
IV Jornada tècnica de prevenció i d’atenció a 
adolescents en risc 

L’adopció: factor de protecció o factor de risc?... 
18 anys després! 
19 d’octubre de 2017. Auditori Cosmocaixa Barcelona



Objectius
En aquesta Jornada no es pretén centrar el debat en la preadopció, l’adopció en si mateixa o en els serveis immediats a la postadopció, sinó 
centrar-nos en els perfils, les característiques i les inquietuds que manifesten els infants que varen ser adoptats i que majoritàriament ara són majors 
d’edat. Cal tenir en compte que les adopcions internacionals a Catalunya i a Espanya es varen iniciar l’any 1997, majoritàriament l’any 1999, enguany 
doncs compleixen la seva majoria d’edat.

Metodologia
L’estil de les jornades que organitza Amalgama-7 no és que els ponents de cada taula realitzin una exposició prèvia, sinó que s’estableixi un debat 
interdisciplinari des del primer minut de la taula, d’entrada, en la primera hora, exclusivament per part dels ponents i, posteriorment, amb la participació 
dels experts i dels assistents a la Jornada.

Programa
8.15 h: Recepció i lliurament de documentació

9 h: Taula inaugural
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Georgina Oliva i Peña, directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), Generalitat de Catalunya. 
Agnès Russiñol i Amat, directora de l’Institut de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA), Generalitat de Catalunya.
Pere Bonet i Dalmau, president del Clúster de Salut Mental de Catalunya.
Jordi Labòria i Martorell, president de la Fundació Privada Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies.

PRESENTA: Montserrat Magrané i Delfin, directora general d’Amalgama-7, Atenció terapèutica i educativa a adolescents, joves i les seves famílies.

10 h: Ponències inicials   
“Adopcions: 18 anys després” (TV3, 2014)

Josep Rovira Cuadrench, director del documental del programa “Sense ficció”, de TV3, professor del grau de Comunicació audiovisual de la UB.

Adolescents i joves adoptats i no adoptats amb comportaments de risc, trastorns de conducta o patologia dual: un estudi diagnòstic 
comparatiu.

Jordi Royo i Isach, director clínic d’Amalgama-7, vicepresident de la Fundació Portal, cofundador de la Societat Espanyola per a l’Estudi de la 
Violència Filioparental (Sevifip).
Ramon Martí i Montraveta, director de l’Àrea mèdicopsiquiàtrica d’Amalgama-7.

PRESENTA I MODERA: Judit Carreras i Tort, coordinadora de presidència de la Fundació Privada Portal.

12 h: Pausa

12.30 h: Taula rodona 1
L’adopció 18 anys després: una mirada clínica

Montserrat Pamias i Massana, vicepresidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil, coordinadora de Salut Mental Infantil i Juvenil 
de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.



Joan Vegué i Grilló, director mèdic de CPB-Serveis Salut Mental, tresorer del Clúster de Salut Mental de Catalunya.
Daniel Roca Sánchez, Relacions Institucionals d’Otsuka, vicepresident del Clúster de Salut Mental de Catalunya.
Marta San Martino i Pomés, psicoterapeuta de l’Equip d’Adopcions de la Fundació Vidal i Barraquer.
Rosa Mora i Valls, psicòloga clínica i cofundadora de Cria Familia.
Carles Benet i Domingo, cap de la Unitat d’Atenció a les Famílies i membre del Servei d’Atenció Postadoptiva de l’ICAA.
José Luis Sancho Acero, director del programa Recurra-GINSO.
Mariàngels Feliu i Zapata, directora del centre Ambulatori d’Amalgama-7 Barcelona.

PRESENTA I MODERA: Cristina Baliarda i Hernández, directora de l’Escola terapèutica i educativa CTE Can Ros, Amalgama-7.

14 h: Dinar (organitzat al mateix recinte de Cosmocaixa)

15 h: Taula rodona 2
L’adopció 18 anys després: una mirada familiar, acadèmica i social

Eduard Hernández i Ubide, psicòleg de l’Àrea de Joves Tutelats i Extutelats de la DGAIA, Generalitat de Catalunya.
Gemma Garcia Calatayud, inspectora d’Ensenyament, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Puri Biniés Lanceta, coordinadora de l’Associació en defensa del dret de la infància a la família (Addif).
Cristina Negre i Masià, d’Aprop, Centre de Psicologia i Pedagogia.
Beatriz San Román Sobrino, investigadora d’AFIN, vocal del Comitè Executiu de la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción 
y el Acogimiento (CORA).
Cristina Benet Costa, responsable de l’àrea de Barcelona de La Veu dels Adoptats. 
Marc Guilló i Vila, cap d’Estudis d’Amalgama-7.

PRESENTA I MODERA: Vinyet Mirabent i Junyent, directora assistencial del Centre Mèdic Psicològic i coordinadora de l’Equip d’Adopcions de la 
Fundació Vidal i Barraquer.

16.30 h: Taula rodona 3
Adolescents adoptats i no adoptats amb trastorns de conducta ingressats en centres residencials de caràcter biopsicosocial

Javier Urra Portillo, president de la Comissió Rectora del programa Recurra-GINSO (Madrid), president honorífic de Sevifip.
Montse Sánchez Povedano, directora general de l’Institut de Trastorns Alimentaris (ITA) (Barcelona).
Montserrat Magrané i Delfin, directora general d’Amalgama-7 (Barcelona).

PRESENTA I MODERA: Silvia Gómez Estrada, directora del centre Ambulatori d’Amalgama-7 Madrid.

18 h: Taula rodona 4 
Visió de l’adopció des dels seus protagonistes: adults adoptats i famílies adoptives 

Taula rodona conformada per un grup de joves adoptats i de diverses famílies adoptives.
PRESENTA I MODERA: Anna Velilla i Calvo, directora d’escoles terapèutiques i educatives i d’atenció a les famílies d’Amalgama-7.

19.30 h: Cloenda de la Jornada

Fila d’experts convidats: està previst que hi puguin participar representants de distints col·legis professionals, universitats i tècnics multidisciplinaris 
tant de l’Administració com d’altres entitats.



IV Jornada tècnica de prevenció i d’atenció a adolescents en risc 
“L’adopció: factor de protecció o factor de risc?... 18 anys després!” 

19 d’octubre de 2017, de 9 a 19.30 h
Auditori Cosmocaixa Barcelona. C/ Isaac Newton, 26. 08022 Barcelona.

Inscripció gratuïta (prèvia invitació)
Contacte: Amalgama-7, Atenció terapèutica i educativa per a adolescents, 
joves i les seves famílies.
Tel. 932 374 122 
http://jornada.amalgama7.com
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