I N

El Grup d’Investigació AFIN, amb seu a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, treballa de 
manera ininterrompuda des del 2004 en temes 
d’Infància i Família, entre ells, adopció i procre-
ació. Alguns dels seus integrants provenien de 
participar en un projecte europeu d’investigació 
interdisciplinar i interuniversitari, liderat per la 
Universitat de Manchester i la de Barcelona, que 
analitzava la incidència de la comprensió públi-
ca sobre la genètica en el parentiu i la família, 
la raça i l’etnicitat. A principis d’aquest any, el 

Grup AFIN ha iniciat el seu tercer projecte con-
secutiu d’investigació (I+D), interdisciplinar i 
interuniversitari, en temes d’Infància i Família. 

En el marc d’aquest projecte i en línia amb 
el que en l’àmbit de la Comissió Europea s’ano-
mena “disseminació”, és a dir, compartir els 
resultats d’investigació amb els seus possibles 
beneficiaris, a més de la comunitat científica 
universitària, organitzem el que serà el nostre 
setè congrés internacional anual. Enguany porta 
per títol “A 10 años del boom de la adopción: 



plica– de manera més àmplia del que 
ho permet un programa o un tríptic la 
programació del congrés i les perso-
nes que han estat convidades com a 
ponents, així com alguns articles que 
els ponents convidats han publicat en 
accés obert a la xarxa i ressenyes de 
les seves publicacions més destaca-
des. Per facilitar la lectura, aquesta 
publicació s’ha organitzat seguint la 
seqüència de les sessions i presentaci-
ons en el programa. 

Animem als lectors i lectores a partici-
par del congrés. La butlleta d’inscripció 
es pot descarregar en aquest enllaç. 

abriendo nuevas perspectivas” i, con-
tinuant amb la tendència iniciada amb 
el VI Congrés Internacional de coor-
ganització amb entitats i institucions 
interessades en aquests resultats d’in-
vestigació, es realitzarà a la Universi-
tat de Vigo, al Campus de Pontevedra, 
Galícia, els dies 22 i 23 de novembre 
de 2013. 

L’organització d’aquest congrés 
respon, doncs, com en els casos ante-
riors, al compromís del Grup de Recer-
ca AFIN de presentar, compartir i dis-
cutir els seus resultats d’investigació 
amb professionals i científics nacionals 
i internacionals; amb professionals i 
tècnics que treballen en el camp de 
la infància, la família i la procreació, 
l’adopció, l’acolliment i la reproducció 
en general; i amb famílies i associaci-
ons de famílies, les quals constitueixen 
un col·lectiu particularment interessat 
en els seus avenços i resultats de re-
cerca, com demostra l’assistència en-
registrada als congressos anteriors.

Aquesta publicació presenta –i ex-
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Claudia Malacrida
Doctora en Sociologia i professora i Cap del Departament 

de Sociologia de la Universitat de Lethbridge (Alberta, Ca-

nadà), amb una àmplia trajectòria d’investigació sobre les 

dificultats i reptes que planteja la gestió del TDA-H per les 

famílies i, en especial, per les mares que han de conciliar la 

vida familiar amb la laboral, impartirà la conferència d’ober-

tura del Congrés. La seva perspectiva innovadora sobre una 

problemàtica que requereix abordatges multidisciplinars, 

inclou una mirada des del gènere, la família i el poder, així 

com sobre el cos i la medicalització. La professora Mala-

crida acredita un conjunt important de publicacions sobre 

el TDA-H en revistes científiques de prestigi com ara He-

alth, Gender & Society o The Canadian Review of Sociology 

and Anthropology. També és autora del llibre Cold Comfort: 

Mothers, Professionals, and Attention Deficit Disorder (2013, 

University of Toronto Press). 

Des de finals de la dècada dels 90 del se-
gle XX, les xifres d’adopció internacional a l’Estat 
espanyol van experimentar un increment sense 
precedents, situant el país el 2004 al capdavant 
en adopcions internacionals, només per sota dels 
Estats Units. Deu anys després, bona part dels 
nens i nenes arribats durant el que es va anome-
nar el boom de l’adopció, són ja a l’adolescència 
o s’hi apropen. Els resultats de recerca apunten a 
l’aparició de desafiaments específics entorn de la 
seva inclusió familiar i social. Entre d’altres qües-
tions,  hem  constatat  un  major  índex  de  famí-
lies adoptives que reporten dificultats relacionals 
i adaptatives en relació a la població general i, 
també, un major índex de diagnòstics de certs 
trastorns, com ara el Trastorn per Dèficit d’Aten-
ció i Hiperactivitat (TDA-H).

Primera Sessió: 

FAMILIAS, PROFESIONALES Y TDAH

AFIN nº 53

pàg.  3



Yangping Lao
Economista i antropòloga, investigadora predoctoral del 
Grup AFIN, on realitza una tesi doctoral sobre el sistema xi-
nès d’acolliment familiar de nens i nenes amb “necessitats 
especials” que posteriorment seran adoptats transnacio-
nalment, presentarà 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 
la Xina, on la llengua local no és el mandarí, sinó una varie-

tat del xinès gan lo. 

Angel Martínez Puente
Educador social i Director de Faiben, Fundación de Apoyo a 
la Infancia y al Bienestar (Galícia), que es dedica a fer tas-
ques d’acompanyament a les famílies adoptives d’infants 
amb “necessitats especials”, ens presentarà la seva expe-
riència en les adopcions “especials” a Galícia. Amb més de 
tres dècades de treball com a educador en cases de família 
(llars substitutes per a nens, nenes i adolescents tutelats), 
Martínez Puente ha intervingut en nombroses adopcions 
d’aquest tipus, entre les quals s’inclouen les de persones 
adoptades en els últims anys de la seva adolescència.

Ja fa uns anys que els resultats d’investigació del Grup AFIN 

suggereixen la conveniència de redefinir les actualment ano-

menades “necessitats especials”, entre altres coses perquè, 

quan a Espanya una família decideix adoptar un nen o nena 

amb “necessitats especials”, ho fa pensant en dificultats de 

salut física. Tanmateix, algunes famílies adoptives plantegen 

dificultats amb els seus fills i filles per situacions que, si bé en 

alguns casos només requereixen d’orientacions o intervenci-

ons puntuals, en altres existeixen vertaders riscos de ruptura 

o ruptura evident o encoberta. Alhora, s’han incrementat les 

dificultats per adoptar nens o nenes petits, sans i orfes, per la 

qual cosa cada cop més s’accedeix a nens/es “grans”, molts 

dels quals no són orfes sinó “orfes socials”. En alguns casos, 

han estat recentment separats d’una família o mare biològi-

ca i, en altres, una part de la seva vida ha transcorregut en 

diverses institucions i/o famílies i, per tant, presenten certes 

“necessitats” que actualment no es consideren com a “espe-

cials” a l’hora d’escollir la família més idònia. Algunes famíli-

es adoptives arriben també molt “danyades” a l’adopció i, si 

bé, no són considerades “famílies amb necessitats especials”, 

seria convenient tenir en compte que tot i que moltes d’elles 

són idònies, necessiten recolzament o acompanyament per 

assumir la paternitat o maternitat de certs fills o filles i, fins i 

tot, de qualsevol fill o filla.             

Segona Sessió: 

REDEFINIENDO LAS ‘NECESIDADES ESPECIALES’

Així mateix i seguint amb la proposta habitual del Grup AFIN de pre-
sentar experiències personals dels qui en algun moment de les seves vides 
han travessat per alguna de les circumstàncies que habitualment treba-
llem, estudiem o analitzem, en aquesta sessió participarà també una per-
sona adoptada a l’adolescència en el que podria considerar-se una adopció 
“especial”.
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Beatriz San Román 
Doctora en Psicologia Social i investigadora postdoctoral del Grup 
AFIN, va llegir el passat mes d’abril la seva tesi doctoral “Discursos 
de l’adopció: construcció de subjectes i asimetries de poder”, la qual 
va obtenir la distinció cum laude, i ha publicat dos llibres sobre 
adopció i articles a diferents revistes, entre elles, Scripta Nova, Pa-
peles del Psicólogo i el Journal of Intercultural Studies.  Presentarà 
els resultats d’una investigació en curs sobre els contactes entre 
famílies adoptives i de naixement en el cas de l’adopció interna-
cional, una pràctica emergent i controvertida que qüestiona el 
principi de ruptura neta amb el passat que ha marcat les polítiques 
i pràctiques de l’adopció a Espanya. 

Marie-Christine Le Boursicot
Magistrada, consellera de la Cour de Cassation, membre del Conseil 
Supérieur de l’Adoption y exsecretària general del Conseil National 
pour l’Accès aux Origines Personnelles a França, presentarà l’expe-
riència francesa al voltant de les polítiques públiques en relació a 
la recerca dels orígens biològics en l’adopció. 

Cecile Villeneuve
Nascuda al Líban i adoptada per una família francesa, actualment 
realitza el seu doctorat a l’École des Hautes Études en Sciences So-
ciales (París, França) i ha participat en el projecte finançat per la 
Région Ile-de-France “La Mission Adoption de Médecins du Monde et 
la question des origins des adoptés: bilan et perspectives”. Presen-
tarà una ponència sobre la qüestió dels orígens en l’adopció inter-
nacional, en la qual combinarà la seva experiència com a persona 
adoptada que es va (re)trobar amb la seva família de naixement 
amb el seu treball de recerca acadèmica. 

Tercera Sessió: 

(RE)CONECTANDO 
CON LOS ORÍGENES

És molt el que s’ha estudiat, comentat i analit-

zat sobre el dret de les persones adoptades a 

saber que ho són. Tanmateix, malgrat l’ampli 

consens que existeix en garantir aquest dret, 

la recerca ha detectat dificultats en moltes fa-

mílies per parlar de l’adopció i integrar en el 

relat biogràfic dels seus fills i filles adoptats 

el que va succeir a les seves vides abans de 

ser adoptats, així com la informació de la qual 

disposen sobre les seves famílies o mares de 

naixement. D’altre banda, la investigació tam-

bé ha donat compte de similars dificultats en-

tre els professionals i tècnics que aconsellen i 

acompanyen en temes d’adopció, així com en 

les entitats administratives de què depenen 

aquests temes a les quals habitualment, per 

la seva posició, recorren les famílies en bus-

ca de consell, recolzament i acompanyament. 

Es tracta de dificultats que, si bé és possible 

que s’agreugin per la crisi econòmica, ni s’hi 

originen ni es resoldran perquè la situació mi-

llori ja que respon a pràctiques culturals for-

tament arrelades.
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Anne Cadoret
Antropòloga i investigadora retirada del CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifique) de França, ha centrat les seves investigacions en les noves 
configuracions familiars i l’aparició de “parentalitats plurals”, a las quals es 
va referir en el seu llibre Parenté Plurielle. Antropologie du placement familial 
(L’Harmattan, 1995) i de les quals parlarà a la seva presentació. Entre les seves 
múltiples publicacions cal destacar “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, p. 160-169). 

Mandi MacDonald 
Investigadora de la School of Sociology, Social Policy & Social Work, de la Que-
en’s University of Belfast d’Irlanda del Nord, ha exercit com a treballadora so-
cial al Belfast Health and Social Care Trust durant més de deu anys. Actualment 
està realitzant la seva tesi doctoral com a investigadora del grup Family Policy 
and Child Welfare de la Queen’s University. La seva recerca es basa en l’acolli-
ment d’infants, les adopcions i el contacte amb les famílies biològiques, i con-
cretament parlarà de com afecta als pares i mares adoptius el contacte amb les 
famílies d’origen dels seus fills i filles.

Sally Sales
Psicoterapeuta, investigadora i trainer en temes de postadopció, va treballar 
durant més de deu anys al Post Adoption Center de Londres, on va posar en 
marxa el primer servei de mediació en adopció del Regne Unit. Actualment 
treballa sobre els complexos efectes de la classe social en la formació del 
parentiu adoptiu. La seva publicació més recent és Adoption, Family and the 
Paradox of Origins: A Foucauldian history (2012, Palgrave MacMillan). La seva 
intervenció se centrarà en els problemes i dilemes que tenen les famílies 
adoptives en el moment de decidir contactar amb la família d’origen. 

Quarta sessió: 

EL CONTACTO ENTRE FAMILIAS 
ADOPTIVAS Y DE NACIMIENTO

En diversos països certes formes de contacte 

entre les famílies biològiques i adoptives des-

prés de l’adopció són una pràctica habitual i 

diversos estudis han assenyalat els avantat-

ges i desafiaments d’aquestes formes d’adop-

ció “oberta”. Alguns països, com França, mai 

van suprimir l’adopció simple –com va passar 

a España amb la llei de 1987–, és a dir, aque-

lla que no suprimeix les dades i els llaços de 

filiació biològica dels nens i nenes adoptats i, 

sovint, tampoc el contacte entre les famílies 

biològiques i les socials a través d’alguna for-

ma de “parentalitat plural”. Si bé, com hem as-

senyalat anteriorment, la legislació espanyola 

reconeix el dret de les persones adoptades a 

“conèixer el seu origen”, a la pràctica segueix 

considerant-se una informació “reservada” als 

pares i mares i/o l’administració fins a la ma-

joria d’edat de les persones adoptades –si de-

cideixen sol·licitar-la–.  Per això, a Espanya, 

sovint el contacte entre les famílies adoptives 

i les famílies d’origen, es dona de manera in-

formal i no acompanyada.
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Sexta sessió: 

HACIA UNA NUEVA LEGISLACIÓN
DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

A Espanya, la norma estatal bàsica vigent en matèria de protecció 

de la infància data de 1986. Els últims anys, han estat moltes les 

veus que han assenyalat la necessitat de reformar el marc jurídic 

que estableix per adaptar-la als canvis socials. A l’actualitat, s’es-

tà tramitant una reforma legal de gran abast.  

Quinta sessió: 

INFANCIA, PARENTALIDAD 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Els canvis demogràfics i en la vida i formes familiars que s’han pro-

duït a España des de principis de la dècada dels 80, així com en les 

relacions de gènere i laborals, no sempre han estat acompanyats 

de polítiques públiques de recolzament a la família en general i a 

la dona, en tant que cuidadora i creixentment treballadora. 

Dolors Comas d’Argemir 
Doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat de 
Barcelona i Catedràtica d’Antropologia Social i Cul-
tural de la Universitat Rovira i Virgili, ha treballat i 
publicat abastament sobre canvis en la família, si-
tuació social de les dones, polítiques públiques de 
benestar, antropologia econòmica, ecologia política 
i mitjans de comunicació i ha exercit diversos càr-
recs polítics en l’àmbit municipal i autonòmic. Ha 
publicat diversos llibres i articles sobre canvis en la 
família i la vida de les dones, com “Políticas públicas 
y vida cotidiana. Redescubrimiento y auge de las po-
líticas públicas en España” (Scripta Nova, 2012, núm. 
395). La seva intervenció se centrarà en l’anàlisi de 
les polítiques públiques entorn de la infància i la fa-
mília.   

Salomé Adroher
Doctora en Dret i professora de Dret Internacional 
Privat de la Facultat de Dret de la Universitat 
Pontifícia de Comillas, és experta en dret 
internacional privat, en protecció internacional de 
menors, en dret de família internacional i en dret 
de nacionalitat i de migració. Actualment, ocupa 
el càrrec de Directora General de Serveis per a la 
Família i la Infància, des d’on ha estat impulsora 
de la llei estatal de modificació de la protecció 
a la infància que actualment està en procés de 
tramitació i que introdueix importants novetats en 
relació tant a l’acolliment com a l’adopció. Ha estat 
convidada al congrés per explicar els motius i les 
novetats d’aquesta nova legislació. 

AFIN nº 53

pàg.  7



Setena sessió: 

SER PADRES, SER MADRES: 
ADOPCIÓN Y PARENTING

Com en totes les famílies, les mares i pa-

res adoptius fan les seves eleccions so-

bre com fer front als reptes de la criança. 

Utilitzem el terme anglès “parenting” per 

referir-nos, precisament, a aquest tre-

ball de ser pare o mare. A diferència dels 

seus equivalents més propers en castellà 

o català (com “criança” o “educació”), la 

paraula “parenting” crida l’atenció sobre 

l’agència de pares i mares en la criança 

dels seus fills i filles. En aquesta sessió, 

ens aproparem al parenting com un com-

portament sobre el qual val la pena refle-

xionar i planificar.

Susan Frekko
Doctora en Antropologia, professora assistent del Departament de Sociologia i 
Antropologia de la Universitat de Goucher (USA) i membre del Grup AFIN, centra 
la seva investigació en temes com  les ideologies del lleguatge, l’etnografia 
de l’escriptura, l’adopció i la immigració. Va realitzar la seva tesi doctoral a la 
Universitat de Michigan amb el títol “‘‘Catalan that Doesn’t Hurt the Eyes?’: 
Linguistic Display and Linguistic Regimentation in Barcelona”. Des d’aleshores, 
ha realitzat diversos treballs de recerca al voltant de l’adopció i, darrerament, del 
“parenting”. Ha estat coeditora, juntament amb Kathryn A. Woolard del número 
especial de la revista International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 
“Catalan in the Twenty-first Century”. 

Tomasa Bañez
Titular del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Barce-
lona. Va començar la seva vida professional com a treballadora social a un centre de 
serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Saragossa per a, posteriorment, incorporar-
se a la Universitat de Saragossa com a professora de Treball Social. Treballant ja com 
a docent, va ampliar la seva formació acadèmica amb la Llicenciatura i el Doctorat en 
Antropologia Social i Cultural. Durant la seva trajectòria ha combinat l’activitat do-
cent amb la investigació sobre treball social, gènere i participació ciutadana, alhora 
que ha participat en diferents projectes internacionals de cooperació universitària. 
La seva intervenció se centrarà en la necessitat d’acompanyament professional de 
les famílies adoptives. 

En aquesta sessió hi participarà també una persona adoptada en el que 
es podria considerar una “adopció especial” i la seva família.
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Vuitena Sessió: 

DIAGNÓSTICOS, 
SOBREDIAGNÓSTICOS 

Y ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 
DE SÍNTOMAS Y 

PATOLOGÍAS INFANTILES 
Y ADOLESCENTES

Els resultats d’investigació 

del Grup AFIN també donen 

compte de l’existència d’un ma-

jor índex de famílies adoptives 

que reporten dificultats relacio-

nals, adaptatives i cognitives en 

relació a la població general, que 

podrien vincular-se a certs tras-

torns com la Síndrome Alcohòli-

ca Fetal (SAF), especialment en 

aquells nens i nenes procedents 

d’Europa de l’Est, que apunten a 

l’aparició de desafiaments espe-

cífics entorn de la seva inclusió 

social, especialment en l’àmbit 

escolar, a més del entorn fami-

liar.

Raja Mukherjee
Psiquiatra del Desenvolupament i Director de la FASD Behaviour Clinic (Surrey, Regne Unit), 
especialitzada en el tractament dels trastorns de la Síndrome Alcohòlica Fetal, es un especialista 
i investigador d’aquesta síndrome reconegut a nivell internacional.  Entre les seves publicacions 
recents, destaquen els articles publicats a Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, 
Paediatrics, The Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh, Child and Adolescent Mental 
Health, Addiction i Alcoholis. El seu article “Autism and autistic traits in people exposed to heavy 
prenatal alcohol” ha merescut el Outstanding Paper Award 2012 de l’ Emerald Literati Network. 

Natàlia Barcons
Psicòloga Clínica i de la Salut i investigadora del grup AFIN actualment està duent a terme 
una recerca sobre FASD, dins el projecte del Grup AFIN Domestic and International Adoption: 
Family, Education and Belonging from Multidiscplinar and Comparative Perspectives en 
col·laboració amb l’Institut Pediàtric Sant Joan de Déu.  Centrarà la seva intervenció en els 
reptes i oportunitats que planteja a les famílies, els professionals i els serveis sanitaris, 
els diversos aspectes i graus de la síndrome d’alcoholisme fetal en nens i nenes adoptats 
internacionalment. La doctora Barcons, paral·lelament a les seves tasques d’investigació, 
exerceix com a psicòloga infantil i de l’adopció al Gabinet de Psicologia GRAP de Barcelona i 
a l’Institut Pediàtric de Sant Joan de Déu, ha publicat a les següents revistes:  Spanish Journal 
of Psychology, Child and Family Social Work i Children and Youth Services Review, i ha obtingut 
el seu doctorat amb cum laude i menció de doctorat europeu el juliol del 2012 amb una tesi 
sobre la resiliència en l’adopció internacional. 

Raúl Hernández Villasol
Becari FPI del Grup AFIN a la Universitat Autònoma de Barcelona, es troba en el darrer any 
de la seva recerca doctoral, en el context de la qual ha estudiat les activitats extracurriculars 
/ terapèutiques de nens, nenes i adolescents adoptats a Barcelona. La seva intervenció 
analitzarà com les activitats extracurriculars i/o terapèutiques de certes ‘patologies’ són sovint  
considerades un recurs idoni per aconseguir una millor inclusió, integració o pertinença social 
dels nens, nenes i adolescents adoptats. Raúl Hernández, a més de realitzar el seu doctorat en 
antropologia social, és historiador i antropòleg, i ha realitzat un màster en etnografia i teoria 
antropològica avançada, durant el qual ha analitzat, comparativament, les relacions entre iguals 
en contextos lúdics i de joc a Atenes (Grècia), Florida (USA) i Terrassa (Espanya).
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Novena sessió: 

FAMILIAS Y GESTACIÓN 
SUBROGADA

A la taula sobre la subrogació es vol 

compartir els estudis i la recerca so-

bre aquesta nova manera de formar 

una família, que obre una reflexió 

entorn de la importància o no del 

material genètic dels fills i filles en 

relació als seus progenitors, alhora 

que qüestiona la forta vinculació en-

tre el fet de parir i el fet de cuidar.

Vasanti Jadva
Doctora en Psicologia, és investigadora senior associada del Centre for Family Research 
de la Universitat de Cambridge i professora del Departament de Psicologia de la mateixa 
universitat, els seus interessos de recerca se situen en el camp de la reproducció i el 
benestar psicològic a llarg termini de les famílies creades per donació d’òvuls o esperma 
i subrogació, així com les experiències i salut psicològica de les mares gestants i les 
seves famílies en processos de subrogació. Ha publicat, entre d’altres, a les següents 
revistes: Journal of Child Psychology and Psychiatry, Human Reproduction, Developmental 
Psychology, Journal of Family Psychology i Human Fertility. 

Vicent Borràs
Doctor en Sociologia, professor titular del Departament de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i membre del grup d’investigació QUIT, és pare per subrogació 
i vicepresident de l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais. Està convidat com a ponent 
per explicar la seva experiència personal i les seves reflexions al voltant de la gestació 
subrogada.

Marcin Smietana
Doctor en Sociologia i investigador associat del grup AFIN, desenvolupa la seva inves-
tigació en reproducció assistida i formes alternatives de la vida familiar. En la seva tesi 
doctoral va investigar la inclusió educativa dels nens i nenes de pares gays. En la seva 
intervenció ens parlarà de la qüestió de “els orígens” en la gestació subrogada.

Miriam Reynolds
“Mare gestant” en procés de subrogació i resident a Denver (Estats Units), està convidada 
com a ponent per explicar la seva experiència personal i les seves reflexions al voltant 
de la gestació subrogada, ja que també treballa com a assessora en  processos de subro-
gació. També és Màster en Psicologia i Art-Teràpia, i és especialista en els infants que es 
troben en una situació d’adopció fallida. 
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Desena sessió: 

DE APROPIACIONES Y ADOPCIONES “IRREGULARES”

L’eufemisme “adopcions irregulars” amaga en ocasions trames de 

tràfic de nens i nenes que són lliurats en adopció sense el consen-

timent de les seves famílies. Solament a Espanya, des del fran-

quisme i fins a l’actualitat, es calcula que prop de 300.000 bebès 

foren apropiats per ser donats en adopció a parelles que desitja-

ven tenir un fill. Els múltiples obstacles que troben les persones 

afectades per què s’investiguin els seus casos posen de manifest 

les dificultats per desentrellar les trames de poder i opressió que 

els envolten.

Soledad Luque 
Professora de Fonètica i investigadora a la Funda-
ció Ortega-Marañón i la Universitat de Middlebury, 
és la presidenta de la Asociación Todos los niños ro-
bados son también mis niños. Nascuda a Madrid el 
1965 amb el seu germà bessó, del qual els van dir 
que havia mort als pocs dies de néixer. El 2010, en 
sospitar que es podria tractar d’un cas de robatori 
de bebès, va començar la recerca del seu germà i el 
desenvolupament d’una intensa labor de sensibilit-
zació social, amb la qual va aconseguir  reunir més 

de 90.000 firmes contra l’arxiu de denúncies.  

Onzena sessió: 

PROYECCIÓN DEL FILM “A GIRL LIKE HER” de la 
cineasta Ann Fessler

A girl like her 
EUA, 2011

Dirigida per Ann Fessler
Duració: 47 min

Pel·lícula que revela la història oculta de gairebé un milió de dones joves 
que es van quedar embarassades entre els anys 50 i 60 i que van ser allu-
nyades de casa seva per tenir els fills i filles en cases de maternitat, donar 
els infants en adopció i que van retornar soles a casa. Se’ls va dir que ha-
vien de guardar el secret, continuar i oblidar. Però, oblida una dona al seu 
bebè?

La pel·lícula combina imatges de films educatius i noticiaris dels anys 
50 i 60 sobre cites, sexe, embaràs “il·legítim” i adopció, imatges que re-
flectien i formaven el què s’entenia públicament per un embaràs d’una 
dona soltera. La pel·lícula mostra la veus d’aquelles mares, que parlen 
avui, amb una mirada retrospectiva, sobre l’impacte a llarg termini de la 
seva renúncia i el silenci en les seves vides.
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PER LLEGIR...

Barcons, N.; Galvany, P.  
(2012). Adopción y síndrome 
alcoholico fetal. AFIN, 42.

Báñez, T. (2012). El trabajo 
social como profesión 
feminizada. Revista de 
Trabajo Social,  nº 195, p. 
89-97.

Cadoret, A. (2012). “Del niño/
a-objeto al niño/a-sujeto: los 
estatus de los adoptados en 
la adopción internacional”. 
Scripta Nova, XVI, nº 395-6.

Comas d’Argemir, D. (2012) 
Políticas públicas y vida 
cotidiana. Redescubrimiento 
y auge de las políticas 
familiares en España. Scripta 
Nova, XVI, nº 395-6.

San Román, B. (2013). De 
los “hijos del corazón” a 
los “niños abandonados”: 
construcción de “los 
orígenes” en la adopción 
en España. Papeles 
del Psicólogo, 34 (1),  2 - 10.

Fessler, A. (2006)
The girls who went away. The 
Hidden History of Women 
Who Surrendered Children 
for Adoption in the Decades 

Before Roe v. Wade
Penguin Press. 

Llibre basat en més de 
100 entrevistes a dones 
que van donar els seus 
fills i filles en adopció 
entre el 1945 i el 1973 a 
EUA i en la seva pròpia 
experiència com a 
persona adoptada. 

Malacrida, C. (2003)
Cold Comfort: Mothers, 
Professionals, and Attention 

Deficit Disorder
Toronto: University of 
Toronto Press

Llibre que tracta sobre els 
discursos del TDAH i la 
legitimitat del tractament, 
alhora que del sentit de 
culpabilitat de les mares i 
com aquestes negocien el 
tractament del TDH amb 
els professionals.

Mukherjee, R. (2013) 
Fetal Alcohol Spectrum 
Disorders: Diagnosis and 
Complexities
(In Fetal Alcohol Spectrum 
Disorders: Interdisciplinary 
perspectives) 
Londres: Routledge 

En aquesta publicació, 
acadèmics, professionals 
i famílies d’arreu del 
món, comparteixen 
experiències i 
mirades sobre el 
FASD. La perspectiva 
interdisciplinar fa 
d’aquest llibre una 
valuosa contribució a 
com entenem i encarem 
la complexitat social, 
l’educació i les necessitats 
de salut associades als 
infants i adolescents.

Sales, S. (2012) 
Adoption, Family and 
the Paradox of Origins: A 
Foucauldian history
Londres: Palgrave MacMillan.

Després de 20 anys 
‘d’adopcions obertes’, 
continua existint una 
certa controvèrsia al 
respecte. Aquest llibre 
analitza perquè la pràctica 
de mantenir els infants 
adoptats en contacte 
amb les seves famílies 
d’origen està encara tan 
qüestionada.

En aquest número de la Publicació AFIN, presentarem les ressenyes d’alguns dels llibres publicats per les ponents del congrés, així com alguns 
dels seus articles científics que es troben publicats en accés obert a la xarxa.
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http://www.academia.edu/2016365/AFIN_Newsletter_42_Septiembre_2012_Adopcion_y_Sindrome_Alcoholico_Fetal
http://www.academia.edu/2016365/AFIN_Newsletter_42_Septiembre_2012_Adopcion_y_Sindrome_Alcoholico_Fetal
http://www.tscat.cat/images/arxius/RTS 195 b.pdf
http://www.tscat.cat/images/arxius/RTS 195 b.pdf
http://www.tscat.cat/images/arxius/RTS 195 b.pdf
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-6.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-6.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-6.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-6.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-20.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-20.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-20.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-20.htm
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2166.pdf
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2166.pdf
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2166.pdf
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2166.pdf
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2166.pdf
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2166.pdf
http://agirllikeher.com/the-book/
http://agirllikeher.com/the-book/
http://agirllikeher.com/the-book/
http://agirllikeher.com/the-book/
http://agirllikeher.com/the-book/
http://agirllikeher.com/the-book/
http://agirllikeher.com/the-book/
http://www.utppublishing.com/Cold-Comfort-Mothers-Professionals-and-Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder.html
http://www.utppublishing.com/Cold-Comfort-Mothers-Professionals-and-Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder.html
http://www.utppublishing.com/Cold-Comfort-Mothers-Professionals-and-Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder.html
http://www.routledge.com/books/details/9780415670166/
http://www.routledge.com/books/details/9780415670166/
http://www.routledge.com/books/details/9780415670166/
http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9780230363281
http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9780230363281
http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9780230363281


CONGRESSOS I CONFERÈNCIES CALL FOR PAPERS

Identity and Multicultural Politics, 

7th International Symposium Con-

ference. Districte Federal, Mèxic, 

del 28 al 30 d’octubre del 2013. 

SEG Jahrestagung – Colloque annuel 

de la SSE Annual Meeting of the SEG-

SSE. Sierre, Suïssa, del 7 al 9 de 

novembre de 2013 

2013 Conference of the Nation-

al Women’s Studies Association 

(NWSA). Negotiating Points of En-

counter. Cincinnati, Ohio, EUA, del 

7 al 10 de novembre de 2013. 

II Congreso internacional Menores 

infractores y justicia juvenil: Reedu-

cación, nuevas perspectivas e inclu-

sión. Almoradí, Alacant, Espanya, 

del 7 al 8 de novembre de 2013. 

EUROCITIES - Cities for Active Inclu-

sion Final Conference. Brussel·les, 

Bèlgica, el 25 de setembre de 

2013. 

Economy, morality and materiality. 

International Workshop. Venue, 

República Txeca, del 26 al 27 de 

setembre de 2013. 

Fielding Challenges, Challenging the 

Field: The Methodologies of Mobility. 

EASA Anthropology of Mobility 

Workshop. Oxford, G.B., del 27 al 

28 de setembre de 2013.

12th Conference ‘European Culture’: 

encounters with difference in Euro-

pean borderlands. Barcelona, Es-

panya, del 24 al 26 d’octubre de 

2013. 

3rd International Conference on Hu-

manities, Society and Culture. (ICH-

SC 2013). Jeju, Corea del Sud, 19 

i 20 d’octubre de 2013.

ESDEVENIMENTS D’INTERÈS

The Mother-Blame Game. Co-Edi-

tors: Vanessa Reimer and Sarah 

Sahagian. Demeter Press. Data 

límit per abstracts: 15 de desem-

bre de 2013. Data de publicació: 

2015. 

NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Leinaweaver, J.B.  (2013)
Adoptive Migration: 
Raising Latinos in Spain
Duke Univ. Press. 

Espanya és un dels països amb 
l’índex d’adopció internacional més 
alts del món. Els infants adoptats in-
ternacionalment provenen dels ma-
teixos països que molts immigrants 
que han transformat la demografia 
espanyola. Basat en entrevistes a 
famílies adoptives, famílies migrants 
i professionals en l’adopció, l’autora 
examina les experiències dels in-
fants llatinoamericans adoptats en 
un context social multicultural. Ella 
se centra en els peruans adoptats i 
els immigrants a Madrid. L’autora 
conclou que l’adopció internacional, 
particularment en el context d’alts 
índex de migració transnacional, és 
entesa com una privilegiada i inusual 
manera de migrar, i un mètode poc 
convencional de formar una família. 
El llibre és un estudi de les implica-
cions que té pels infants adoptats 
transnacionalment créixer en un país 
que discrimina els seus “compatrio-
tes” immigrants. 
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http://www.alternative-academia.net/ocs-2.3.5/index.php/NOV2013/IMP-7-1/schedConf/cfp
http://www.alternative-academia.net/ocs-2.3.5/index.php/NOV2013/IMP-7-1/schedConf/cfp
http://www.alternative-academia.net/ocs-2.3.5/index.php/NOV2013/IMP-7-1/schedConf/cfp
http://www.unifr.ch/webnews/content/19/attach/3398.pdf
http://www.unifr.ch/webnews/content/19/attach/3398.pdf
http://www.unifr.ch/webnews/content/19/attach/3398.pdf
http://www.nwsa.org/
http://www.nwsa.org/
http://www.nwsa.org/
http://www.nwsa.org/
http://praxisvegabaja.wix.com/congreso2013
http://praxisvegabaja.wix.com/congreso2013
http://praxisvegabaja.wix.com/congreso2013
http://praxisvegabaja.wix.com/congreso2013
http://citiesforactiveinclusionfinalconference-eanrecfeatl.eventbrite.com/?ref=eanrec&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=attnews&utm_term=attlink
http://citiesforactiveinclusionfinalconference-eanrecfeatl.eventbrite.com/?ref=eanrec&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=attnews&utm_term=attlink
http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Material-Culture&month=1301&week=a&msg=BWx%2BqSrUi85f56jSQGYOyA
http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Material-Culture&month=1301&week=a&msg=BWx%2BqSrUi85f56jSQGYOyA
http://www.compas.ox.ac.uk/mobmeth
http://www.compas.ox.ac.uk/mobmeth
http://www.uic.es/en/european-culture
http://www.uic.es/en/european-culture
http://www.uic.es/en/european-culture
http://www.ichsc.org/ 
http://www.ichsc.org/ 
http://www.demeterpress.org/MotherBlameCFP.pdf
http://www.dukeupress.edu/Adoptive-Migration
http://www.dukeupress.edu/Adoptive-Migration

