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XERRADES, CONFERÈNCIES, TAULES-RODONES
Cómo ser unos padres perfectos...
a càrrec de Gregorio Luri, mestre i filòsof
Dissabte, 27 de febrer,
a les 16:30 h
Casa Orlandai. Barcelona
Necessitats de l'infant acollit: Entre la institució, la família d'acollida i la família
biològica
a càrrec de David Roman, educador social i pare acollidor
Dimecres, 18 de maig,
a les 19 h
H.E. La Pau. Barcelona
Acolliment Familiar
a càrrec de Jorge Vidal-Quadras, advocat i pare acollidor i
Agnès Russiñol, directora de l'ICAA
Dimecres, 28 de setembre,
a les 19 h
H.E. La Pau. Barcelona
Maternitats i Paternitats d'avui: l'ètica al desig
a càrrec de Victòria Camps, catedràtica de filosofia
Divendres, 7 d’octubre,
a les 19:00 h
H.E. La Pau. Barcelona
El risc d'inadaptació dels menors adoptats amb més de 5 anys i el treball preventiu
amb les famílies
amb Gemma Cànovas. psicòloga clínica i psicoterapèuta i Puri Biniés, coordinadora
d'Addif i mare adoptiva.
Dimecres, 20 de gener de 19h a 21h
COPC, C. Rocafort, 129, Barcelona

ESPAI PER A ADOLESCENTS I JOVES ADOPTATS
Adoptats i +
Un espai per a adolescents i joves amb ganes de compartir opinions i dubtes sobre
l'adopció.
Conduït per Cristina Negre filla adoptiva i psicòloga
• Visionat del documental “Adoptats“
Dimecres, 6 d’abril,
• “5 cosas guays de ser adoptada“
Dimecres, 29 de juny,
H.E. La Pau. Barcelona
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Identitats. Taller de fotografia per a adolescents adoptats
amb J.G Pastor, L. Ojeda, professors d’Imatge i So i C. Negre, psicòloga
Dissabtes, 10 i 17 de desembre 2016,
de 10:30 a 13:30 h
Espai jove La Fontana. Barcelona

SESSIONS SOBRE DIVERSITAT I DRETS HUMANS A LES ESCOLES
Projecció del vídeo Iguals i Diferents, una guia per a parlar amb els infants, i col·loqui
posterior amb els infants. Cicle mitja i cicle superior de primaria. A càrrec de Puri Binies.
Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

CINEFÒRUM
MARSELLA
de Belén Macías,
¿Hasta dónde serias capaz de llegar por el amor de una hija?
Divendres, 28 d’octubre,
a les 18:30 h
Escola Jesuïtes El Clot. Barcelona

TERTÚLIES
Infants ferits: quan els fills adoptius o els infants acollits no ho han tingut fàcil
abans d'arribar a casa. I nosaltres no ho sabem.
Amb la projecció del vídeo Removed
Amb les orientacions d’Eva Alesanco, psicòloga de Quorum Social.
Divendres, 5 de febrer de 2016
H.E. La Pau, Barcelona
Adolescents adoptats o acollits:
quan posar límits es fa molt més complex
•A l'adolescència els límits continuen sent necessaris... i l'autonomia també.
•Els límits que posem als nostres adolescents, parlen de respecte mutu o parlen de
pors?
•Com afecta la història personal dels fills / infants acollits en l'acceptació dels
límits?
•Com gestionem aquest tema a casa?
•Caiem sovint en l'enfrontament? Com ho podem evitar?
Amb les orientacions de Marta Fernández de la Reguera, psicòloga especialitzada en
adopció.
Divendres, 4 de març
H.E. La Pau, Barcelona
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Elements que afavoreixen un Vincle Segur
Segons els primers resultats d'una recerca que s'està desenvolupant a la Universitat
Ramon Llull, el 58% de fills adoptius, entre 12 i 18 anys, presenten un aferrament insegur
amb les seves famílies. A la tertúlia parlarem de què és el que afavoreix o dificulta el
vincle.
Primera Part: Elisabeth Ballús, doctora en psicologia, professora i investigadora de la
Universitat Ramon Llull, presentarà els primers resultats de la recerca "Salud, condición
adoptiva y apego en familias adoptivas con hijos adolescentes (12-18 a)" que ella mateixa
dirigeix i en la que participen la Universitat Ramon Llull (Fundació Blanquerna i Fundació
Vidal i Barraquer), la Universitat de Deusto (Bilbao) i la Universitat Pontifícia de Comillas
(Madrid).
Segona Part: Debat-col·loqui.
Divendres, 1 d’abril
H.E. La Pau, Barcelona
Quan els hi costa fer amics: L'adopció o l'acolliment pot dificultar les relacions
entre iguals?
amb les orientacions de Marta Fernández de la Reguera, psicòloga especialitzada en
adopció.
Divendres, 3 de juny
H.E. La Pau, Barcelona
Quan conversar amb els fills és discutir: destapant el rerafons emocional o com
podem ser més asertius
amb les orientacions de Marta Fernández de la Reguera, psicòloga especialitzada en
adopció.
Divendres, 9 de setembre
H.E. La Pau, Barcelona
La diferència en positiu: Eines per a fer de la diferència un valor, i no un estigma
amb les orientacions de Cari McCay, filla adoptiva, treballadora social i mediadora familiar
Divendres, 4 de novembre
H.E. La Pau, Barcelona

SESSIONS INFORMATIVES SOBRE ADOPCIÓ
Dimecres, 17 de febrer
Dimecres, 20 d’abril
Dimecres, 15 de juny
Dimecres, 19 d’octubre
H.E. La Pau, Barcelona

SESSIONS INFORMATIVES SOBRE ACOLLIMENT
Dimecres, 16 de març. En col·laboració amb INTRESS
Dimecres, 16 de novembre. En col·laboració amb Drecera
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H.E. La Pau, Barcelona

PUBLICACIONS
Comunicats d’Addif:
• En relació a les declaracions fetes per la Consellera d'Afers Socials i Famílies, sobre el
possible plantejament de tancar les adopcions amb Rússia pels casos de SAF juliol 2016
Revista fentFamílies, desembre 2016
Projecte d'edició de la narració infantil El viatge de l’Ayana / El viaje de Ayana, redacció
i il·lustracions
Vídeo d’ADDIF

REUNIONS
• Assemblea CORA, a Zarautz ( Guipúzcoa) novembre 2016

