XERRADA: Eines i recursos per parlar dels orígens en l’adopció
Objectius
- Oferir recursos i eines a les famílies per obtenir informació sobre com parlar dels
orígens amb els seus fills i filles.
- Generar un espai de reflexió i compartir inquietuds, dubtes i experiències sobre orígens
i diversitat.
Descripció
Cada vegada més famílies utilitzen la diversitat de tècniques de reproducció assistida per
tenir fills i filles, a causa principalment de dificultats reproductives diverses, entre les què
s’inclouen parelles homosexuals, persones soles o parelles heterosexuals. Una de les tècniques
més populars ha estat l’adopció, que ha anat guanyant visibilitat en els últims vint anys. Les
famílies adoptives han treballat per poder normalitzar aquesta manera de formar famílies i, en
general, hi ha més comunicació del fet adoptiu.
Això no obstant, en els darrers anys, es mostra una creixent
preocupació per l’obtenció d’informació referent la història
prèvia dels infants adoptats. En aquesta sentit, aquesta
xerrada pretén proporcionar reflexions sobre diversitat
familiar, especialment l’adopció. L’objectiu és abordar
qüestions relacionades amb els ‘orígens’ i amb la diferència en
les trajectòries vitals dels infants, proporcionant elements de
reflexió i informació, tant sobre els potencials riscos o
dificultats com les pràctiques positives. La xerrada se centrarà
en fonaments i reflexions sobre els drets i interessos a
conèixer els orígens per part de les persones adoptades i en
experiències de recerques i viatges de retorn. Es parlarà també
sobre experiències de retrobament amb la família de
naixement i com es poden gestionar les relaciones establertes,
amb l’objectiu d’aconseguir un equilibri entre les expectatives
de tots els membres. Finalment, es parlarà sobre les
inquietuds i experiències comunes dels pares i mares.

Destinataris
Famílies, professionals i altres persones involucrades i interessades en l’àmbit adoptiu

CENTRE AFIN
Edifici B13,c/ Vila Puig s/n
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.:+34 935 814 640 / +34 633 915 054
c.afin@uab.cat

Durada
1h 30min – 2 h
Requeriments tècnics
- Projector i pantalla
- Ordinador adaptat al projector
- Connexió internet
Equip
Chandra Kala Clemente Martínez: Becària FPU (Ref. FPU14/06138) vinculada al grup
d’investigació AFIN de la Universitat Autònoma de Barcelona. El tema de la seva tesi doctoral és
adopcions i orígens, tema amb el qual té un especial vincle personal per la seva experiència com
a persona adoptada.
Beatriz San Román: Doctora en Psicologia Social, experta en adopció. Ha escrit diversos
articles acadèmics i dos llibres a l’entorn de l’adopció: La aventura de convertirse en familia i
Adopción y escuela.
Aquesta xerrada la realitzen professionals del Centre AFIN, dedicat a la transferència dels
resultats de recerca duts a terme pel grup d’investigació del mateix nom, amb seu al
Departament d’Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Centre AFIN ofereix
un servei d’assessorament, formació i intervenció a professionals i famílies, tant en grups com
individualitzats, sobre:
- Reproducció assistida
- Adopció i acollida
- Criança i educació
- Infància, adolescència i joventut
- Relacions familiars i socials
- Diversitat (familiar, ètic-racial, funcional) i la gestió en els centres educatius
Més informació:
Grup de Recerca AFIN-UAB: http://grupsderecerca.uab.cat/afin/
Centre AFIN: http://sct.uab.cat/centreafin/ca/content/serveis-0

