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Redactar el número 100 de la Publicació AFIN just 
a l’inici d’un nou any no és una tasca fàcil perquè 
ambdues coses conviden, ineludiblement, a la rea-
lització d’un balanç, d’allò realitzat i dels propòsits. 
Dos balanços que requereixen de l’ordenament 
d’una singular quantitat de dades i elements, però 
també, i més difícil encara, d’experiències, sensa-
cions, emocions, expectatives, ansietats, esperan-
ces i il·lusions, individuals i grupals.

Els 100 números d’aquesta publicació i tot allò 
realitzat pel Grup d’Investigació i el Centre AFIN 
ha estat possible pel treball, la dedicació, la volun-

tat, la il·lusió i la passió d’un conjunt significatiu de 
persones que, en diferents moments de l’esdevenir 
d’AFIN, hi han participat. En la immensa majoria 
dels casos, han treballat i treballen de manera vo-
luntària perquè AFIN no ha comptat mai amb els 
recursos per retribuir adequadament la totalitat de 
les tasques que ha realitzat i realitza. 

Aquest grup de persones que han integrat i inte-
gren AFIN i que no deixa de créixer són el seu prin-
cipal actiu. La seva condició més distintiva és, pro-
bablement, la seva diversitat. Així, integren AFIN 
persones entre els 19 i els 70 anys que es troben 
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en etapes diverses d’ocupació en distintes 
disciplines, institucions, professions, te-
màtiques, països, ciutats i idiomes.

El primer número de la Publicació AFIN 
–Newsletter AFIN fins al número 50– va 
assenyalar el que seria el seu principal 
objectiu: apropar de la manera més rà-
pida i directa al major número possible 
de persones i institucions els resultats 
d’investigació del Grup AFIN i de tots els 
grups i persones afins que desitgessin fer-
ho. També pel que fa al seu format, aquest 
primer número va establir en l’essencial 
les seves principals característiques: un 
text central a càrrec d’un autor o auto-
ra il·lustrat per un o una artista, comple-
mentat amb recursos addicionals sobre el 
tema central del número, en forma de re-
comanacions de lectures, pel·lícules i do-
cumentals, així com enllaços d’interès per 
profunditzar en la temàtica. 

La generositat dels qui van permetre 
la realització d’aquell primer número va 
continuar en els següents fins a l’actual. 
Una de les primeres persones en fer-ho 
va ser, amb el seu enorme prestigi i re-
coneixement internacional, el gran artista 
Josep Grau-Garriga (1928-2011), qui va 
realitzar el primer logo d’AFIN i va cedir la 

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

seva obra per il·lustrar el primer número. 
Des de llavors i al llarg de 99 números, to-
tes les persones que han escrit, il·lustrat, 
coordinat, editat, traduït i maquetat els 
números precedents, en castellà, català i 
anglès –quan ha estat possible–, han ce-
dit els seus treballs i obres, és a dir, un 
temps i dedicació que permet arribar al 
voltant de 30.000 subscriptors arreu del 
món i posar la publicació a disposició dels 
qui desitgin consultar-la en obert al Dipò-
sit Digital de Documents de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

Que la Publicació i la major part dels 
productes i emprenedories del Grup i del 
Centre, hagin sigut i siguin possibles per 
una inestimable contribució de treball vo-
luntari, dóna compte no sols d’aquesta 
importantíssima aportació sinó també de 
les dificultats que es creuen per sostenir 
una publicació de qualitat, gratuïta, en 
dos –i a vegades tres– idiomes amb una 
periodicitat mensual, amb l’excepció dels 
recessos estivals dels dos hemisferis –ju-
liol/agost i desembre/gener– en els quals 
es publica un número bimensual.

Amb aquest número amb què em 
despedeixo de la direcció de la Publica-
ció Afin, dono una vegada més una molt 

5667

àmplia benvinguda a propostes d’autors/
es, artistes i/o traductors/es amb interès 
en donar a conèixer a un públic interdis-
ciplinari, internacional, interinstitucional 
i interprofessional ampli en creixement, 
els seus treballs i troballes en castellà i 
català a l’entorn –tot i que no restringit– 
dels següents temes i les seves diverses 
combinacions: Persona; Cos; Gènere; 
Sexe i Sexualitat; Cures; Mort; Salut; 
Donació d’òrgans; Salut, Drets i Justícia 
Sexual i Reproductiva (incloent-hi la do-
nació de gàmetes i/o embrions, la ges-
tació per substitució, la gametogènesi in 
vitro, l’adopció, l’acolliment, les tecnolo-
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gies i diagnòstics genètics, la preservació 
de la fertilitat i l’anomenat Cross-Border 
Reproductive Care); Diversitat, Inequitat, 
Desigualtat –per edat, sexe/gènere, raça/
etnicitat, religions/creences/conviccions, 
condicions mèdiques, orientació sexual i 
la seva interseccionalitat-; Infàncies, Ado-
lescències, Joventuts; Famílies, Amistats 
i Relacions; Secrets, Silencis, Memòria; 
Anonimat.

Diana Marre

Per publicar a AFIN

Aquesta publicació està oberta a col·laboracions dels qui treballen en temàtiques 
similars a les del Grup d’Investigació AFIN. Cada número s’organitza a l’entorn 
d’un text central complementat amb altres seccions relacionades temàticament. 
Aquestes diferents seccions es consideren una oportunitat per establir una co-
municació més interactiva entre qui escriu el text central i l’audiència, així com 
també per oferir fonts variades i originals on trobar més informació sobre el tema 
central.

Text central

El text central haurà de tenir una exten-
sió mínima de 2100 paraules i màxima de 
4200, organitzat en subapartats que facili-
tin la seva lectura. Quant al seu contingut, 
haurà de ser un text rigorós, coherent i di-
vulgatiu, escrit en un llenguatge compren-
sible per un públic ampli. Per aquesta raó, 
el text no inclourà referències –que poden 
ser proporcionades com a recomanacions 
per llegir– ni tampoc inclourà notes a peu 
de pàgina.

Imatges

Amb la finalitat d’il·lustrar visualment el 
text central, els qui realitzen el text central 
poden proporcionar entre 8 i 10 imatges, 
els drets d’autoria dels quals hauran de ser 
acreditats mitjançant un consentiment. En 
cas que no comptin amb elles, l’equip edi-
torial d’AFIN se’n carregarà de gestionar el 
procés.

Seccions

A més del text central, la Publicació AFIN 
conté les següents seccions:

Per llegir i per veure

Inclou recomanacions de 2 a 4 lectures (lli-
bres, articles, etc.) i de 2 a 4 materials au-
diovisuals (pel·lícules, documentals, sèries, 
etc.) que complementen el text central 
perquè aquells qui tinguin interès puguin 
accedir-hi, a fi de profunditzar en el tema 
desenvolupat en el número.

Links d’interès (opcional)

Se suggereixen de 3 a 4 enllaços de llocs 
web vinculats estretament amb la temàtica 
del text central..

Sobre el (els) autor(s)

Proporciona una ressenya d’un màxim de 
250 paraules per a les persones que es-
criuen el text central i les que aporten les 
imatges.    

Més informació
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* La publicació AFIN va començar a ser editada només en castellà. Per aquesta raó, manquen els primers números en llengua catalana.

A continuación, reproducimos el listado de los números publicados hasta hoy con los enlaces correspondientes para su con-
sulta o descarga. Quienes deseen acceder a las versiones en catalán pueden hacerlo a través de este enlace. Los números pu-
blicados en internet se pueden consultar en este otro enlace.

Números publicats fins ara
A continuació, reproduïm el llistat dels números publicats fins ara en català* amb els enllaços corresponents per la seva consulta o des-
càrrega. Qui desitgi accedir a les versions en castellà podrà fer-ho a través d’aquest enllaç. Els números publicats en anglès es poden 
consultar en aquest altre enllaç.

•	 Nº	11 
Adoptabilitat 
Gómez, B.; Van Gogh, 
V. (il.). 
Gener 2010.

•	 Nº	13 
Contes i històries 
d’adopcions per a nens 
i nenes  
Brun, C.; Vidal Fayfe, J. 
(il.).  
Març 2010.

•	 Nº	16 
L’apropiació criminal de 
nens a l‟Argentina: un 
esdeveniment crític per 
a repensar l’adopció 
Villalta, C.; Lazar, T. 
(il.). Juny 2010.

•	 Nº	17 
Reflexions sobre 
ser i convertir-se 
en un adult adoptat 
transnacionalment als 
EEUU  
Jue-Steuck, J.  
Juliol 2010.

•	 Nº	18 
Reflexions sobre ser i 
convertir-se en un adult 
adoptat transnacional a 
Suècia 
Hübinette, T. Agost 
2010.

•	 Nº	19 
Estratègies de 
participació i prevenció 
de racisme a les escoles
Cucalón, P.; del Olmo, 
M. Setembre 2010.

•	 Nº	20 
D’infàncies, (trans)
gènere i el poder de les 
etiquetes 
Milicevic, Z.; Padilla 
Climent, M. (il.).  
Octubre 2010.

•	 Nº	21 
Aportacions dels 
principals congressos 
de 2010 
Equip AFIN. Novembre 
2010.

•	 Nº	22 
Aportacions principals 
dels congressos de 
2010 
Equip AFIN. 
Desembre 2010.

•	 Nº	23 
Les construccions 
culturals sobre 
la maternitat, la 
paternitat, la infància i 
l’àmbit laboral 
Alvarez, B. Gener 2011.

•	 Nº	24			
Adopció: de la fantasía 
a la realitat  
Curto, E.; Modersohn-
Becker, P. (il.). Febrer 
2011.

•	 Nº	25 
Què hi ha darrere de la 
hiperactivitat? 
Abrines, N.; Tamimi, S.; 
Gómez-Pintado, M. (il.).  
Març 2011.

•	 Nº	26
De Guatemala a Etiòpia: 
Modificacions en l’adopció 
internacional, noves 
vulnerabilitats i canvis a 
Etiòpia 
Smith, K.; Pla Delmulle, 
A.(il.). Abril 2011.	

•	 Nº	27 
Intervenció psicològica 
amb nenes i adolescents 
basada en l’evidència: 
Els programes dirigits 
a millorar les habilitats 
parentals i la qualitat en 
el vincle 
Barcons, N.; Pinto, C.; 
Cassatt, M. (il.). Maig 
2011.

•	 Nº	28 
Un secret i un mite 
en els orígens del fill: 
reproducció assistida 
versus adopció
Fitó, C.; Ulanosky, B. 
(il.). Juny 2011

•	 Nº	29 
(Re)connectant en la 
trobada 
St. Vincent Vogl, K.; Fitó, 
C. (il.). Juliol 2011

•	 Nº	30		
Reflexionant a l’entorn 
de la maternitat i 
l’avortament
Martínez, M.; Vidal, A. 
(il.). Agost 2011

•	 Nº	31 
El nen adoptat 
i el parentesc 
contemporani: la 
qüestió de la doble 
pertinença 
Cadoret, A.; Colmeiro, 
M. (il.).  Setembre 2011

•	 Nº	32 
La preservació de la 
fertilitat en la pacient 
oncològica 
Castillo, E.; Gustav, K. 
(il.). Octubre 2011

•	 Nº	33	
Un dia vaig ser el 
número 2036 
Martínez, M.; Vidal, A. 
(il.). Novembre 2011
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•	 Nº	34 
V Congrés Internacional 
AFIN. La tríada en 
l’adopció, l’acolliment i 
la reproducció assistida: 
el lloc de la família 
d’origen 
Equip AFIN. Desembre 
2011

•	 Nº	35 
AFIN el 2011 
Equip AFIN. Gener 2012

•	 Nº	36	
Infermeria i nens 
i nenes expòsits a 
l’Hospital de la Santa 
Creu de Barcelona 
Valls, R.; Larrañaga, J. 
M. (il.). Febrer 2012

•	 Nº	37 
La trajectòria identitària 
en adolescents de 
segona generació: 
Créixer entre dos móns
Rossi, V.; Cervini, J. 
(il.). Març 2012

•	 Nº	38	
La família d’origen en 
l’adopció 
Parrondo, L.; Tomás 
Caravia, N. (il.). Abril 
2012

•	 Nº	39	  
“Guerra” dins 
l’àmbit de l’adopció 
contemporània: fer 
front a la realitat amb 
nens amb necessitats 
especials
Fonseca, C.; Solé 
Vendrell, C. (il.). Maig 
2012

•	 Nº	40 
El treball de cura 
infantil a Amsterdam i 
Barcelona 
Verbiest, F.  Juny 2012

•	 Nº	41	
I varen ser feliços per 
sempre: literatura 
infantil per a nenes i 
nens adoptats 
García M.  Juliol-agost 
2012

•	 Nº	42	
Adopció i Síndrome 
Alcohòlica Fetal 
Barcons, N.; Galbany, 
P.; Quirós, F. (il.).  
Setembre 2012

•	 Nº	43		
Acolliment, do i 
reciprocitat Arrandis, 
J.; López C.; Vega 
de Seoane, E. (il.). 
Octubre 2012

•	 Nº	44 
Orígens, raça i etnicitat: 
Famílies adoptives 
transnacionals i 
pertinença a Flandes, 
Bèlgica 
De Graeve, K.; Mateu, 
A. (il.). Novembre 2012

•	 Nº	45 
AFIN el 2012
Equip AFIN. Desembre 
2012

•	 Nº	46
VI Congrés 
Internacional AFIN: 
Noves mirades a 
l’adoció en/com a risc
Equip AFIN. Gener 2013

•	 Nº	47 
La malaltia crònica a 
l’edat infantil: el cas de 
la diabetis tipus 1 
Isla Pera, P.; Losada 
Pérez, M.; Torrubiano 
Molina, J. i Anguita 
Fullà, C. Febrer 2013

•	 Nº	48 
La meva vida com a 
“twinkie“: representant 
(performant) la raça 
com a adoptada 
coreana  
Bacon, G. Març 2013  

•	 Nº	49 
El món que no veig: 
infantesa, maternitat i 
ceguesa
Galbiati, S.; García 
Caballero, P.  Abril 2013

•	 Nº	50	
Salut infantil i qualitat 
urbanística de les àrees 
urbanes
Muntañola, J.; Saura, 
M.; Méndez, S. Maig 
2013

•	 Nº	51		
GSA: El risc ocult en 
trobades adoptives 
Sullens, C.; DeNeen, 
J.; Vega de Seoane, E. 
(il.).  Juny 2013

•	 Nº	52 
Dides, mares i germans 
de llet a Espanya
Soler, E. Juliol-agost 
2013

•	 Nº	53 
A deu anys del boom de 
l’adopció: obrint noves 
perspectives  
Álvarez, B; San Román, 
B. Setembre 2013

•	 Nº	54	
L’avortament com 
una qüestió pública a 
Turquia
Ferraro, V; Ibáñez, V. 
(il.). Octubre 2013

•	 Nº	55 
Ser pares homosexuals 
a través de la gestació 
subrogada 
Borràs, V.; Pons, E. (il.). 
Novembre 2013

•	 Nº	56 
Les adopcions i el seu 
context sociològic 
Rodríguez, M. J.; 
Lázaro, T. (il.). 
Desembre 2013

•	 Nº	57	 
TDAH: Dèficit o falta 
d’atenció?  
Artigue, J.; Candal, T. 
(il.). Gener 2014

•	 Nº	58 
Expedients: Notes 
sobre la documentació, 
l’Estat i la llei en els 
expedients d’adopció 
transnacional a 
Guatemala
Posocco, S.; Sikorskaia, 
M. (il.). Febrer 2014
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Smith Rotabi, K.; 
Hübinette, T.; Villarroel, 
Amable (il.). 
Juny 2017

•	 Nº	96 
Homes infermers 
que cuiden nens i 
nenes: preferències i 
motivacions 
Galbany, Paola; 
Arreciado, Antonia; 
Gaggiotti, Miguel (il.). 
Juliol-Agost 2017

•	 Nº	97 
Relat sobre la meva 
adopció
Aquim, M.; Moncaglieri, 
C. (il.)  
Setembre 2017

•	 Nº	98 
Preferències de les 
persones cuidades en 
relació al sexe de la 
persona cuidadora
Báñez Tello, T.; Silva, A. 
(il.)  Octubre 2017

•	 Nº	99 
Fusió paradoxal entre la 
vida i la mort: afrontant 
la pèrdua perinatal 
López Matheu, C.; 
Rojas Martín, N.; 
Doudchitztky, D. (il.)
Novembre 2017
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