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Un fil vermell invisible connecta aquells que 

estan destinats a trobar-se, tot i el pas del 

temps, del lloc i de les circumstàncies. El fil 

vermell pot tensar-se o embolicar-se però mai 

no podrà trencar-se.  

A la lluna hi habita un senyor vellet, amb tants 

anys que l'anomenen l’avi de la lluna. L’avi 

vigila el món des de casa seva i la seva feina 

és lligar un fil vermell al canell de tot nou nat. 

Un fil vermell amb moltes terminacions 

esfilagarsades cada una de les quals anirà 

lligat al canell de les persones destinades a 

trobar-se amb el nou ésser al llarg de tota la 

seva vida. El fil vermell podrà estirar-se, 

embolicar-se, lligar-se però mai no es trencarà, 

perquè el fil vermell és el destí escrit de cada 

persona. 

 

El fil vermell, llegenda xinesa 
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1. Introducció 
 

L’adopció internacional és un tema que sempre m’ha despertat curiositat i m’ha interessat, per això, 

vaig pensar en aprofitar el treball de recerca per informar-me’n i aprofundir-hi. Per a mi, era un tema 

desconegut com molts d’altres, però, tenia moltes preguntes sense resposta, algunes de les quals eren: 

què significa el terme adopció internacional? Hi ha molts infants adoptats que provenen de la Xina? En 

què consisteix “la política del fill únic” de la qual s’ha parlat tant?. 

Els objectius generals que es plantegen en aquest treball són: adquirir coneixements sobre l’adopció 

internacional i aprofundir en els seus detalls (procés, legislació que la regula, evolució històrica...), 

conèixer experiències personals de famílies que han realitzat una adopció en algun dels països on es 

donen un major nombre d’adopcions internacionals i crear alguna eina per explicar als infants aquest 

procés. 

A partir d’aquests objectius es proposen les hipòtesis següents: 

1. Una adopció internacional és el procés que va des de la sol·licitud d’adopció fins a arribar a ser 

pares, això el converteix en un procés llarg i complex. 

2. L’adopció internacional a Catalunya ha anat augmentant progressivament amb el pas dels 

anys.  

3. Els infants adoptats procedeixen de diversos països d’arreu del món, però, el país del qual 

provenen majoritàriament és la Xina.  

4. Solsona segueix la tendència d’adopcions de Catalunya i el major nombre d’infants s’han 

adoptat de la Xina.  

5. Les adopcions internacionals es regeixen per la legislació del país del qual prové la sol·licitud i 

del de l’infant a adoptar. 

6. El procés d’adopció internacional implica una despesa econòmica important, en conseqüència, 

no tothom pot afrontar-la.  

Aquest treball de recerca comença situant l’adopció internacional, és a dir, definint-la i explicant-ne la 

legislació que la regula al nostre país. Seguidament trobem l’explicació del procés pas a pas i una 

descripció del perfil de persones que poden adoptar a Catalunya.  

Per tal de conèixer l’evolució de l’adopció internacional es necessiten dades quantitatives, realitzar 

gràfics any per any i treure’n conclusions. Amb la finalitat de centrar l’estudi a la ciutat de Solsona, 

s’han elaborat uns gràfics específics. Per la confecció d’aquests gràfics es necessitaven unes dades 



Les adopcions internacionals a Catalunya. El fil vermell. Treball de recerca, 2n de batxillerat 2011/12 
Laura Coromina  Boix 

 

7 

complicades d’aconseguir ja que en el padró municipal no hi consta si un infant és adoptat o no. Per 

això, s’ha treballat a patir de les dades proporcionades pels centres educatius de la ciutat. 

A partir d’aquí s’observa que un dels països d’on provenen el major nombre d’infants adoptats a 

Catalunya i a Solsona és la Xina. Per aquest motiu, a continuació trobem entrevistes realitzades a 

famílies de Solsona que han portat a terme una adopció en aquest país o estan pendents de finalitzar 

els tràmits. Es complementen les entrevistes amb aspectes legals, polítics i una explicació detallada 

dels diferents passos que implica l’adopció a la Xina. 

Un cop feta la part més feixuga del treball, va semblar interessant explicar d’una manera més 

entenedora tot el procés. Per això, s’ha creat un conte. Les imatges són fotografies d’una família de 

clics els quals s’han convertit en els protagonistes de la història. 

Al final del treball s’inclou un apartat d’annexos que complementen alguns dels punts exposats al 

treball. 

La metodologia de treball s’ha basat, en primer lloc, amb la recerca d’informació en llibres, revistes i 

internet. En segon lloc, amb l’obtenció de dades de casos reals mitjançant entrevistes. El procés de 

redacció s’ha realitzat basant-se amb un índex ben estructurat i predefinit i al processament de tota la 

informació obtinguda. Finalment, s’ha creat un conte el qual aporta una visó lúdica al treball. 

 

2. Marc conceptual i jurídic de les adopcions 
internacionals a Catalunya 
 
En aquest punt es defineix què són les adopcions internacionals i es fa referència a la legislació que les 

regula de manera directa a Catalunya.  

 

2.1. Què és l’adopció internacional? 

Per definir adopció internacional cal definir prèviament el terme adopció.  

Una adopció és un procés legal, psicològic i social d’integració plena i definitiva d’un infant en el si 

d’una família en la qual no ha nascut. És una mesura de protecció a la infància que proporciona una 

relació paternofilial amb els mateixos efectes legals que la paternitat biològica, alhora que desapareixen 

els vincles jurídics amb la família d’origen, sempre per vetllar per l’infant.  

L’adopció internacional és un tipus d’adopció per la qual un individu o parella es converteixen en els 

pares legals i permanents d’un nen o nena nascut/da en un altre país.  

Els pares adoptius candidats han de complir una sèrie de requisits legals per l’adopció tant en el seu 

país legal com en el país d’origen de l’infant. 
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2.2. Legislació  

L’adopció és regeix per una normativa marc constituïda per les lleis orgàniques i les normatives 

internacionals que Espanya ha ratificat. Les competències directes estan descentralitzades i són 

competència plena de les comunitats autònomes.  

Aquesta normativa, que es presenta tot seguit, està ordenada per importància (convenis, lleis i decrets 

llei, ordres i resolucions) i cronològicament de la més recent a la més antiga:  

 

 Conveni sobre els drets de l’Infant, de 20 de novembre de 1989, de l’Assemblea General de les 

Nacions Unides. A Espanya es va ratificar el 30 de novembre de 1990 (BOE número 313, publicat 

el 31 de desembre de 1990). 

Es reconeix el menor com a subjecte de dret. L’interès superior regeix totes les preses de 

decisions, totes  les mesures respecte a un infant han d’estar basades principalment en la seva 

consideració i el seu interès. Correspon a l’Estat assegurar una protecció i cura adequades, quan 

els pares o altres persones no tinguin capacitat per a fer-ho. 

En els estats que reconeixen o permeten l’adopció, haurà de prevaldre sempre l’interès superior de 

l’infant i es tindran en compte totes les garanties necessàries per assegurar que l’adopció és 

admissible, així com les autoritzacions de les autoritats competents. Es prioritari el compliment de 

la normativa en l’adopció internacional. 

 

 Conveni relatiu a la protecció del nen i  la cooperació en matèria d’adopció internacional, redactat a 

l’Haia el 29 de maig de 1993. Ratificat el 30 de juny de 1995 (BOE  número 182, publicat l’1 d’agost 

de 1995). 

Els objectius del conveni són:  

o Establir garanties perquè les adopcions internacionals es realitzin vetllant per l’interès 

superior de l’infant. 

o Instaurar un sistema de cooperació entre els estats contractants que asseguri el respecte a 

aquestes garanties i, en conseqüència, previngui la sostracció, la venda o el tràfic de nens i 

nenes així com les irregularitats dels processos d’adopció 

o Assegurar el reconeixement entre els estats contractants de les adopcions realitzades 

d’acord amb el conveni. Els Estats que han ratificat el conveni han de vetllar per mantenir 

l’infant amb la seva família d’origen i en el cas que fos necessari, contemplar l’adopció 

internacional com una mesura per garantir una família al menor, tot i que es prioritzen les 

famílies nacionals.  
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 Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 

família (DOGC número 5686,  publicat el 5 d’agost de 2010). 

Per primera vegada en aquesta llei ja no s’estableix cap tipus de diferència per raó d’orientació 

sexual dels membres de la parella a l’hora de sol·licitar una adopció. 

 

 Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (DOGC 

número 5641,  publicat el 2 de juny de 2010). 

En la seva disposició tercera diu que l’organisme autònom anomenat Institut Català de l’Acolliment i 

l’Adopció,  passa a denominar-se Institut Català de l'Adopció (ICA). En l'àmbit de l'adopció 

internacional, l'ICA és l'organisme competent a Catalunya. 

 

 Llei 54/2007, de 28 de desembre, d’adopció  internacional (BOE número 312,  publicat el 29 de 

desembre de 2007) . 

 

 Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció 

(DOGC número 2527,  publicat el 27 de novembre de 1997), modificada per la Llei 14/2010, del 27 

de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (DOGC número 5641,  publicat 

el 2 de juny de 2010). 

L’Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) es va crear amb la finalitat de contribuir a 

potenciar una política global d'adopcions i d'acolliment simple en família aliena, d'agilitzar els 

processos de valoració de la idoneïtat de les persones o famílies que opten per l'acolliment o per 

l'adopció i, de tramitar, quan correspongui, l'adopció internacional. 

 

 Llei 97/2010 Decret 97/2001, de 3 d’abril, sobre l’acreditació i el funcionament de les entitats 

col·laboradores d’adopció internacional (DOGC número 3369, publicat el 17 d’abril de 2001). 

 

 Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s’aprova el reglament de protecció dels menors 

desemparats i de l’adopció (DOGC número 2307, publicat el 13 de gener de 1997), modificat 

parcialment pels decrets següents: 

 Decret 127/1997, de 27 de maig, pel qual es modifica parcialment el Decret 2/1997, de 7 de 

gener (DOGC número 2402, publicat el 30 de maig de 1997). En aquest reglament 

s’estableixen els criteris de valoració dels sol·licitants d’acolliment i adopció i es regula la 

tramitació de l’adopció internacional. 

http://civil.udg.es/normacivil/cat/Persona/PF/D127-97.htm
http://civil.udg.es/normacivil/cat/Persona/PF/D127-97.htm
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 Decret 22/1997, de 30 de gener, pel qual es modifica la disposició final del decret 2/1997, 

de 7 de gener (DOGC número 2321,  publicat el 31 de gener de 1997). 

 Decret 62/2001, de 20 de febrer, de modificació parcial del Decret 2/1997, de 7 de gener 

(DOGC número 3337,  publicat el 28 de febrer de 2001). 

 

 Decret 337/1995, de 28 desembre, sobre l’acreditació i el funcionament de les institucions 

col·laboradores d’integració familiar i de les entitats col·laboradores d’adopció internacional (DOGC 

número 2153,  publicat el 12 de gener de 1996). 

Aquest decret  regula les Entitats Col·laboradores d’Integració Familiar (ECAI) i és on es recullen 

les funcions que hauran d’exercir aquestes entitats, la seva composició i funcionament, així com el 

procediment per ser acreditades. 

 

3. Procediment per dur a terme una adopció internacional 
a Catalunya 
 

3.1. Qui pot adoptar? 

D’acord amb la legislació vigent, pot adoptar qui:  

 Està en ple exercici dels drets civils. 

 És major de 25 anys i té com a mínim catorze anys més que la persona adoptada. 

 Només s’admet l’adopció per a més d’una persona en el cas que convisquin amb els seus cònjuges 

o parelles de manera estable. En aquests casos, n’hi ha prou amb que una de les persones que 

adopta hagi complert els 25 anys.  

 

3.2. Fases  

A continuació hi ha una descripció acotada, pas a pas, de qualsevol procés d’adopció internacional. 

 

3.2.1. Informació 

Abans de prendre o refermar la decisió d’adoptar és necessari obtenir informació, per aconseguir-la cal 

adreçar-se a:  

 

 L’ Institut Català d’Adopció (ICA): és l’organisme competent a Catalunya en matèria d’adopcions 

internacionals. Tramita les adopcions d’infants originaris dels països en què quedi garantit el 
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respecte als principis i a les normes d’adopció internacional i la intervenció deguda dels seus 

organismes administratius i judicials. En aquest organisme es pot obtenir tota la informació 

relacionada amb les adopcions i també organitza sessions informatives per explicar els 

procediments i les diferents possibilitats per adoptar infants. El fet d’assistir a aquestes reunions 

dóna un certificat d’assistència com a participants que es pot incloure en la documentació que 

s’haurà de lliurar en el procés adoptiu.  

 

 Les Entitats Col·laboradores d’Adopció Internacional (ECAI): són fundacions legalment 

constituïdes, sense ànim de lucre, que tenen entre altres finalitats, la protecció de menors. 

Realitzen funcions de mediació entre les persones sol·licitants d’adopció internacional i els països 

d’origen de l’infant. Per portar a terme les funcions de mediació han d’estar degudament 

acreditades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya i autoritzades en el país d’origen.  

 

 Les associacions de famílies adoptives1: són grups de persones, les quals acostumen a ser pares 

que han adoptat o que ho pretenen. Aquestes s’integren en una associació per tal d’auto ajudar-se 

o ajudar altres persones que pretenen adoptar mitjançant la seva experiència.  

 

3.2.2. Presentació de la sol·licitud 

A Catalunya cal presentar la sol·licitud d’adopció internacional2 en una de les delegacions territorials de 

l’ICA a Girona, Lleida, Tarragona o les Terres de l’Ebre3. 

En entregar la sol·licitud d’adopció cal especificar el país on es desitja adreçar la sol·licitud, és a dir, el 

país on es vol  adoptar, cal complir tots els requisits que demani aquell país i, si s’escau, s’ha de fer 

constar l’ECAI4 que ha de tramitar l’expedient.  

L’Institut Català de l’Adopció només tramita les adopcions de menors originaris dels països en els quals 

quedi suficientment garantit el respecte als principis i a les normes de l'adopció internacional i la 

intervenció deguda dels seus organismes administratius i judicials. Aquests 28 països són els següents: 

Bolívia, Brasil, Bulgària, Colòmbia, Costa d’Ivori, El Salvador, Equador, Etiòpia, Filipines, Guatemala, 

Hondures, Índia, Kazakhstan, Madagascar, Mali, Marroc, Mèxic, Nepal, Nicaragua, Perú, Polònia, 

República Dominicana, Rússia, Senegal, Sri Lanka, Ucraïna, Vietnam,  Xina. 

A la sol·licitud cal adjuntar la documentació següent: 

                                                     

1 Veure annex 0 
2 Veure annex 1 
3 Veure annex 2 
4 Veure annex 3 
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o Volant d'empadronament on constin totes les persones que viuen al domicili (l'expedeix 

l'ajuntament del municipi dels sol·licitants).  

o Documentació acreditativa de la situació econòmica de cada sol·licitant. 

o Fotocòpia completa de la darrera declaració de la renda.  

o Fotocòpia de la darrera nòmina o certificat d'empresa. 

o Informe mèdic de salut física i psíquica que mostri la possibilitat de prestar una atenció 

adequada a l’infant. L’ha d'expedir un metge o una metgessa col·legiats (no cal que sigui sobre 

l'imprès oficial o el certificat mèdic).  

o Certificat d'antecedents penals de cada sol·licitant. 

 

3.2.3. Formació i valoració de la idoneïtat 

Tenint en compte que l’adopció és una mesura de protecció a la infància és important trobar una família 

que s’adeqüi al màxim a les necessitats de cada nen o nena, cosa que fa que les persones que 

s’ofereixin per adoptar un nen o nena a un altre país hagin de seguir un procés de valoració i formació.  

Per tant, una vegada lliurada i segellada la sol·licitud al registre, resta esperar una carta on s’informa 

als sol·licitants de quin equip de professionals els hi farà l’informe psicosocial per a l’obtenció del 

Certificat d’Idoneïtat, que és un document imprescindible per continuar el procés adoptiu. 

El procés comprèn sessions informatives i formatives, dues entrevistes, com a mínim, fetes una amb un 

professional de treball social i l’altra amb un especialista en psicologia i una entrevista a domicili.   

A partir d’aquestes sessions i entrevistes s’elabora l’informe psicosocial, on s’hi explica si es considera 

que els interessats són o no idonis per adoptar.  

Aquest procés és dut a terme per una Institució Col·laboradora d’Integració Familiar (ICIF)5 que 

s’assigna de manera aleatòria des de l’ICA. 

Els criteris de valoració que es tenen en compte alhora de seleccionar les persones que sol·liciten una 

adopció són els següents:  

 

 En relació a les circumstàncies personals dels sol·licitants:   

o Tenir l’equilibri personal adequat.  

o Situació d’estabilitat en la relació de parella.  

o Tenir salut física i psíquica que permeti l'atenció a l'infant.  

o Ser flexible i saber adaptar-se a la nova situació que planteja l'adopció.  

                                                     

5 Veure annex 4 
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o Tenir motivació per exercir funcions parentals que incloguin cobrir les necessitats i mancances 

d'un infant susceptible d'adopció. 

o Estar d’acord amb la parella en l’opció d’adoptar. 

 

 En relació a les circumstàncies familiars i socials: 

o Entorn relacional favorable i adequat a la integració del menor  adoptat. 

 

 En relació a les circumstàncies socioeconòmiques:  

o Tenir una situació econòmica que permeti atendre adequadament l’Infant.  

o Tenir un habitatge en condicions adequades. 

 

 En relació a l’aptitud educadora:  

o Cobrir les necessitats educatives i de desenvolupament de l'infant.  

o Oferir un entorn familiar que pugui donar suport a la tasca educativa. 

 

 En relació a l'infant: 

o No triar sexe de l’adoptant de manera excloent.  

o Acceptar l'herència biològica de l'infant i acceptar i respectar la seva història, identitat i cultura.  

o Acceptar la relació de l'infant amb la seva família biològica, si escau. 

 

Si la resolució és favorable, l’ICA emet el certificat d’idoneïtat (CI). Aquest és un document clau i 

necessari per poder adoptar un menor d’un altre país. Té en compte les directrius del Conveni relatiu a 

la protecció del menor i a la cooperació en matèria d'adopció internacional. Aquesta resolució 

administrativa  emesa per l’ICA a partir de l’informe psicosocial elaborat per les ICIF té una vigència de 

tres anys. 

El temps que passa entre la presentació de la sol licitud i la resolució de la idoneïtat no pot ser superior 

als 6 mesos.  

 

3.2.4. Tramitació de l'expedient 

Per tramitar l’expedient es poden optar per diferents possibilitats en funció del país escollit per a 

l’adopció: 

 En els països que han ratificat el Conveni de la Haia, les persones sol·licitants poden escollir entre 

tramitar l'expedient a través de l'ICA o bé a través d'una ECAI acreditada.  
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 Si el país no ha ratificat el Conveni de la Haia, les persones sol·licitants poden tramitar directament 

l'expedient o bé fer-ho a través d'una ECAI acreditada.  

 També hi ha la possibilitat que, amb independència de tractar-se d'un país signatari de la Haia o 

no, les persones sol·licitants hagin de tramitar el seu expedient obligatòriament a través d'una ECAI 

a causa del requeriment dels organismes competents del país d'origen o del requeriment dels 

organismes competents del nostre país. 

L'expedient s'ha de tramitar al país d'origen de l’infant amb tota la documentació que el país demana 

als candidats. De vegades, els organismes competents poden requerir informació complementària o 

més documents, que caldrà aportar per seguir el procés. 

 

3.2.5. El  temps d’espera 

El temps que cal esperar entre la tramitació de l’expedient i l’assignació de l’Infant depèn del país 

d’origen del nen o nena. Aquesta espera pot ser de mesos o anys. Es tracta d’una de les fases més 

complexes de tot el procés d’adopció donat que els adoptants ja no són part activa del procés. 

 

3.2.6. Assignació de l’infant 

Normalment, l’organisme competent en matèria d’adopcions del país d’origen assigna un infant a la 

família o persona adoptant i els tramet tota la informació coneguda sobre el menor i sobre el lloc on es 

troba. S’inclouen informes sobre el seu estat de salut i alguna fotografia. Els adoptants han de revisar la 

documentació i confirmar per escrit l’acceptació de l’infant.  

Al moment indicat cal viatjar al país per tal d’iniciar un procés de  relació i vinculació amb l’infant i fer 

els tràmits d’adopció davant el òrgans judicials competents. La durada i el nombre de viatges varia 

depenent del país.  

La majoria dels països demanen informes del seguiment postadoptiu, els quals els elabora la ICIF o 

l’ECAI corresponent. La periodicitat i la durada les determina el país d’origen. 

 

3.2.7. Adaptació 

Les persones amb fills adoptats a l’estranger, un cop retornen al seu país, han d’empadronar-lo i 

sol·licitar la inscripció del naixement i l’anotació de l’adopció de l’infant al Registre Civil del seu domicili. 

Des del Registre Civil on s'hagi realitzat aquesta inscripció es farà la corresponent comunicació al 

Registre Civil Central. 
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3.2.8. Esquema del procediment de  l’adopció internacional 

ICA 
Institut Català de 
l’Adopció 

 INFORMACIÓ 
(ICA, ECAI) 
SOL·LICITUD 
Documentació i Registre 

  

     

ICIF 
Institució 
Col·laboradora 
d’Integració Familiar 

 FORMACIÓ-VALORACIÓ 
ESTUDI PSICOSOCIAL 
(informe) 

 
Termini màxim 6 
mesos 

     

ICA  COMITÈ TÈCNIC D’AVALUACIÓ 
RESOLUCIÓ D’IDONEÏTAT 

  

     

  CERTIFICAT D’IDONEÏTAT   

     

ECAI 
Entitat 
Col·laboradora 
d’Adopció 
Internacional 

 TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 ICA 
 ECAI OBLIGATORI (si el país ho exigeix) 

 ECAI OPTATIU 

 PROPIS INTERESSATS 

  

     

  TEMSPS D’ESPERA  

Organismes del país 
d’origen de l’infant 

    

  PROPOSTA D’UN INFANT 
ESTADA AL PAÍS 
TRÀMITS D’ADOPCIÓ 

 

     

 
ICIF o ECAI 

 ARRIBADA DE L’INFANT 
SEGUIMENT POSTADOPTIU, si s’escau 

  

 
 

4. Evolució de les adopcions internacionals a Catalunya 
 

L’estudi estadístic següent comença l’any 1998 ja que el punt de partida és la creació, aquest any, de 

l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció arran de l’embranzida que van agafar les adopcions a 

Catalunya l’any 1997. És a partir d’aquest any que a l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) hi 

consten les dades d’adopció internacional per països. 

Taula 1. Nombre d’adopcions internacionals. Any 1998-2010 

 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 297 376 558 1.047 1.056 1.042 1.562 1.419 1.030 880 826 739 627 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT  
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4.1. Any 1998 

L’any 1998 es registren 297 adopcions internacionals. D’aquestes, 6 de cada 10 procedeixen de països 

llatinoamericans (183 infants). Fixant-nos en els 5 primers països en quant a nombre de menors 

adoptats a Catalunya, Colòmbia és el que té més sortida amb 82 adopcions que representen una 

quarta part del total. 

Les adopcions realitzades en altres països europeus tan sols són 36 (12% de les adopcions anuals), 

procedents de Romania, Rússia, Bulgària i Ucraïna, però, des de llavors, les assignacions han anat 

augmentant cada any. 

Aquesta evolució es deu a les aportacions de Rússia i la Xina que, no només marquen una tendència, 

sinó que, a més a més, influeixen en el nombre total d’adopcions a Catalunya.  

Les adopcions al continent asiàtic, aquest any, són en total 72 i aquest nombre va evolucionant a l’alça. 

Les nenes xineses representen el 89% de les adopcions asiàtiques i un 9% del total de les adopcions 

internacionals del territori català.  Arribaran al seu màxim l’any 2004. 

 

Gràfic 1. Adopcions per continents d’origen. Any 1998 Gràfic 2. Infants adoptats dels principals països de 
procedència. Any 1998 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 

4.2. Any 1999 

Continua l’increment anual de les adopcions internacionals amb un 26,6 % respecte a l’any anterior. El 

total  és de 376. Fins al 1999 l’arribada de menors adoptats prové, majoritàriament, dels països 

llatinoamericans. A partir d’aquest any es detecta un petit canvi amb la disminució de les adopcions 

d’aquests països  (17%) i un creixement de les adopcions procedents d’Àsia (50%) i sobretot de les 

europees (222% respecte al 1998). Aquest any la Xina passa a ser el país d’origen principal dels 

menors adoptats a Catalunya. 
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Gràfic 3. Adopcions per continents d’origen. Any 1999 Gràfic 4. Infants adoptats dels principals països de 
procedència. Any 1999 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 

4.3. Any 2000 

Continua l’augment de les adopcions essent del 48,4 %. El total és de 558. L’any 2000 hi ha un canvi 

de tendència, es confirma el retrocés del nombre de menors adoptats procedents del continent americà 

amb un 13 % del total amb disminucions molt importants a Colòmbia i Mèxic. 

Aquest any, la majoria de les adopcions són de la Xina (131) i Rússia(103) duplicant les de l’any 

anterior. Posteriorment trobem Colòmbia (65), Romania (49) i l’Índia (36) però, tenen xifres molt 

inferiors als dos primers països. 

Aquest any s’assoleix el màxim nombre de menors adoptats a Catalunya procedents de Romania (49 

infants) que s’aturarà de cop l’any 2001. 

Aquest serà el primer any en què el nombre de menors adoptats provinents de països europeus (210) 

supera el nombre de les adopcions constituïdes en països americans que es situen en tercer lloc 

després d’Àsia (181) i per últim trobem el continent africà. 

 

Gràfic 5. Adopcions per continents d’origen. Any 2000 Gràfic 6. Infants adoptats dels principals països de 
procedència. Any 2000 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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4.4. Any 2001 

Increment anual molt important, el 87,6 %, en el qual pràcticament es duplica el nombre d’adopcions 

internacionals de l’any anterior, de 558 es passa a 1047.  

Europa continua essent la primera font d’adopcions amb 399 (39%) molt a prop d’Àsia amb 390 (37%), 

Amèrica es manté amb una petita disminució, Àfrica continua en l’últim lloc. 

La Xina i Rússia són els dos principals països d’adopció amb un augment molt importat, del 144% i del 

137% respectivament. Els segueixen Colòmbia, Ucraïna i Mèxic. 

 

Gràfic 7. Adopcions per continents d’origen. Any 2001 Gràfic 8. Infants adoptats dels principals països de 
procedència. Any 2001 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 

4.5. Any 2002 

Continua mantenint-se en un miler de casos el nombre d’adopcions internacionals, 1056. El creixement 

és gairebé nul, 0,86 %. 

Per continents, l’augment d’Àsia (47%) seguit per Europa (37%) que es manté amb un petit flux a la 

baixa i Amèrica que es limita al 13% detectant-se un petit augment del continent africà (3 %). 

En relació a la Xina i Rússia continuen sent els dos primers països amb un augment destacat de la 

Xina, els segueixen Colòmbia, Ucraïna i Nepal.  
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Gràfic 9. Adopcions per continents d’origen. Any 2002 Gràfic 10. Infants adoptats dels principals països de 
procedència. Any 2002 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 

4.6. Any 2003  

Segueix la mateixa línea del trienni 2001-2003, mantenint-se en un miler de casos el nombre 

d’adopcions, 1042. S’observa un decreixement molt lleu de l’1,3 %. 

Àfrica augmenta (9%) igual que Europa (51%) i Amèrica (15%) mentre que Àsia disminueix 

significativament, de 499 adopcions l’any 2002 passa a 267 l’any 2003, essent només un 25% del total. 

Des de 1999, la Xina ha passat a ser l’origen principal dels menors adoptats a Catalunya amb 

l’excepció del 2003, com a conseqüència de la política de contingents del 2002 imposada pel govern 

xinès i que significà el fre de la sortida de menors en adopció.  

El flux africà destaca, aquest any,  amb l’inici de l’arribada de menors ( 54)  procedents d’Etiòpia. 

Gràfic 11. Adopcions per continents d’origen. Any 2003 Gràfic 12. Infants adoptats dels principals països de 
procedència. Any 2003 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 

4.7. Any 2004 

Es produeix una altra pujada important, del 50 %, amb 1562 adopcions, essent, fins a l’actualitat, l’any 

amb el màxim nombre d’adopcions internacionals a  Catalunya. 
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Àsia arriba al seu punt més alt com a continent de procedència d’adopcions internacionals amb 770 

(48%). Aquesta evolució es deu al nombre d’infants xinesos i, amb distància, als procedents de l’Índia i 

el Nepal. Aquest any, les 688 menors xineses adoptades representen el 90% de les asiàtiques i un 44% 

del total de les adopcions a Catalunya. Segueixen, per ordre, Europa, Àfrica i Amèrica. Es constata que 

Àfrica passa a ser, aquest any, el tercer continent d’origen en adopcions i s’observa una important 

disminució d’Amèrica que queda amb un 6 %. 

Els països d’origen de les adopcions continuen sent la Xina i Rússia. Xina augmenta un 200% en 

relació a l’any anterior i Rússia un 16 %, els segueixen Etiòpia i Ucraïna. Destaca com a 5è país 

Palestina amb 53 adopcions ja que és l’únic any que hi ha adopcions en aquest país.  

 

Gràfic 13. Adopcions per continents d’origen. Any 2004 Gràfic 14. Infants adoptats dels principals països de 
procedència. Any 2004 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 

4.8. Any 2005 

Des de l’any 2005 es detecta un canvi de tendència en l’evolució del nombre d’adopcions 

internacionals. Un progressiu decreixement que durarà fins a l’actualitat. Es produeix un descens del 

9% (1419 adopcions internacionals). 

Àsia continua sent el continent d’origen amb més adopcions amb una petita tendència a disminuir, 

Europa es manté sense canvis, Àfrica experimenta un petit augment i América també continua estable. 

En relació als països d’origen amb més nombres d’adopcions continuen destacant la Xina i Rússia, tot i 

que el nombre d’infants adoptats a la Xina disminueix un 10 % i el de Rússia un 13 %, els segueix 

Etiòpia amb un augment considerable del 23 %. Ucraïna continua sent el 4t país en nombre 

d’adopcions enregistrades amb el 5% del total anual.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 

4.9. Any 2006  

Aquest any té lloc la segona i més intensa davallada del nombre d’adopcions, el 27% menys respecte  

a l’any 2005, situant-se en un volum semblant al del trienni 2001-2003 amb poc més d’un miler 

d’arribades. 

Europa torna a ser el continent capdavanter i es detecta una disminució del nombre d’adopcions 

procedents d’Àsia i un augment molt important de les d’Àfrica, passant a ser el 16% del total 

d’adopcions i Amèrica augmenta fins a un 9%, gairebé el doble de l’any anterior. 

Ucraïna, amb 27 menors, deixa d’estar entre els deu primers països d’entrada de menors a Catalunya.  

Des de Bulgària es paralitzen les entrades a Catalunya. Al 2006 Kazakhstan es el 8è país amb més 

adopcions de Catalunya. Des de les Filipines comença a funcionar el flux d’adopcions aquest any, tot i 

que l’acreditació de l’ECAI és del 2003 (Resolució de 5 de novembre de 2003, BEF3635/2003). 

Les adopcions procedents de la Xina continuen disminuint, un 55% menys que  l’any anterior, això fa 

que les adopcions originàries de l’Àsia disminueixin un 45%. Aquest descens es pot atribuït a 

l’allargament del temps d’assignació que s’està produint en alguns països, destacant Rússia i la Xina, 

països d’on, el 2004, arribaven el 75% del total d’adopcions internacionals a Catalunya. En el gràfic 14 

s’observa com l’any 2004 arriben a Catalunya 688 menors procedents de la Xina i 506 de Rússia i l’any 

2006 només hi ha 281 adopcions de la Xina i 363 de Rússia i continua baixant l’any 2007 (242  

adopcions de la Xina i 246 de Rússia). 
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Gràfic 17. Adopcions per continents d’origen. Any 2006 Gràfic 18. Infants adoptats dels principals països de 
procedència. Any 2006 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 

4.10. Any 2007 

Continua el descens en el nombre d’adopcions. Aquest any s’han produït un total de 880 adopcions la 

qual cosa significa un 14,6 % menys respecte a l’any 2006. 

Europa continua com a continent capdavanter tot i que manté la tendència a la baixa iniciada l’any 

2005. Es confirma una disminució notable del nombre d’adopcions procedents d’Àsia a la vegada que 

Àfrica consolida el seu creixement com a continent d’origen amb un 20% del total d’adopcions. Amèrica 

manté la seva discreta tendència a l’alça i a partir de l’any 2007 iniciarà el descens en el nombre 

d’adopcions. 

El nombre d’adopcions procedents de Rússia disminueixen en relació a l’any anterior, un 32 %, i les de 

Xina un 14 %. Malgrat tot, continuen sent els dos països que encapçalen el llistat dels països d’origen. 

Etiòpia manté la tercera posició amb un creixement del 17,7 %. Ucraïna recupera la quarta posició amb 

un creixement puntual del 67 %, aquest any. A partir de l’any 2008 experimentarà un descens notable 

com a país d’origen. 

Gràfic 19. Adopcions per continents d’origen. Any 2007 Gràfic 20. Infants adoptats dels principals països de 
procedència. Any 2007 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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4.11. Any 2008 

Es produeixen un total de 826 adopcions la qual cosa significa un 6 % menys en relació a l’any anterior. 

Europa experimenta un lleu creixement puntual per a aquest any del 19 % dins la tendència de descens 

iniciada el 2006 i es manté com a primer continent d’origen de les adopcions. Per primera vegada 

Àfrica, amb un creixement del 12 %, supera Àsia que baixa un 40 % en nombre d’adopcions i passa a 

ser el segon continent.  

La Xina continua baixant, un 47 %, en relació a l’any anterior i passa a ocupar el tercer lloc en el 

rànquing de països d’origen d’adopcions. Rússia es manté al primer lloc amb un augment puntual del 

35 %. S’arriba a les 156 adopcions procedents d’Etiòpia que serà el màxim que assolirà aquest país.   

Kazakhstan es converteix en el quart país amb més adopcions a Catalunya amb 42. 

Gràfic 21. Adopcions per continents d’origen. Any 2008 Gràfic 22. Infants adoptats dels principals països de 
procedència. Any 2008 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 

4.12. Any 2009 

Descens del 10,5 % del nombre d’adopcions respecte a l’any anterior amb un total de 739. Europa es 

manté com a primer continent d’origen de les adopcions malgrat el descens del percentatge en relació 

al total d’aquest any. Àfrica és el segon continent, el qual experimenta un augment del percentatge 

d’adopcions, tot i que en nombres absoluts té un descens del nombre d’adopcions a l’igual que tots els 

continents. 

Rússia, amb un descens del 17 %, continua sent el primer país i la Xina, amb un creixement del 12 %, 

recupera el segon lloc en el rànquing d’adopcions. Etiòpia, amb una disminució del 10 % en relació a 

l’any anterior, passa a ocupar el tercer lloc. 

Els cinc països amb major nombre d’adopcions continuen sent els mateixos de l’any 2008. El Marroc 

experimenta una tendència a l’alça com a país d’origen en nombre d’adopcions passant de 4 l’any 2008 

a 13 l’any 2009 i continuarà l’any 2010. 
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Gràfic 23. Adopcions per continents d’origen. Any 2009 Gràfic 24. Infants adoptats dels principals països de 
procedència. Any 2009 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 

4.13. Any 2010 

Continua la tendència a la baixa del nombre d’adopcions amb un total de 627 cosa que significa el 15 

% menys en relació a l’any 2009. 

Es manté el mateix ordre dels continents d’origen de l’any anterior: Europa, Àfrica, Àsia, Amèrica i 

Oceania. 

Rússia, Xina i Etiòpia mantenen l’encapçalament en el rànquing dels països d’origen i el Marroc i 

Colòmbia experimenten un creixement notable passant a ocupar el 4t i el 5è llocs respectivament. El 

nombre d’adopcions del Marroc passa de 13, l’any 2009, a 34, l’any 2010, i pel que fa a Colòmbia 

passa de 20 adopcions, el 2009, a 25, el 2010. El Kazakhstan té un descens del 30 % i Mali del 27 %. 

Aquest any arriben a Catalunya 12 infants procedents del Vietnam, país del qual no hi havia cap 

adopció des de l’any 2003. 

 

Gràfic 25. Adopcions per continents d’origen. Any 2010 Gràfic 26. Infants adoptats dels principals països de 
procedència. Any 2010 

  
 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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Taula 2. Infants adoptats a altres països, per continent i país d’origen del menor. Any 1998-2010 

 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL 297 376 558 1.047 1.056 1.042 1.562 1.419 1.030 880 826 739 627 

EUROPA 36 116 210 399 391 531 588 544 414 328 391 327 266 

Bòsnia i Herc. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0    

Bulgària 6 24 22 38 32 11 6 4 0 3 6 2 0 

Croàcia       1 0 0 0    

Geòrgia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0    

Hongria 0 0 1 1 0 0 0    0 2 0 

Kazakhstan 0 0 0 0 0 4 15 32 24 34 42 33 23 

Lituània 0 0 1 0 0 0 0    0 1 0 

Moldàvia       2 0 0 1 0 2 0 

Polònia           0 2 1 

Rep. Txeca 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0    

Romania 18 34 49 16 0 0 0       

Rússia 10 50 103 245 256 438 506 441 363 245 332 275 238 

Ucraïna 2 8 34 99 102 76 55 67 27 45 11 10 4 

ÀFRICA 6 1 9 11 33 91 130 127 163 176 197 192 179 

Burkina Faso 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0    

Camerun 0 0 0 1 2 0 0       

Congo 0 1 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 

Costa d'Ivori 0 0 1 1 0 0 0    0 3 10 

Gàmbia        0 1 0 1 1 0 

Ghana       2 0 0 0    

Guinea Bissau 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 

Etiòpia 0 0 0 0 0 54 87 107 120 141 156 140 106 

Mali 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 30 33 24 

Madagascar 6 0 8 1 15 10 15 3 5 0 0 0 0 

Marroc 0 0 0 5 10 16 21 8 9 17 4 13 34 

Nigèria           1 0 0 

Rep. del Congo 0 0 0 0 2 6 3 4 8 0 0 0 4 

RD del Congo        0 15 18 3 0 0 

Sierra Leone 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0    

Senegal 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 2 2 1 

Togo 0 0 0 1 0 0 0       

AMÈRICA 183 151 158 247 133 153 89 88 96 98 73 65 41 

Bolívia 20 20 6 7 4 7 6 7 10 6 11 9 2 

Brasil 1 1 11 5 10 6 17 12 12 7 5 11 4 

Colòmbia 82 48 65 106 54 65 38 29 25 41 27 20 25 

Costa Rica 5 3 1 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 

El Salvador 1 3 4 16 11 10 4 1 4 1 2 0 1 

Equador 5 4 7 4 3 1 0 0 0 0    

Guatemala 8 12 13 38 14 9 0 5 5 4 6 3 0 

Haití 0 0 0 1 1 20 11 17 29 29 12 3 0 

Hondures 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 1 0 1 

Mèxic 16 35 26 46 17 16 10 0 3 4 3 6 0 

Nicaragua 10 9 8 10 1 0 0 1 0 0 0 2 0 

Panamà 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

Perú 27 11 7 6 5 7 0 11 6 3 6 7 8 

Re. Dominicana 0 2 6 5 8 7 2 0 1 0 0 2 0 

Veneçuela 3 0 0 0 0 0        

Xile 4 0 2 0 2 2 0 2 0 1 0 1 0 

ÀSIA 72 108 181 390 499 267 755 660 357 278 165 155 141 
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  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Índia 28 31 36 39 21 9 13 8 8 8 11 8 8 

Israel 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0    

Filipines        1 7 2 1 5 7 

Sri Lanka        0 0 1 2 1 1 

Myanmar 0 0 0 1 0 0 1       

Nepal 16 10 14 29 37 33 0 29 61 25 25 0 6 

Palestina 0 2 0 0 0 0 53       

Tailàndia 0 0 0 0 1 0 0       

Vietnam 0 2 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 12 

Xina 28 63 131 320 434 223 688 622 281 242 126 141 107 

OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 

4.14. Observacions 

El nombre d’infants adoptats internacionalment, durant el període estudiat, presenta una forma d’U 

invertida. S’observa que hi ha un augment del nombre d’infants adoptats entre els anys 1998 i 2004 i, 

en canvi, un descens constant del nombre d’infant adoptats entre l’any 2004 i el 2010. És entre l’any 

2000  i l’any 2001 i entre l’any 2003 i l’any 2004 quan hi ha dos augments sobtats del nombre d’infants 

adoptats en adopció internacional (en ambdós anys el nombre d’adopcions internacionals augmenta en 

500 casos). 

A partir del 2004 hi ha un descens del nombre d’adopcions internacionals i es passa de 1562, l’any 

2004, a 627, l’any 2010, la qual cosa suposa que el nombre d’adopcions es redueix a menys de la 

meitat en aquests 6 anys (disminució del 59,86%). 

 
Gràfic 27. Infants adoptats mitjançant l’adopció internacional a Catalunya. Període 1998-2010 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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Segons la nacionalitat dels infants adoptats destaca l’evolució en forma d’U invertida que dibuixa la 

tendència dels infants adoptats d’origen xinès i rus. Aquests dos països són, gairebé en tots els anys, 

els dos primers en quant a la procedència dels menors adoptats internacionalment a Catalunya. 

 

Gràfic 28. Infants adoptats procedents de la Xina i Rússia. Període 1998-2010 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

 

S’observa que, entre l’any 1998 i l’any 2004, les adopcions d’origen xinès són majoritàries i en constant 

augment a excepció de l’any 2003, on hi ha una davallada que es recupera l’any següent ja que es 

triplica el nombre d’infants d’origen xines adoptats (el 2003 hi ha 223 adopcions i 688 el 2004). Una 

línea semblant presenta  el nombre d’infants adoptats procedents de Rússia.   

El règim més estricte en el procés d’adopció, impulsat pel govern xinès, ha fet disminuir les adopcions 

d’aquest país i, alhora, ha provocat un descens de les adopcions internacionals totals a Catalunya.  No 

hi ha adopcions cap any procedents d’Oceania. 
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Gràfic 29. Infants adoptats per continents.Període 1998-2010 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’ 

 

Pel que fa als països d’origen dels menors i al nombre d’infants per adopció internacional, el futur és 

incert ja que depèn de decisions i situacions legislatives, polítiques i burocràtiques que en qualsevol 

moment poden canviar. El dinamisme de la demanda d’adopció internacional fa preveure l’obertura de 

nous països a l’adopció. 

 

5. L’adopció internacional als centres educatius de 
Solsona 
 

Per tal de fer un estudi de l’adopció internacional a Solsona s’ha contactat amb els centres educatius 

per obtenir les dades dels alumnes d’adopció internacional escolaritzats donat que aquesta informació 

no consta en el padró municipal i tampoc en les dades facilitades per l’ICA. 

Durant el curs 2010-11 hi ha matriculats als centres de Solsona un total de  70 alumnes de llar d’infants, 

421 alumnes d’educació infantil, 730 alumnes de primària i 518 alumnes de secundària obligatòria.  

Als centres d’educació secundària i a les llars d’infants no hi ha cap alumne procedent d’adopció  

internacional. Als centres d’educació infantil i primària representen un 2,32%. 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Europa

Total Amèrica

Total Àsia

Total Oceania

Total Àfrica



Les adopcions internacionals a Catalunya. El fil vermell. Treball de recerca, 2n de batxillerat 2011/12 
Laura Coromina  Boix 

 

29 

Taula 3. Infants adoptats internacionalment escolaritzats a Solsona per any de naixement. Curs 2010-11 

 

Curs Any de naixement Número 

0 a 3 anys 2008 -2009 -2010 0 

P3 2007 4 

P4 2006 3 

P5 2005 0 

1r primària 2004 2 

2n primària 2003 4 

3r primària 2002 0 

4t primària 2001 1 

5è primària 2000 0 

6è primària 1999 0 

1 ESO 1998 0 

2 ESO 1997 0 

3 ESO 1996 0 

4t ESO 1995 0 

TOTAL  14 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels centres escolars de Solsona, els quals són la Llar d’infants 
Arrels, l’Escola Bressol Xelsona, l’Escola arrels I, l’Escola Setelsis, l’Escola Arrels II i l’ Institut Francesc Ribalta. 

 

S’observa que la majoria d’infants adoptats internacionalment es situen entre els cursos de P3 i 2n de 

primària, a partir d’això es dedueix que la majoria de nens i nenes s’adopten quan són petits. 

 

Taula 4. Infants adoptats internacionalment escolaritzats a Solsona per sexe. Curs 2010-11 

 

País d’origen Home Dona Total 

Colòmbia  1 1 

Etiòpia 1 1 2 

Haití   1 1 

Kazakhstan 2  2 

Xina   8 8 

    

TOTAL   14 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels centres escolars de Solsona, els quals són la Llar d’infants 
Arrels, l’Escola Bressol Xelsona, l’Escola arrels I, l’Escola Setelsis, l’Escola Arrels II i l’ Institut Francesc Ribalta. 

 

La Xina esdevé un dels països més importants pel que fa a l’origen dels infants adoptats 

internacionalment, ja que, com mostra la taula 4, un 57% de les adopcions provenen d’aquest país. Es 

pot relacionar aquesta dada amb el tant per cent de nens i nenes escolaritzats: un 79% són nenes i un 

21% són nens. S’observa que el percentatge de nenes és superior com a conseqüència que un 73% de 

les nenes procedeixen de la Xina.  
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Taula 5. Infants adoptats internacionalment escolaritzats a Solsona per escoles. Curs 2010-11 

 

Centre Any de naixement Curs Sexe País 

Escola El Vinyet 2007 P3 Dona Haití 

2006 P4 Dona Xina 

2006 P4 Dona Etiòpia 

2007 P3 Home Etiòpia 

Escola Arrels I 2007 P3 Home Kazakhstan 

2007 P3 Home Kazakhstan 

2006 P4 Dona Colòmbia 

2004 1r Dona Xina 

2003 2n Dona Xina 

2003 2n Dona Xina 

Escola Setelsis 2004 1r Dona Xina 

2003 2n Dona Xina 

2003 2n Dona Xina 

2001 4t Dona Xina 

Escola Arrels II     

Institut Francesc Ribalta     

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels centres escolars de Solsona, els quals són la Llar d’infants 
Arrels, l’Escola Bressol Xelsona, l’Escola Arrels I, l’Escola Setelsis, l’Escola Arrels II i l’ Francesc Ribalta. 

 

Escola El Vinyet: La meitat dels infants adoptats internacionalment escolaritzats en aquest centre 

provenen d’Etiòpia. Tenen 4 menors adoptats, repartits entre P3 i P4, 2 a cada curs. Només una nena 

prové de la Xina. 

Escola Arrels I: En aquesta escola hi ha 6 infants adoptats internacionalment escolaritzats, el 50% 

dels quals provenen de la Xina, 2 del Kazakhstan, ambdós fan P3, i 1 de Colòmbia. Podem veure que 

dues de les nenes xineses fan 2n mentre que l’altra fa 1r  i la nena provinent de Colòmbia fa P4. 

Escola Setelsis: El 100%  dels infants adoptats internacionalment escolaritzats provenen de la Xina. 

Dues de les quals cursen 2n i les altres dues 1r i 4t. 

 

6. L’adopció internacional a la Xina pas a pas mitjançant 
entrevistes a famílies adoptants de Solsona 
 

En aquest punt s’analitzen els diferents passos que cal seguir per a fer una adopció a la Xina a través 

de l’anàlisi de casos reals. Les entrevistes han estat transcrites textualment i no consta el nom de les 

famílies per tal de protegir la seva privacitat.  
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Presentació de les famílies: 

 Família 1: Aquesta parella va realitzar una adopció internacional a la Xina, la qual va començar 

l’any 2005, quan ella tenia 38 anys i ell 37, i va finalitzar un any més tard. Com es pot veure a 

continuació, no han tingut dificultats alhora de tramitar l’adopció. Parella sense fills. 

 Família 2: Aquesta parella va iniciar els tràmits d’adopció a principis de l’any 2003, quan ella tenia 

32 anys i ell 31, i els va acabar al juliol de 2004.  Parella amb un fill. 

 Família 3: Parella que va iniciar els tràmits d’adopció l’any 2007 i actualment, 4 anys després, 

encara estan esperant rebre una assignació.  Parella sense fills.  

 

1. Per què vau decidir fer una adopció internacional? I, què us va fer pensar en triar com a país 

la Xina? 

 Família 1: Perquè l’adopció nacional suposava esperar molts anys abans de rebre l’assignació d’un 

menor, tenien llistes d’espera molt llargues i no acceptaven sol·licituds per a nens petits. Avui en 

dia em sembla que la situació ha canviat. 

Quan nosaltres vam començar el procés, l’any 2005, el temps d’espera per l’assignació a la Xina 

era de 6 mesos a partir de la data de registre d’entrada de la documentació al país, aquest va ser 

un dels motius que ens va fer pensar en la  Xina com a país per realitzar l’adopció. 

La serietat i el rigor que ofereixen les autoritats xineses en tot el procés va ser un altre motiu, la 

Xina té signat el Conveni de la Haia com a garantia de legalitat. Només és necessari fer un viatge 

al país ja que els tràmits legals es fan entre 10 i 14 dies.  

Les nenes són petites (normalment no passaven dels 2 anys) la qual cosa fa que el vincle amb els 

pares adoptius sigui més fàcil d’aconseguir.  

 Família 2: Vam triar l’adopció internacional perquè en la nacional hi havia un període de 8 anys 

d’espera. Vam escollir la Xina perquè era el país on el procés era més ràpid i clar, i amb el qual 

teníem més garanties que la nena estigués en bones condicions. 

 Família 3: Quan vam decidir tramitar l’adopció no teníem clar si la volíem nacional o internacional. 

Però, en aquells moments ens van dir que era més ràpida la internacional, la qual tenia ena durada 

aproximada d’un any, ja que la durada aproximada de la nacional era d’uns quatre anys 

aproximadament.  

Vam pensar en  la Xina perquè era el país on el procés d’adopció era més clar i transparent, ja que 

prèviament ens vam informar d’altres països i vam veure que tenien més inconvenients: per 

adoptar a Rússia hi has d’anar dues vegades amb un mes de diferència, a Sud-amèrica s’ha de 

subornar a tothom... 

 



Les adopcions internacionals a Catalunya. El fil vermell. Treball de recerca, 2n de batxillerat 2011/12 
Laura Coromina  Boix 

 

32 

 

 

2. On us vau informar sobre l’adopció internacional? 

 Família 1: A l’Associació de Famílies Adoptants a la Xina (AFAC), l’Institut Català d'Adopció (ICA), 

per Internet i també a les llistes de correu  de famílies adoptants a la Xina 

(http://adopint.org/mailman/listinfo/china_adopint.org) ja que la formen persones molt 

experimentades en el món de l’adopció en aquest país i a efectes pràctics, (per preparar 

documentació, estar informat de les novetats que anaven sortint durant el procés, a l’hora de 

preparar el viatge i fins i tot després de l’adopció) ens va ser de gran ajuda.  

 Família 2: Per Internet i a l’AFAC. 

 Família 3: Vam anar a Lleida a l’Institut Català d’Adopció (ICA). Obtenir la informació no és difícil, el 

que costa més és preparar tota la paperassa que has de lliurar. 

Llocs on obtenir informació sobre l’adopció internacional a la Xina 

 Institut Català d’Adopció (ICA). 

 L’Entitat Col·laboradora d’Adopció Internacional (ECAI): Institut Genus6. 

 Associacions de famílies adoptives: Associació de famílies adoptants a la Xina (AFAC)7 i 

Adopchina8. 

 

3. Quan vau lliurar la sol·licitud a l’ICA i la documentació corresponent? 

 Família 1: El 22 de novembre de 2004 a l’ICA de Lleida. 

 Família 2: A principis de l’any 2003 a l’ICA de Lleida.  

 Família 3: Vam entregar tot l’expedient el 26 de juliol de 2007 a l’ICA de Lleida.  

 

Presentar la sol·licitud i complir tots els requisits legals 

En el moment de presentar la sol·licitud a l’ICA on s’especifica que es vol fer l’adopció a la Xina cal 

complir tots els requisits que marca la legislació9 d’aquest país. 

Requisits per als sol·licitants d’adopció:  

                                                     

6  ECAI acreditada el 5 de desembre de 1997 per l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 

i l'octubre de 1988 per la Direcció General de Benestar Social i Afers Socials del Ministeri d'Afers Civils de la República Popular de la Xina per a mediar en 

el procés d'adopció de menors provinents de la República Popular de la Xina 

7 AFAC creada l’any 1996 per Asun Loste i Entic Méndez 
8 Adopchina creada l’any 2000 
9 Veure annex 5 

http://adopint.org/mailman/listinfo/china_adopint.org
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Segons la Llei d’Adopcions de la República Popular de la Xina, vigent des de l’1 d’abril de 1999, i 

especialment els criteris establerts pel China Centre for Children’s Welfare Adoption (CCCWA) el 8 de 

desembre de 2006, els sol·licitants han de complir els requisits següents: 

1. Matrimonis d’un home i una dona amb dos anys de casats si per ambdós és el primer matrimoni. 

En el cas que un o els dos membres de la parella hagin estat casats anteriorment (no més de dues 

vegades), han de portar almenys cinc anys casats. Famílies monoparentals, dones en el cas que 

adoptin infants amb necessitats especials (passatge verd). 

2. Els dos membres de la parella han de tenir una edat superior als 30 anys i inferior als 50 anys. Si 

es tracta d’adopcions d’infants amb necessitats educatives especials, l’edat d’ambdós cònjuges ha 

d’estar compresa entre 30 i 55 anys. 

3. La parella no pot tenir més de 5 fills menors de 18 anys i el més petit no pot ser menor d’1 any. 

Aquesta limitació  quedarà exempta si s’adopten nens amb necessitats especials. 

4. Els dos membres de la parella han d’acreditar un bon estat de salut físic i mental i no patir cap de 

les situacions següents: 

o SIDA. 

o Discapacitat mental. 

o Malaltia infecciosa en l'etapa infecciosa o paràlisi binocular o ceguesa monocular sense 

pròtesi ocular. 

o Pèrdua de la capacitat auditiva en ambdues oïdes o pèrdua de la funció del llenguatge. 

Queden exempts d'aquesta limitació si és per a l'adopció de nens amb necessitats especials 

que presentin patiments idèntics. 

o Falta de funció o disfunció de les extremitats o del tronc. 

o Deformació facial severa. 

o Malalties greus que exigeixin tractament a llarg termini i que afectin a l'esperança de vida. 

o Cirurgia posterior a transplantament d'òrgans efectuada en els últims 10 anys. 

o Esquizofrènia. 

o Medicació pels trastorns mentals greus (depressió, mania o neurosi amb ansietat, etc.) 

durant els últims 2 anys. 

o Índex de massa corporal10 superior o igual a 40. 

5. Un dels 2 membres ha de tenir una ocupació estable. Els ingressos anuals de la família han de 

superar els 10.000 $ per membre de la família, inclòs el possible fill adoptat. Les propietats netes 

de la família han de superar els 80.000 $. 

                                                     

10Índex de massa corporal= pes(Kg)/altura al quadrat (m2) 
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6. Els dos membres de la parella han de tenir com a mínim estudis de batxillerat o formació 

professional de 2n grau. 

7. Cap dels cònjuges pot haver estat convicte per delictes penals. Cap dels cònjuges pot trobar-se en 

les situacions següents: 

o Tenir historial de violència domèstica, abusos sexuals, abandó o abús infantil. 

o Tenir historial d'ús de narcòtics com l'opi, la morfina, la marihuana, la cocaïna, l'heroïna, etc. i              

de medicaments per a les malalties mentals els quals poden generar addicció. 

o Tenir historial d'abús de l'alcohol i haver deixat de beure menys de 10 anys enrere. 

 

4. Quina ICIF us van assignar? Què vau fer allà? 

 Família 1: INTRESS11 (Institut de Treball Social i Serveis Socials  a Lleida). 

Vam fer dos dies de treball en grup:  un divendres durant un dia sencer i un dissabte al matí  on 

ens van passar vídeos sobre adopcions, una posada en comú de diferents situacions  

problemàtiques amb nens adoptats, per veure les nostres reaccions suposo, van venir els pares 

d’una nena adoptada a  Sud-Amèrica, ens van passar àlbums de fotos del dia a dia amb ella i ens 

van explicar les seves vivències. Ens van passar un test de personalitat per detectar algunes 

possibles psicopatologies. 

Després, vam tenir dues entrevistes personals amb una psicòloga i una assistent social (el mínim 

són dues entrevistes, se’n poden tenir moltes més segons la valoració del professional). Demanen 

tota la vida de cada adoptant: el perfil individual de cadascú, la història de la parella, la relació 

actual, les capacitats educatives, els projectes educatius per al futur fill o filla, els valors  

que pensem  transmetre, etc. 

I, per últim, l’assistent social es desplaça per conèixer la futura llar de l’infant adoptat (visita 

domiciliària). Normalment si ets apte t’ho comunica de paraula en aquest moment donant unes 

pautes bàsiques sobre els punts d’actuació més importants sobre l’adopció. 

 Família 2: Vam anar a Lleida a l’INTRESS, on vam fer un curs d’un dia (matí i tarda) amb un grup 

d’altres parelles que volien adoptar, ens van passar vídeos... També vam fer 3 sessions (mínim de 

sessions que es fan, te’n poden fer fins a 10) amb psicòlegs, les quals no van ser massa dures: 

van voler aprofundir una mica més en el fet del per què volíem tenir un segon fill adoptat si ja en 

teníem un de biològic i es van interessar per la circumstància que al pare de petit se li havia mort 

una germana. Van fer la visita domiciliària durant la qual s’ho van mirar tot, fins i tot el garatge, i 

ens van demanar quina seria l’habitació de la nena.  

                                                     

11 INTRESS és La ICIF que el.labora els CI a la provincia de Lleida. Va ser creada a Barcelona el 1984 i al 2004 va ser declarada d’utilitat pública. 
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 Família 3: L’informe psicosocial ens el va fer l’INTRESS, que és una entitat col·laboradora de 

l’ICA. Les reunions les vam fer a Lleida durant quatre dies alternats i allà ens vam trobar d’altres 

parelles com nosaltres i monoparentals. I després ens van fer un seguiment com a parella sis o set 

vegades més. També van venir a visitar casa nostra, perquè en l’informe també hi consten les 

condicions en què vius.  

 

5. Quan i qui us va donar el Certificat d’idoneïtat? 

 Família 1: Vam rebre per correu la resolució dictada el 4 de març de 2005  per la directora de l’ICA 

i una còpia de l’informe psicosocial.  

 Família 2: L’ICA l’any 2003. 

 Família 3: El certificat d’idoneïtat ens el van donar al maig de 2007 i el vam anar a recollir a l’ICA 

de Lleida.  

 

Obtenció del certificat d’idoneïtat 

La Xina ha ratificat el conveni relatiu a la protecció del nen i a la cooperació en matèria d’adopció 

internacional, redactat a l’Haia el 20 de maig de 1993.  Aquest conveni estableix en el seu article 15 el 

marc jurídic en el qual s’ha d’elaborar l’informe per a determinar la idoneïtat dels adoptants. 

Aquest país demana que en el certificat d’idoneïtat12 es compleixin unes pautes concretes entre les 

quals destaca el fet que cal nomenar un tutor pel seu futur fill adoptiu i que en l'informe s'indiqui la seva 

capacitat per a exercir la tutoria, per aquesta valoració es demana: certificat mèdic, documentació 

acreditativa de la seva situació econòmica i una declaració d’acceptació de la tutoria signada pel tutor. 

Els certificats d’idoneïtat, que tenen una vigència de 3 anys, dels expedients de sol·licitud d’adopció a la 

Xina que amb el pas del temps hagin caducat, han de ser renovats mitjançant l’actualització de 

l’informe psicosocial de la família sol·licitant. 

 

6. Amb quina associació us vau posar en contacte per tal de fer l’adopció? 

 Família 1: El primer pas és fer la sol·licitud a l’ICA, enviant un model estandarditzat que es pot 

descarregar des de la seva pàgina web i aportant la documentació que ens demanaven. 

 Família 2: Amb l’ AFAC a Barcelona. 

 Família 3: Amb l’AFAC a Barcelona.  

 

 

                                                     

12 Veure annex 6 
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7. Us va ser difícil recollir tota la documentació que demanaven a la Xina? Quan i qui la hi va 

trametre? 

 Família 1: L’adopció a la Xina es pot fer per dues vies: contractant els serveis d’una ECAI (Entitat 

Col·laboradora d'Adopció Internacional) que són entitats privades, acreditades per l’administració 

que s’ocupen de la legalització i l'enviament dels expedients d'adopció.  Aquest va ser el nostre cas 

(ECAI GENUS a Barcelona). O per Protocol Públic, és a dir, mitjançant la Comunitat Autònoma 

corresponent i només havent de pagar el que suposa l’obtenció i legalització d’alguns documents. 

Recollir la documentació no és difícil tot i que són bastants documents i s’han d’enviar a diferents 

organismes,  reconeixement  de signatures pel notari o inclús l’estat dels comptes en el cas dels 

treballadors per compte propi que s’han de verificar per un auditor. Es requereix temps i paciència 

per tenir-ho tot lligat. Exàmens mèdics i analítiques. Tot ha d’estar perfecte perquè, sinó pot 

suposar un endarreriment en les posteriors  legalitzacions i enviament a la Xina.  Una de les coses 

importants és la data d’entrada al CCCWA (China Center for Children’s Welfare Adoption).  Un dia 

més o menys en la data d’entrada pot suposar esperar un o dos mesos més l’assignació. 

El nostre expedient va sortir per missatgeria el 30 de maig de 2005 (uns dos mesos després de 

tenir el certificat d’idoneïtat, confeccionat l’expedient, legalitzant-lo i traduir-lo al Xinès). 

El dia 1 de Juny de 2005 va entrar al CCCWA i la data de registre és el 13 de juny de 2005. 

Posteriorment, els expedients són revisats a fons pels funcionaris del CCCWA i si no hi ha cap 

incidència, aquests  passen a l’últim pas abans de l’assignació al maching room o habitació dels 

aparellaments. 

 Família 2: No, és molt fàcil i clara la informació i l’AFAC t’ajuda molt a tramitar els papers 

necessaris.  

 Família 3: Difícil no és, el que passa és que et demanen tants papers que és molt estressant. 

Quan vam reunir tota la documentació la vam portar a l’assessoria TRANSMES a Barcelona, qui 

ho portaria al notari per a legalitzar totes les firmes que hi havia als papers. El nostre expedient va 

arribar a la Xina el 28 d’agost de 2007. 

 

Confecció de l’expedient  

L’expedient que cal presentar al CCCWA cal que reuneixi els documents següents: 

1. Carta de sol·licitud d’adopció dirigida al China Center for Children’s Welfare Adoptions (CCCWA). 

Ha de constar-hi la presentació de les persones sol·licitants (dades personals, lloc, data de 

naixement, DNI, ...), l’exposició de la causa de la sol·licitud d’adopció, manifestant que gaudirà 

dels mateixos drets que un fill biològic i que serà educat i criat amb bona salut i en el respecte als 
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seus orígens i que faran i enviaran els Informes de seguiment. Aquesta carta ha de ser signada 

pels adoptants (signatures legitimades davant de notari). 

2. Certificat literal de naixement en model internacional (obtenció al registre civil o al jutjat) . 

3. Certificat literal de matrimoni en model internacional (obtenció al registre civil on es va realitzar el 

matrimoni). 

4. Certificat de treball emès per l’empresa on consta:  empresa, categoria, antiguitat, durada del 

contracte i sou anual. Les persones autònomes han de presentar un certificat d’activitats i un 

certificat d’ingressos anuals, aquest document ha de tenir la signatura reconeguda pel notari. Les 

persones a l’atur han de presentar un certificat de la seva situació i les persones sol·licitants 

retirades requereixen un certificat de jubilació (data de la jubilació i sou anual de l’any anterior a la 

jubilació). 

5. Certificats d'ingressos i propietats del sol·licitants13, segons el model que demana el CCCWA 

degudament notariat. 

6. Certificat mèdic14 oficial de salut física i mental, segons el model del CCCWA. Aquest certificat 

caduca als 12 mesos de la seva expedició. 

7. Certificat d'antecedents penals, en l’imprès oficial (model 790) del ministeri de justícia. 

8. Informe psicosocial. 

9. Certificat d'idoneïtat. 

10. Taló bancari de 750 dòlars a nom del CCCWA, en concepte de la tramitació de l’expedient. 

11. Taló bancari de 300 dòlars per la traducció de l’expedient o de 200 dòlars si s’envia l’expedient 

traduït, ja que s’ha de fer la comprovació de la traducció a nom de Bridge Love Adoption Service, 

que és l’organisme que té delegades  les funcions de revisar o d’efectuar la traducció, segons el 

cas. 

12. Dues fotografies de 5 cm de les persones sol·licitants i sis fotografies d’escenes de la vida familiar. 

13. Còpia del passaport. 

14. Declaració jurada de la família, per la qual nomena un futur tutor o tutora de l’infant en el cas que 

passés alguna cosa.  Aquest es compromet a fer el seguiment i declara que el seu estat de salut 

és normal i que no té, ni ha tingut, antecedents penals. 

15. Carta  de recomanació (com a mínim 3) d’un amic proper, un veí, un professor dels seus fills, un 

capellà….  

 

 

                                                     

13 Veure annex 7 
14 Veure annex 8 
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Tramitació de l’expedient 

La família pot decidir tramitar-lo per ECAI o mitjançant l’ICA.  

La documentació ha d’estar traduïda al xinès per un traductor jurat. Aquesta traducció es pot fer aquí o 

bé un cop l’expedient arriba a la Xina. A més, ha d’estar legalitzada pel Ministeri d’Afers Exteriors i 

autentificada pel Consolat de la Xina a Espanya. 

Un vegada legalitzat es lliura a l’ICA que l’envia al Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat de 

Madrid el qual l’enviarà a l’organisme competent de la Xina. 

 

8. Quan temps vau estar o fa que esteu en llista d’espera? 

 Família 1: Des de l’1 de juny de 2005 fins al 26 de maig de 2006, 11 mesos i 26 dies.  

 Família 2: Des del maig de 2003 fins al juny de 2004, 16 mesos.  

 Família 3: Des de l’agost de 2007 i seguim esperant, ja fa 4 anys.  

 

Temps d’espera 

El temps d’espera comença en el moment en què l’ECAI corresponent o l’administració pública tramita 

l’expedient a la Xina.  

Anteriorment la Xina era el país on menys temps havies d’esperar per adoptar un nen o nena, per això 

molts pares es decantaven per aquest país. Actualment això ha canviat fins al punt que la mitjana de 

temps d’espera per a les assignacions és de 4 anys llargs amb la previsió d’un increment progressiu, 

des de la data d’entrada del dossier en el centre xinès d’adopcions. Això és degut a l’entrada en vigor 

dels nous criteris del CCCWA del 8 de desembre de 2006 aplicats a partir de l’1 de maig de 2007.  

 

9. Us han dit alguna data aproximada en la qual pugueu tenir l’assignació ja feta? 

 Família 3: No et diuen res. Nosaltres anem fent el seguiment per la web de l’AFAC on hi diu les 

dates que van assignant. Algun dia he telefonat a l’ICA de Lleida per veure si em deien alguna 

cosa, però allà t’envien els papers a Madrid i després a la Xina i fins que no tornen a rebre 

l’expedient amb l’assignació no diuen res, saben el mateix que nosaltres o això és el que diuen. 

Quan vam presentar l’expedient a Lleida ens van dir que contéssim 1 any i mig, però ja en portem 

4. 

 

10.  Sabeu a què es deu el retard en les adopcions a la Xina?  

 Família 3: Ningú no et diu res però jo penso que tot és política, ara la política del fill únic ha canviat.  
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Política del fill únic15  

Política de reducció de la fecunditat basada en la limitació de la descendència d’un matrimoni a un únic 

naixement. Només s’ha posat en pràctica en països amb taxes de creixement molt elevades, com la 

Xina. 

 

11. Quan vau saber que us havien assignat la nena? Quan temps havia passat des de l’inici del 

procés? 

 Família 1: Des de l’ECAI ens enviaven mensualment, per correu ordinari, una carta on es detallava 

la data de tall dels expedients registrats, el número d’assignacions que rebia, la província d’on 

provenien les nenes, les edats i si hi havia algun nen. 

El 26 de maig de 2006 l’ECAI ens va comunicar per telèfon que havíem rebut l’assignació i que 

havíem de passar a signar l’acceptació,  recollir les fotos i tota la informació de la nena.  

El temps transcorregut ha estat des del 22 de novembre de 2004 al 26 de maig de 2006 (1 any, 6 

mesos i 4 dies). 

 Família 2: Ho vam saber el juny de 2004. El procés des de l’inici fins que vam tenir la nena va durar 

16 mesos. 

 

Assignació 

L'assignació arriba a través de l'Administració Autonòmica o de l’ECAI (si s’han contractat els seus 

serveis) i va acompanyada de la documentació següent del nen/a:  

o Fotografies. 

o Certificat mèdic en el qual consta: nom, edat, pes, talla i orfenat en el qual es troba. 

o Anàlisis del SIDA, Hepatitis, Sífilis, vacunes, etc. 

o Historial del nen o nena de la seva permanència en l’orfenat o en una família d'acollida.  

o Un informe de desenvolupament del menor. 

o Carta d'Acceptació (Letter of Seeking Confimation from Adopter) i de confirmació (Letter of Seeking 

Corfirmation). 

La carta d’acceptació i la de confirmació la signa la família i el responsable de l'administració que 

certifica així l'acceptació de l'assignació per part de la família. S’envien directament al CCCWA16.  

 

                                                     

15 Veure annex 9 
16 Adreça CCCWA: Sun Light International Plaza No.16  Wang Jia Yuan Lane, Dong Cheng District, Beijing  100027 Tel. 010 65545199/ Fax: 010 

65548811 
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12. Quan (en quines dates) veu viatjar a la Xina? Quant temps us hi vau estar? 

 Família 1:  

Vam sortir de Barcelona el 30 de juny  de 2006 a les 12 del migdia i vam arribar a Shanghai l’1 de 

juliol a 2/4 de 9 del matí. Vam fer escala a Amsterdam. 

Vam tornar el 15 de juliol de 2006. Vam sortir de Pequín a 2/4 d’11 del matí i vam arribar a 

Barcelona a 2/4 de 7 de la tarda (inclosa la diferència horària). També vam fer escala a Amsterdam     

 Família 2: Vam viatjar a la Xina el  juliol de 2004, ens hi vam estar tres setmanes però la primera hi 

vam anar de vacances.  

 

Preparar el viatge 

Aproximadament després d’un mes d'haver acceptat l'assignació es rep la "invitació oficial per a 

viatjar", és a dir la Carta d'Invitació. Aquest document és imprescindible per a tancar els tràmits 

d'adopció a la Xina.  

Per organitzar el viatge la família ha de contactar amb una de les agències acreditades pel govern de 

la R.P. de la Xina: Agencia de la Mujer CWTS (China Women Travel Service) o Bridge of Love 

Adoption Service (BLAS). 

 

13. Què fèieu allà? Vau anar-hi amb més famílies o sols? 

 Família 1: 

Itinerari del viatge: 

01/07/06  Arribada a Shangai. 

02/07/06  Trasllat a l’aeroport i sortida cap a Guangzhou (capital de la província de Guangdong, 

d’on són les nenes). 

03/07/06  Trobada amb les nenes al registre civil de Guangzhou (les nenes van arribar amb autocar 

des de l’orfenat de Yangchun a cinc hores de Guangzhou).  

04/07/06  Registre civil i notari. 

05 i 06/07/06   Visita turística. 

07/07/06  Recollida de passaports. 

08/07/06  Trasllat a l’aeroport i sortida cap a Pequín. 

09/07/06  Visita turística i legalització dels documents. 

11/07/06  Realització dels tràmits en el Consolat d’Espanya i visita turística. 

12/07/06  Visita turística. 

13/07/06   Visita turística. 

14/07/06   Recollida de visats en el Consolat Espanyol. 
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15/07/06   Sortida amb destinació a Amsterdam. 

Érem 14 famílies.  

 Família 2: Vam viatjar 3, nosaltres i el nostre fill, el qual aleshores tenia 5 anys. La primera setmana 

estàvem de vacances, no va ser fins a la segona que vam viatjar fins a Chonquing i ens vam reunir 

amb un grup de 8 famílies que també volien adoptar. Ens vam instal·lar en un hotel i vam fer primer 

tota la paperassa, l’endemà ens van donar les nenes. La setmana següent nosaltres la vam passar 

a l’hospital com a conseqüència de l’estat de salut de la nena. 

 

Estada a la Xina 

L’estada de la família a la Xina és de deu a quinze dies. Durant la primera setmana es duu a terme la 

tramitació de l’adopció a la capital de la província de procedència de l’infant. Durant la segona 

setmana es realitzen els tràmits consulars.  

El procés oficial s’organitza de la manera següent: 

o Formalització de l’adopció. Els adoptants formalitzen un acord per escrit amb la institució que 

dóna l’infant en adopció a l’oficina del ministeri d’Assumptes Civils del lloc de residència d’aquest. 

Es el moment del lliurament, normalment es fa a l’hotel. 

o Registre de l'adopció. Les parts que intervenen en l’adopció la registren al departament de 

l’administració civil del lloc de residència de l’infant. Per realitzar el registre, els adoptants 

presenten la carta d’invitació, el seu passaport i quatre fotografies. La institució que fins ara 

ostentava la tutela del/la menor presenta els documents que l’identifiquen, el llibre de residència, 

una fotografia i els documents que autoritzen la institució a donar l’infant en adopció. 

o Protocol·lització notarial de l'adopció. Una vegada registrada l'adopció, les dues parts han de 

protocol·litzar-la notarialment davant l'oficina notarial del lloc on s'hagi registrat l'adopció. El notari 

lliura als adoptants els documents següents: certificat d'adopció, certificat de naixement, certificat 

d'abandó i certificat mèdic. El notari també fa constar el nom que portarà l’infant a Espanya. 

o Obtenció del passaport del/la nen/a. Constituïda l'adopció, cal aportar al departament de 

seguretat pública del lloc de residència del/la menor els certificats de registre i protocol·lització de 

l'adopció per a l'obtenció del corresponent passaport xinès del/la nen/a.  

o Legalització de la documentació. L’acta notarial, el certificat de naixement i d’abandonament de 

l’infant han de ser legalitzats davant del Ministeri d’Assumptes Exteriors de la Xina. 

o Tràmits a realitzar davant l'ambaixada espanyola a Pequín17. Els adoptants han de presentar 

la documentació legalitzada a la secció consular de l’ambaixada d’Espanya a Pequín.  

                                                     

17 Adreça: Chaoyang Qu, Sanlitun Dongsijie, 9, 100600 – Pekín Tel.6532 0782 



Les adopcions internacionals a Catalunya. El fil vermell. Treball de recerca, 2n de batxillerat 2011/12 
Laura Coromina  Boix 

 

42 

 

14. On estava la nena? Quina edat tenia? Creieu que estava en bones condicions? 

 Família 1: La nena era a l’orfenat de YangChun Múltiple Social Welfare Institute. Mira les fotos: 

Fotos de l’orfenat YangChun: 

 

 
Font: Família 1 

Nosaltres no vàrem anar a l’orfenat, ens van portar les nenes amb autocar al registre civil de  

Guangzhou. La directora  de l’orfenat ens va lliurar les nenes. 

La Júlia tenia 10 mesos i estava en molt bones condicions. Amb l’assignació s’adjuntava un 

informe mèdic i tota la seva història, des del dia que la van trobar fins al dia de l’entrega.  

A l’informe hi constava com va ser l’ingrés a l’orfenat, l’estat de creixement per mesos, l’estat de 

desenvolupament de l’aparell psicomotor, el desenvolupament del llenguatge i de les emocions, 

l’historial mèdic i l’estat de les vacunacions. A més a més, tots els seus hàbits diaris: què menjava 

per esmorzar, dinar i sopar, règim  d’activitat i descans, activitat psicomotriu, capacitat d’adaptació 

al medi ambient, llenguatge, relacions socials i caràcter. Tot molt detallat, molt més rigorós  que a 

Espanya quan neix un nen. Totes les nenes d’aquest orfenat estaven molt bé. 

 Família 2: La nena s’estava en un orfenat  ja que, segons ens van dir, la van trobar dins una caixeta 

en un mercat, però aquestes històries moltes vegades són falses. Tenia 9 mesos quan la vam 

adoptar, estava molt deshidratada i tenia pneumònia. La vam portar a l’hospital on ens van dir que,  

si hi arribem a anar 36 hores més tard,  ja no hi hauria hagut res a fer. A l’hospital ens hi vam estar 

una setmana, ja que no ens podíem arriscar a endur-nos la nena en un vol d’avió. Allà ens estàvem 
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en una habitació especial perquè érem estrangers i pagàvem, teníem un sofà i televisió. L’hospital 

va ser impactant i dur, hi havia la dificultat del llenguatge, per això a vegades venia el guia a ajudar-

nos o ens enteníem amb algunes infermeres que sabien una mica d’anglès. El més sorprenent va 

ser el fet que ens trobàvem en una planta on hi havia altres infants malalts, però tots eren nens, no 

hi havia ni una nena. Vam demanar el perquè d’aquest fet,  i ens van explicar que les nenes no les 

acostumaven a portar a l’hospital donat que eren els nens els que tirarien endavant el futur del 

país. Vam rebre molta ajuda dels amics i metges de Catalunya, alguns dels quals ens van dir que 

ens refiéssim dels metges d’allà.  

 

Orfenats Xinesos18 

 El nom original dels orfenats és “Social Welafre Institute” o “ Children’s Welfare Institute” dels quals 

només el 20% ofereixen la possibilitat d’adoptar internacionalment.  

Les províncies de les quals provenen més infants són Jiangxi i Guangdong.  

  

15. Com va ser el primer contacte amb la nena? 

 Família 1: Ens la va entregar la directora de l’orfenat i es veia una mica espantada, no sabia ben bé  

què estava passant. 

 Família 2: Un mes abans d’anar a la Xina ens havien enviat una foto de la nena quan tenia 4 mesos 

(juntament amb un certificat on hi constaven les coses que feia la nena, què menjava..), cosa que 

ja ajuda a fer-te una idea i és impactant. Ens vam trobar totes les famílies que volíem adoptar en 

una sala on també hi havia les nenes amb les seves cuidadores, encara que no estava clar que ho 

fossin. Anaven dient el nom de les nenes, que portaven escrit en una banda a l’esquena, i el dels 

pares corresponents. En el nostre cas, es van equivocar i primer ens van donar una nena que no 

era la nostra i després ens la van canviar, això va ser molt dur. 

 

16. Quina despesa vau tenir, o heu tingut fins ara, en tot el procés realitzat? Creieu que la 

despesa d’adoptar és massa gran i això fa que la gent adopti menys?  

 Família 1:  

Concepte Despeses 

Certificat d’idoneïtat 920,04 € 

ECAI 2.320 € 

Legalitzacions 433,01 € 

Honoraris CCCWA 365 $ 

Honoraris BLAS (Brigde of Love Adoption Service) i traduccions 200 $ 

                                                     

18 Veure annex 10 
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Donatiu a l’orfenat 3000 $ 

Honoraris del notari i registre a Xina 800 $ 

Passaport de la nena 100 $ 

Viatge 2.600 € 

 

Hi ha alguna despesa més de notari de reconeixement de signatures però bàsicament és això. 

No sé si és car o no, no m’ho he plantejat mai, no crec que si fos més barat hi hagués més 

adopcions (la despesa de l’ECAI no hi és, si es tria l’opció del Protocol Públic). 

 Família 2: Per la nena vam pagar 3.000 dòlars. En total entre tot ens va costar uns 18.000 euros. 

Per tal d’aconseguir una filla no és gens car, és clar que és un fre perquè hi ha molta gent que no té 

tants diners..   

 Família 3:  

Concepte Despeses 

Certificat d’idoneïtat 650 € 

Legalitzacions de firmes al notari 900 € 

Xec a nom de CCCWA 620 € 

Traducció de l’expedient 300 € 

 

Despeses aproximades de l’adopció a la Xina (aquests preus són orientatius i varien en funció de les 

províncies i de l’any en què s’ha realitzat el tràmit). 

 Procés de formació i valoració de la idoneïtat:  

o Aproximadament 1.100 €. 

 Estimació de despeses de confecció i tramesa de l’expedient a CCCWA:  

o Gestió de l’expedient: 750 $. 

o Taló bancari en concepte de traducció a favor de Bridge Love Adoption Service: 300 $. 

Aquest total és vàlid en cas de tramitació per Protocol Públic (entre 1.300 i 1.700 €), en cas de 

tramitar-lo a través de l’ECAI cal afegir els seus honoraris (aproximadament 3.200 €). 

 Estimació de despeses de viatge i estada a la Xina: 

o Donació a l’orfenat on resideix l’infant: 35.000 iuans (aproximadament 3.850 €). 

o Registres: 2.200 iuans (200 $). 

o Notari. 3.000 iuans (300 $). 

o Viatge i estada a la Xina. La mitjana per parella és d’uns 4.000 €. 

 Estimació de despeses de tramesa i traducció dels informes de seguiment post adoptius: 

o Per cada informe: 40 $. 
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17. Heu hagut de realitzar més tràmits un cop heu tornat del viatge a la Xina? 

 Família 1: Sí,  les autoritats de la Xina demanen dos informes de seguiment. Un als 6 mesos i l’altre 

als 12 mesos de l’arribada de la nena. 

 Família 2: Durant un any vam anar a dues entrevistes amb la nena. 

 

Seguiment dels menors adoptats 

Segons la normativa de l’CCCWA, les famílies que reben la carta d’invitació signada a partir de l’1 

d’agost de 2011 han d’aportar 6 seguiments (al mes, als 6 mesos, a l’any, als 2 anys, als 3 anys i als 5 

anys) des de la data d’adopció. Els adoptants amb anterioritat només havien de presentar 2 

seguiments. 

Els informes poden enviar-se traduïts o sense traduir. En aquest últim cas, s'ha d'acompanyar d'un xec 

de 40 $ a nom de Bridge Love Adoptions Service i de dues fotografies actuals. L’ICA demana que els 

informes siguin realitzats per l’ECAI Genus o les ICIF. 

Aquests informes inclouen: número de la carta d’invitació a viatjar, nom original xinès de l’infant, nom 

que ha adoptat a Espanya, data de naixement, dos fotografies actuals, nom de l’organisme que va 

donar l’infant en adopció, estat de salut en el moment de l’adopció, nom dels pares adoptius, organisme 

on es va presentar la sol·licitud d’adopció, data de formalització de l’adopció i informe de l’estat actual 

del/la nen/a (desenvolupament intel·lectual, estat de salut, tractament que rep, si s’escau, adaptació a 

la família, educació....) i fotocòpia de la  fulla del registre civil del Consolat d’Espanya a Pequín. 

 

18. Ha tingut cap problema la nena per tal d’adaptar-se a l’escola i costums d’aquí? 

 Família 1: No, al contrari,de moment s’adapta a totes les situacions, és molt sociable i li agrada fer 

de tot. 

 Família 2: No, només va tenir una mica d’al·lèrgia a la llet de vaca ja que allà no en beuen i 

suposem que com a conseqüència de la deshidratació que tenia, a vegades als anàlisis encara li 

surt alguna anomalia al fetge i/o al ronyó. La nena quan va arribar aquí tenia només 9 mesos, 

encara no sabia xinès ni caminava, per tant l’adaptació va ser fàcil. Quan va arribar va estar alguns 

dies dormint a l’habitació amb nosaltres. Després, la vam posar a dormir a la mateixa habitació que 

el seu germà. Des de l’any passat dormen en habitacions separades. 
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7. Conte 
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8.Conclusions 
 

En relació als objectius generals proposats a la introducció del treball, els quals eren l’adquisició de 

coneixements sobre l’adopció internacional i l’aprofundiment en els seus detalls, la coneixença 

d’experiències personals de famílies que hagin realitzat tot o part d’aquest procés en un dels països on 

es donen un major nombre d’adopcions internacionals i finalment la creació d’alguna eina per explicar 

el procés als infants, s’han pogut assolir de la manera desitjada.  

El primer objectiu s’ha aconseguit a través de la cerca d’informació i s’assoleix explicant una a una 

totes les fases del procés i la legislació que regula les adopcions internacionals, fent un estudi a nivell 

de Catalunya del nombre d’adopcions internacionals que s’hi realitzen en un període d’anys concret i 

focalitzant aquest estudi en els centres educatius de Solsona. 

S’ha donat resposta al segon objectiu entrevistant a dues parelles que han realitzat una adopció 

internacional a la Xina i una tercera parella que està en llista d’espera. Aquesta part ha permès, a 

banda de clarificar les fases del procés d’adopció, veure el paper, tan important, que tenen els 

sentiments en una adopció. 

El tercer objectiu s’ha aconseguit mitjançant la realització d’un conte per a nens i nenes.  

Pel que fa a les hipòtesis plantejades s’han extret les conclusions següents:  

Hipòtesi 1: Una adopció internacional és el procés que va des de la sol·licitud d’adopció fins a arribar a 

ser pares, això el converteix en un procés llarg i complex. 

Efectivament l’adopció internacional és un procés que s’inicia en el moment en què es presenta 

la sol·licitud a l’ICA i finalitza un cop es retorna del viatge al país d’origen de l’infant adoptat , 

juntament amb aquest, després de realitzar tots els tràmits oportuns. A més, un cop arribats a 

casa, en el cas de la Xina, encara caldrà enviar diversos informes de seguiment.  Per tant, és 

un recorregut complex i llarg, el qual implica un procés ple de moments en què la parella ha 

d’anar prenent  decisions com són: triar el país en el qual volen presentar la sol·licitud, fer els 

tràmits per lliure o per ECAI, etc. Han de passar un procés de formació i valoració on els fan 

reflexionar i són avaluats. La llarga espera que hi ha entre les diferents etapes, fa que les 

parelles tinguin molt temps per pensar en el significat de ser pares. Cal prendre unes decisions 

diferents a les que implica la paternitat/maternitat biològica. La complexitat del procés també 

s’evidencia en el fet que en cada una de les etapes intervenen diferents entitats o institucions 

(ICA, ICIF, CCCWA,...). 

Hipòtesi 2: L’adopció internacional a Catalunya ha anat augmentant progressivament amb el pas dels 

anys.  
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Les adopcions internacionals al nostre país han tingut, d’acord amb el període analitzat que va 

des de l’any 1998 fins a l’any 2010, una tendència a l’alça tenint el seu punt més alt l’any 2004,   

a partir del qual s’experimenta una disminució progressiva. Per això la hipòtesi plantejada no és 

certa. 

Hipòtesi 3: Els infants adoptats procedeixen de diversos països d’arreu del món, però el país del qual 

provenen majoritàriament és la Xina.  

Efectivament, les estadístiques estudiades demostren que la procedència dels infants adoptats 

a Catalunya provenen de 46 països diferents. El major nombre d’aquets infants són d’origen 

xinès o rus.  

Hipòtesi 4: Solsona segueix la tendència d’adopcions de Catalunya i el major nombre d’infants s’han 

adoptat a la Xina.  

La tendència de les adopcions a Catalunya també es reflexa a Solsona on s’observa que el 

57% dels infants adoptats internacionalment escolaritzats són d’origen xinès. Això demostra 

que el país d’origen on s’han adoptat la majoria d’infants és la Xina, tot i que també hi ha 

representació d’altres països. 

Hipòtesi 5: Les adopcions internacionals es regeixen per la legislació del país del qual prové la 

sol·licitud i del de l’infant a adoptar. 

L’adopció internacional implica uns requisits legals tant del país on s’inicien els tràmits 

d’adopció com del país on es vol realitzar aquesta adopció. El futur, pel que fa al país d’origen 

dels menors i a la sortida d’aquests per adopció internacional, depèn de decisions legislatives i 

polítiques, per la qual cosa poden canviar en qualsevol moment.  La disminució d’infants 

d’origen xinès és degut a un canvi legislatiu i polític a la Xina. 

Hipòtesi 6: El procés d’adopció internacional implica una despesa econòmica important, en 

conseqüència, no tothom pot afrontar-la.  

És veritat que per realitzar un procés d’adopció s’ha d’afrontar una despesa econòmica 

important, a la qual no tothom pot fer front, però, també hi ha una sèrie de requisits, variants en 

cada país, que s’han de complir.  

Dos han estat els apartats que més m’han agradat de fer en aquest treball. El primer ha estat el de les 

entrevistes,  ja que tot i que penso que la teoria és necessària per entendre el procés i l’evolució de les 

adopcions, crec que el fet de saber el punt de vista de parelles que han volgut realitzar-lo és molt 

interessant. M’ha permès comprovar, a partir de casos reals, que dur a terme una adopció no és un 

procés fàcil ja que cal emplenar molta paperassa, esperar molt de temps i finalment viatjar al país 

corresponent.  Per tant, tot això, requereix molta paciència i sobretot moltes ganes i il·lusió. El segon 
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apartat que m’ha satisfet més ha estat la creació del conte.  No havia fet mai un treball d’aquest tipus, 

dedicat als infants, per això era un repte i una creació totalment nova per a mi. Penso que he passat 

bones estones fent-lo i el resultat final, veure’l imprès en paper, ha estat realment complaent.  

Finalitzat aquest treball de recerca, puc dir que n’estic satisfeta ja que he aconseguit ampliar els meus 

coneixements sobre l’adopció internacional. El treball respon totes les preguntes que em feia abans 

d’iniciar-lo però també en respon moltes d’altres que m’han anat sorgint a mesura que avançava. 

 
 
  

Agraïments:  
 
M’agradaria donar les gràcies a la meva tutora del treball de recerca, Marta Bosch Malé, a les 

famílies que m’han ajudat i a totes les persones que han fet possible la realització d’aquest treball. 



Les adopcions internacionals a Catalunya. El fil vermell. Treball de recerca, 2n de batxillerat 2011/12 
Laura Coromina  Boix 

 

50 

 

9. Bibliografia 
 

o ARTIGAS, Ferran (2003) En busca de Irena. Madrid. Edició personal. 

o AGUACIL, Montserrat i PAÑELLAS, Mercè (2009) Adopció. Barcelona. UOC. 

o BARRENA, Sara  (2005) Venida de la lluvia. Barcelona: 1a edició. Granica. 

o Catalunya. Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de protecció dels menors 

desemparats i de l’adopció. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 13 de gener 1997, 2307, p. 

287. 

o Catalunya. Decret 127/1997, de 27 de maig, pel qual es modifica parcialment el decret 2/1997, de 7 

de gener, d’aprovació del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l’adopció. Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, 30 de maig 1997, 2402, p. 5937. 

o Catalunya. Decret 22/1997, de 30  de gener, pel qual es modifica la disposició final del Decret 

2/1997, de 7 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de 

l’adopció. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 31 de gener 1997, 2321, p. 1153. 

o CRUELLS, Dolors (2005) Històries d’una adopció internacional. Barcelona. Maikalili. 

o JUHER, Montserrat (2005) Amb els braços oberts. Girona. Liberalia. 

o MIRÓ, Asha (2003) La filla del Ganges. Barcelona. La Magrana. 

o PANCHÓN IGLESIAS, Carme i HERAS TRIAS, Pilar (2009) Adopcions sense receptes. Barcelona: 

2a reimpressió. Graó. 

 
10. Bibliografia web 

 

o Adopchina, recuperat el 5 d’agost de 2011, des de: <http://www.adopchina.org/> 

o Agencia de la Mujer, recuperat el 7 d’agost de 2011, des de: <http://www.afac.info/adoptar-en-

china/paso-7/agencia-de-la-mujer.html> 

o Bridge of love Adoption Service, recuperat el 7 d’agost de 2011, des de: 

<http://www.afac.info/ca/adoptar-a-xina/pas-7/pagina-web-blas.html> 

o Catalunya. Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 

persona i la família. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 5 d’agost 2010, 5686, p. 61162 

[Consulta: 24 de juliol de 2011]. Disponible a: <http://www.gencat.cat/diari/5686/10209061.htm>   

o Catalunya. Llei 14/2010, de 27 de maig, del drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 2 de juny 2010, 5641, p. 42475 [Consulta: 22 de juliol 

de 2011]. Disponible a: <http://www.gencat.cat/diari/5641/10146047.htm>  

http://www.adopchina.org/
http://www.afac.info/adoptar-en-china/paso-7/agencia-de-la-mujer.html
http://www.afac.info/adoptar-en-china/paso-7/agencia-de-la-mujer.html
http://www.afac.info/ca/adoptar-a-xina/pas-7/pagina-web-blas.html
http://www.gencat.cat/diari/5686/10209061.htm
http://www.gencat.cat/diari/5641/10146047.htm


Les adopcions internacionals a Catalunya. El fil vermell. Treball de recerca, 2n de batxillerat 2011/12 
Laura Coromina  Boix 

 

51 

o Catalunya. Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l’ Català de l’Acolliment i de l’Adopció. 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 27 de novembre 1997, 2527, p. 13846 [Consulta: 2 de 

juliol de 2011]. Disponible a: <http://www4.gencat.cat:82/basisbwdocstotal/cframes_recerca.htm> 

o Catalunya. Decret 97/2001, de 3 d’abril, sobre l’acreditació i el funcionament de les entitats 

col·laboradores d’adopció internacional. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 17 d’abril 2001, 

3369, p. 5601 [Consulta: 22 de juliol de 2011]. Disponible a: 

<http://www.gencat.cat/eadop/imatges/3369/01088025.pdf> 

o Catalunya. Decret 337/1995, de 28 de novembre, de creació de l’ Català de l’Acolliment i de 

l’Adopció. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 27 de novembre 1997, 2527, p. 13846-13849 

[Consulta: 20 de juliol de 2011]. Disponible a: 

<http://www4.gencat.cat:82/basisbwdocstotal/cframes_recerca.htm> 

o Catalunya. Decret 62/2001, de 20  de febrer, de modificació parcial del Decret 2/1997, de 7 de 

gener, pel qual s’aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l’adopció. Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, 28 de febrer 2001, 3337, p.  2828 [Consulta: 25 de juliol de 

2011] <http://civil.udg.es/NORMACIVIL/cat/Persona/PF/D62-01.htm> 

o China Center of Adoption Affairs, recuperat el 10 d’agost de 2011, des de: <http://www.china-

ccaa.org/frames/index_unlogin_en.jsp> 

o China’s one child family policy. BMJ: British Medical Journal, 1999. 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmC.articles/PMC1116810/> [Consulta: 5 d’agost de 2011] 

o Embajada China, recuperat el 10 d’agost de 2011,des de: <http://www.embajadachina.es/esp/> 

o Espanya. Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Boletín Oficial del 

Estado, 31 de desembre de 1990, núm.313, p. 38897 [Consulta: 25 de juliol de 2011] . Disponible 

a: <http://www.boe.es/boe/dias/1990/12/31/pdfs/A38897-38904.pdf> 

o Espanya. Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la protección del niño y a la 

cooperación en materia de adopción internacional, hecho en la Haya el 29 de mayo de 1993. 

Boletín Oficial del Estado, 1 d’agost de 1995, núm.182, p.23447 [Consulta: 25 de juliol de 2011]. 

Disponible a: <http://www.boe.es/boe/dias/1995/08/01/pdfs/A23447-23454.pdf> 

o Espanya. Llei 54/2007, de 28 de desembre, d’Adopció Internacional. Boletín Oficial del Estado, 29 

de desembre de 2007, núm.312, p.5573 [Consulta: 25 de juliol de 2011]. Disponible a: 

<http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/12/31/pdfs/A05573-05582.pdf>  

o Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família, recuperat l’11 de setembre de 2011, 

des de: <http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/> 

http://www4.gencat.cat:82/basisbwdocstotal/cframes_recerca.htm
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/3369/01088025.pdf
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o Institut de Treball Social i Serveis Socials, recuperat el 15 d’agost de 2011, des de: 

<http://www.intress.org/catala.html>  

o Institut Nacional d’estadística, IDESCAT, recuperat l’1 d’agost de 2011, des de:  

<http://www.idescat.cat/> 

o La fi del fill únic xinès. El Punt Avui, 2011. <http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-

politica/414364-la-fi-del-fill-unic-xines.html> [Consulta: 22 de setembre de 2011] 

o La Xina i Rússia registren el descens més importants del nombre de nens en adopció, mentre que 

puja a Etiòpia. El Punt Avui, 2009. <http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-

societat/96015-la-xina-i-russia-registren-el-descens-mes-importants-del-nombre-de-nens-en-

adopcio-mentre-que-puja-a-etiopia.html > [Consulta: 5 d’agost de 2011] 

o Transmes, recuperat el 5 d’agost de 2011, des de: 

<http://www.transmes.es/info/china/nuevosrequisitos.htm> 

o Xina , recuperat l’11 d’agost de 2011 des de Wikipedia: <http://ca.wikipedia.org/wiki/Xina> 
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11. Annex 
 

Annex 0. Llistats d’associacions de famílies adoptives 

Nom Dades de contacte 

FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS PER A 
L’ADOPCIÓ 

C. Fraternitat, 15   
08012 Barcelona 
Tel. 93 553 24 01 C.e: secretari@adopcat.info 
 www.federacioadopcio.org 

MALAGASY ASSOCIACIÓ 
D’AJUDA ALS NENS DE 
MADAGASCAR 

C. Fraternitat, 15  
08012 Barcelona  
Tel. 93 488 34 45 C.e: malagasy@federacioadopcio.org 
www.federacioadopcio.org/malagasy 

ASSOCIACIÓ NEPAL-AKI Apartat de correu núm. 100  
08811 Canyelles 
Tel. 678 05 99 35  C.e: info@nepal-aki.com  
 www.nepal-aki.com 

ASOCIACION DE FAMILIAS 
ADOPTANTES EN LA 
CHINA. AFAC 

Fraternitat, 15 local  
08012 Barcelona 
Tel. 93 459 13 477 C.e: correo@afac.info 
www.afac.info 

ASSOCIACIÓ DE 
SOLIDARITAT AMB ELS 
INFANTS DE 
NICARAGUA. NICA 

Sant Fructuós, 90-92, 4t 5a 
08004 Barcelona 
Tel. 93 377 41 82 
C.e: nica.associacio@gmail.com 

PONT PER A L’ADOPCIÓ 
DE NENS I NENES DE 
L’ ÍNDIA. PANI 

C. Fraternitat, 5  
08012 Barcelona 
Tel. 93 488 34 45 C.e:pani@federacioadopcio.org 

ASSOCIACIÓ EN DEFENSA 
DEL DRET DE LA 
INFÀNCIA A LA FAMÍLIA. 
ADDIF 

C. Pere Vergés,1, 1r 1a, despatx 8 
08020 Barcelona 
Tel. 93 313 49 59  C.e: as.addif@suport.org  
www.addif.org 

AMICS DELS INFANTS DEL 
MARROC. IMA 

Avinguda Diagonal 365, 1r 2a 
08037 Barcelona 
Tel. 93 488 34 45 C.e:ima@amicsinfantsmarroc.org 

ASSOCIACIÓ DE FAMILÍES 
ADOPTANTS A RÚSSIA. 
ASFARU 

C. Francesc Layret, 52-54, interior 2n  
08911 Badalona 
Tel. 93 464 28 73 Tel. 93 384 38 87 C.e: info@asfaru.org 
 www.asfaru.org 

TIMOUN – HAITÍ ADOPTA C. Fraternitat,15 
08012 Barcelona 
Tel. 630.884.396 C.e: correu@timoun.org  
www.timoun.org 

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES 
ADOPTANTS A MÈXIC 
( AFAMEX) 

C. Portal, 60  
Cassà de la Selva ( 17244 Girona )  
C.e: correo@afamex.org 
www.afamex.org 

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES 
DE NENS I NENES 
D’ETIÒPIA. AFNE 

C. Fraternitat, 15  
08012 Barcelona 
Tel. 665 348 095 C.e:info@afne.org 
 www.afne.org 

ANIARKU ASSOCIACIÓ 
Pels nens d’Ucraïna 

Barcelona 
Tel. 616272850 C.e:info@aniarkuassociacio.org  
www.aniarkuassociacio.org 
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ADOPCHINA 
ASSOCIACIÓ PRO –ADOPCIÓ 
INTERNACIONAL 

C. Pla de Fornells, 38 08042 Barcelona  
Tel. 657161283 
Avinguda Alcalde Areny, 8 25002 Lleida  
Tel. 629 724 007 
Plaça de l’Abat Oliva, 31 43204 Reus 
Tel. 639283909 
C.e: adopchina@adopchina.org  
www.adopchina.org 

FRETANISSO 
Associació de Famílies 
Adoptants a L’Africa 

Barcelona 
Tel. 629557039 / 639710800 
fretanisso@fretanisso.cat 
 www.fretanisso.cat 

FAMILIAS ADOPTANTES 
EN FILIPINAS 
BATANG MASAYA 

Gran Via Carles III , 46, esc. P, 2-2  
08028 Barcelona   
Tel. 617 519 680  C.e: albeda86@hotmail.com 
C. Riera Bugantó, 7, 1r 8a  
17003 Girona   
Tel. 696 865 764 C.e: romarjor@gmail.com 
www.batangmasaya.blogspot.com 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMÍLIES LESBIANES I 
GAIS 

C. Verdaguer i Callís, 10 
08003 Barcelona 
Tel. 645318860 C.e:familieslg@familieslg.org 
www.famílieslg.org 
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Annex 1. Model de sol·licitud d’adopció internacional 
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Annex 2. Seus de l’Institut Català de l'Adopció 

  
Localitat Dades de contacte 

Barcelona Avinguda  del Paral·lel, 50-52 
08001  Barcelona 
Tel. 93 483 10 00      
Fax: 93 483 12 22   
 http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/ica 

Lleida  C. Sant Martí, 1 
25004 Lleida 
Tel. 973 72 77 07    
Fax: 973 72 79 70  

Tarragona Avinguda d'Andorra núm. 7 bis (local 3) 
43002 Tarragona 
Tel. 977 25 19 86  

Terres de l’Ebre C. Ruiz d' Alda, 33 
 43870 Amposta 
Tel. 977 70 65 34 
Fax: 977 70 67 51  

Girona  Plaça Pompeu Fabra, 1 
17002 Girona 
Tel. 872 97 50 00  

 

 
Annex 3. Entitats col·laboradores d’adopció internacional (ECAI) acreditades a 

Catalunya 

Nom de l’entitat i 
adreça 

Dades de contacte Autoritzada al país 

Associació d’Ajuda als 
infants del món (AAIM) 
 

Av. Balmes, 67, principal 2a 
Barcelona 08007 
Tel. 93 454 46 27 
Fax: 93 454 73 28 
mailto:associacioajuda@hotmail.com 
http://www.aaimadopcion.org 

El Salvador Nicaragua 
Brasil (1) 

Equador (1) Etiòpia (1) 

Rússia (2) 

Rep. Dominicana (3) 

Associació Adopta 
 

C. Muntaner, 479-483, entl.2a 
08021 Barcelona 
Tel. 93 253 14 12 
Fax:93 253 17 11 
info@adoptabcn.org 

Hondures Perú 
Moldàvia (5) Guatemala 
(2) 
Rússia (2) Colòmbia (3) 
Bolívia (5) 

AIPAME 
 

Rambla de Catalunya, 49, 4t 
2º 08007 Barcelona 
Tel. 93 384 01 22 
Fax: 93 487 18 23 
aipamecatalunya@aipame.org 

Rússia (2) 

ASEFA 
 

C. Pau Clarís 162, 1r  6a 
Barcelona 08037 
Tel. 93 467 57 87 
Fax: 93 215 43 46 
asefa.barcelona@icab.es 

Colòmbia, Rússia (2) 

Associació Balbalika 
 

C. Enric Borràs, 30 
08912 Badalona 
Tel. 93 384 23 19 
Fax: 93 464 15 69 
informacio@ecaibalbalika.com 

Sri Lanka (1) Etiòpia (1) 
Índia (1) Nepal (2) 
Polònia (4) 

Bradopta C. Gran de Gràcia, 109, 4t  2a Brasil (1) 

http://www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/ica
mailto:associacioajuda@hotmail.com
http://www.aaimadopcion.org/
mailto:info@adoptabcn.org
mailto:aipamecatalunya@aipame.org
mailto:asefa.barcelona@icab.es
mailto:informacio@ecaibalbalika.com


Les adopcions internacionals a Catalunya. El fil vermell. Treball de recerca, 2n de batxillerat 2011/12 
Laura Coromina  Boix 

 

58 

 08012 Barcelona 
Tel. 93 415 14 13 
Fax: 93 415 86 82 
bradopta@bradopta.com 

Créixer junts 
 

C. Mallorca, 192, 1r 
08036 Barcelona 
Tel. 93 272 02 90 
Fax: 93 451 11 34 
creixerj@creixerjunts.org 

Polònia 
Rússia (2) 

Institut Genus 
 

C. Enric Granados, 116, 2n 1a 
08008 Barcelona 
Tel. 93 415 97 83 
Fax: 93 238 86 50 
ecai@genus.es 

Xina Filipines 
Bolívia (5 ) 

Infància i futur 
 

Travessera de Dalt, 38,entl.1 
08024 Barcelona 
Tel. 93 217 07 01 
Fax: 93 237 56 37 
infanciaifutur@infanciaifutur.es 

Rússia (2) 

Associació d’Iniciativa Pro 
Infància (IPI) 
 

Gran Via,  646, 1r 2a 
08007 Barcelona 
Tel. 93 412 01 02 
Fax: 93 412 02 20 
info@ipi-ecai.org 

Costa d’Ivori 
Kazakhstan 
Mali 
Etiòpia (1) Senegal ( 2) 
Vietnam (1) 

Associació Yamuna d’Ajut 
a la Infància 
 

París, 97, tenda - 2 
08029 Barcelona 
Tel. 93 419 69 44 
Fax: 93 321 02 72 
info@yamuna.org 

Madagascar (6) 
Índia (1) 

Ajuda’m 
 

C. Muntaner, 479-483, entl. 2a 
08021 Barcelona 
Tel. 93 253 14 12 
Fax: 93 253 17 11 
ifort@ajudam.org 

Bulgària 
Colòmbia ( 5 ) 

 

(1) L’organisme competent del país estableix que la tramitació de l’expedient s’ha de fer mitjançant l’ECAI  
(2) L’ ICA exigeix que la tramitació es faci obligatòriament mitjançant ECAI 
(3) ECAI pendent de ser autoritzada al país corresponent, tot i que ja ha estat acreditada a Catalunya. 
(4) Aturada temporalment la tramitació d’expedients en aquest país per aquesta ECAI 
(5) ECAI pendent de renovar l’Acord sobre Adopcions internacional amb l’Organisme competent del país, 
requisit imprescindible per poder tramitar expedients 
(6) Actualment només es pot tramitar per aquesta ECAI atès que té signat l’acord de col·laboració bilateral 
preceptiu 
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Annex 4. Institucions Col·laboradores d’Adopció Internacional (ICIF)   

 

Nom Dades de contacte 

Associació d'Iniciativa Social (AD'IS) C. Joan Alsina, 3, 2n 
17003 Girona 
Tel. 972 21 59 17 / 972 40 00 40 
Fax: 972/ 22 52 18 C.e: acolliments@adiniciativessocials.org 

Fundació Concepció Juvanteny C. Narcís Monturiol, 169-175, Baixos 
08902 Hospitalet de Llobregat 
Tel. 93 218 68 64 
Fax: 93 263 50 21 C.e: info@fundacio-c-juvanteny.org 

Creu Roja 
 

C. Joan d'Àustria, 126, 4rta planta 
08018 Barcelona 
Tel. 93 489 00 43 C.e: acolliments@creuroja.org 

Drecera 
 

C. Montnegre 2, escala B, 1er 1a 
08029 Barcelona 
Tel. 93 244 88 70 
Fax: 93 244 88 71 C.e: saf@drecera.org 

INTRESS C. Ricard Vinyes, 11, 4t 2a 
25006 Lleida 
Tel. 973 24 63 07 C.e: intresslleida@intress.org 

Servei d'Acolliments Familiars Casa Sant Josep C. Pintor Ignasi Mallol, 1 
43002 Tarragona 
Tel. 977 24 08 23 
Fax: 977 24 17 51 C.e: caftgn@tinet.org 

Institut de Reinserció Social (IRES) C. Àlaba, 61, 1r 
08005 Barcelona 
Tel. 93 486 47 50 
Fax: 93 309 40 05 C.e: saine@iresweb.org  
www.iresweb.org  

Consell Comarcal del Ripollès 
 

C. Progrés, 22 
17500 Ripoll 
Tel. 972 70 32 11 
Fax: 972/ 70 26 54 C.e: familia@ripolles.cat  

Infància i Família 
 

C. Casp, 172, 4t A 
08013 Barcelona 
Tel. 93 231 00 89 C.e: infanciaifamilia@infanciaifamilia.org  
www.infanciaifamilia.org  

ICIF del Consell Comarcal del Baix Ebre C. Barcelona, 152 
43500 Tortosa 
Tel. 977 448 539 C.e: acolliments@baixebre.cat  

Infància i Família C. Garrotxa, 7-9 
17006 Girona 
Tel. 972 40 00 40 C.e: acollimentsgrn@infanciaifamilia.org  
www.infanciaifamilia.org  

INTRESS Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 584, 3r 1a 
08011 Barcelona 
Tel. 93 390 87 08 C.e: acollimentsbcn@intress.org  

CEL OBERT 
 

Av. Meridiana, 354, 11 A 
08027 Barcelona 
Tel. 93 311 69 05 
Fax: 93 311 69 06 C.e: celobert@cel-obert.com  
www.cel-obert.com 
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Annex 5. Legislació aplicable a l’adopció a la República Popular de la Xina 

 

o Llei d’adopció de la República Popular de la Xina aprovada el 29 de desembre de 1991 per la 

23ena Assemblea del 7è Comitè Permanent del Congrés Nacional Popular. 

o Normes promulgades pel Ministeri de Justícia i Assumptes Civils del 10 de novembre de 1993 

referents a l’adopció de menors per part d’estrangers a la República Popular de la Xina.  

o Ordre del President de la República Popular de la Xina número 10, aprovada el 4 de novembre 

de 1998 i revisada el 4 de desembre de 2000, on es modifica la Llei d’Adopcions.  

o Disposicions del China Center for children’s Welfare Adoption (CCCWA) del 18 de juny de 

2001. 

o Notificació del CCCWA del 29 de novembre de 2002 sobre l’acceptació d’expedients d’adopció 

per al 2003. 

o Criteris del CCCWA del 8 de desembre de 2006 d’aplicació a partir de l’1 de maig de 2007.  

 

 
Annex 6. Informe psicosocial sol·licitat pel centre d’adopcions Xinès 

 

El China Center for Children’s Welfare Adoption (CCCWA) demana que els informes psicosocials que 

es presentin incloguin els següents punts: 

o Reunions i entrevistes. El nombre, l'hora, el lloc i el mètode amb que s’ha realitzat l'entrevista 

als sol·licitants d'adopció. El nombre de reunions que s’han realitzat amb els sol·licitants, 

aquestes no poden ser inferiors a quatre (incloent-hi la visita a domicili). 

o Motivacions de l'adopció. La raó per la qual els sol·licitants prenen la decisió d'adoptar i es 

decideixen per l'adopció internacional a la Xina, la seva comprensió de l'adopció internacional, 

del risc potencial i retard en la futura adopció de l’infant i la comprensió i preparació davant la 

possibilitat d’inadaptació de l’infant. 

o Ambient familiar. Educació rebuda pels sol·licitants d'adopció, la seva experiència laboral, 

interessos, aficions, religió, activitats de temps lliure i la seva relació amb parells, germans, etc. 

o Estat civil. Una parella que adopta haurà de donar les seves opinions l'un de l'altre, la seva 

actitud vers al matrimoni, el mètode per a resoldre els problemes del matrimoni i el grau de 

satisfacció del seu matrimoni. Els adoptants solters hauran de donar la seva opinió sobre el seu 

estat de solteria i, en el cas que es casessin en un futur, l'actitud que el futur matrimoni 

adoptaria cap als seus fills adoptats. Els divorciats cal que manifestin les causes i moments 

d'acabar les seves relacions en matrimonis anteriors. 
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o Fills. Si els adoptants tenen fills legítims, fills nascuts fora del matrimoni i/o fills adoptats, han 

de manifestar explícitament el seu sexe, edat, interessos i educació. S'esmentarà si els fills 

nascuts en matrimonis anteriors  han viscut amb els sol·licitants d'adopció. Els fills de deu anys 

o més que visquin amb els sol·licitants d'adopció han de manifestar clarament les seves 

opinions sobre el fet que els seus pares adoptin un infant de la Xina. 

o Estat de salut. Si els adoptants han patit alguna malaltia mental o psicològica i si aquests fets 

poden ser elements desfavorables per a l'educació del nen. L'estat de salut dels sol·licitants 

d'adopció serà idèntic al del Certificat Mèdic i de l'informe mèdic subministrats específicament 

pel metge.  

o Situació econòmica familiar. Cal que en l'informe psicosocial consti d’una avaluació 

detallada de la capacitat econòmica dels sol·licitants d'adopció. 

o Si hi ha una història d'abús o violència o antecedents criminals. Inclou si el sol·licitant 

d'adopció té alguna història d'alcoholisme, drogoaddicció, abús de qualsevol substància, 

violència domèstica, abús sexual, abús infantil, etc. (fins i tot si no hi ha hagut cap detenció o 

sentència a causa del comportament esmentat anteriorment), si hi ha antecedents penals 

(incloent-hi detenció i sentència), si hi ha algun càstig i si hi ha senyals de penediment i 

correcció després del càstig. En l'informe psicosocial hi constarà una avaluació de si el/la 

sol·licitant d'adopció és apte/a per adoptar. 

o Condicions de vida. La situació actual de residència dels sol·licitants d'adopció, la superfície 

de la seva llar i l'ambient en la comunitat, les institucions educatives, serveis mèdics i 

instal·lacions de servei públic, etc., especialment l'actitud de la comunitat cap a infants 

estrangers de diverses nacionalitats. La descripció de la llar ha d'incloure l'avaluació de les 

condicions de vida adequades per al nen i ha de determinar si la zona de l'habitatge compleix 

els requisits del govern local (si n'hi ha). 

o Pla de paternitat. La interacció entre els adoptants i el nen, la seva experiència educativa, 

maneres i mitjans de cuidar el nen adoptat. Els sol·licitants d'adopció que pensin adoptar 

infants amb necessitats especials o infants més grans, cal que manifestin clarament la seva 

preparació mental, desig per a l'adopció i la seva capacitat per a ser pares d'aquest tipus 

d’infants. L'equip que prepara l'informe psicosocial haurà d'avaluar si els sol·licitants d'adopció 

són aptes per a l'adopció d'aquest  tipus de nens en vista del seu pla de paternitat. 

o La situació de les persones que viuen juntes o de cohabitants que no són membres de la 

família. Els sol·licitants d'adopció que cohabitin amb persones que no són membres de la 

família han de manifestar la relació que els hi vincula i la raó de la cohabitació. Els sol·licitants 

d'adopció solters que visquin amb una persona del mateix sexe han de declarar que cap dels 
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dos no són homosexuals i l'equip que prepara l'informe psicosocial en farà una avaluació; els 

sol·licitants d'adopció solters que visquin amb amics del sexe oposat reflectiran verdaderament 

l'actitud d’amics heterosexuals cohabitants cap a l'adopció a la Xina i la relació entre els amics 

cohabitants del sexe oposat. 

o Tutoria/ Compromís d'educació. S’ha de designar un tutor per si fos el cas que els 

sol·licitants d'adopció patissin un accident o mort prematur. Aquest tutor ha de declarar per 

escrit que dóna el seu consentiment de tutoria de l’infant adoptat. 

o Si els sol·licitants d'adopció han estat rebutjats o motiu d'un informe psicosocial 

desfavorable previ a una adopció. Inclourà si els sol·licitants d’adopció han estat rebutjats 

anteriorment o han rebut un informe psicosocial desfavorable, es donaran les raons del rebuig i 

s'adjuntarà l'informe desfavorable. 

o Avaluació i recomanació. L'equip farà una avaluació global de si els sol·licitants d'adopció 

són aptes per adoptar un infant de la Xina i farà propostes sobre l'edat de l'infant i el seu estat 

de salut. 
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Annex 7. Model de certificats d'ingressos i propietats del sol·licitants, segons el 

que demana el China Center for Children's Welfare and Adoption (CCCWA) 
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Annex 8. Model de certificat mèdic oficial de salut física i mental, sol·licitat pel 

China Center for Children's Welfare and Adoption (CCCWA)
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Annex 9. La política del fill únic 

La política del fill únic és una política de reducció de la fecunditat basada en la limitació de la 

descendència matrimonial a un únic naixement.  

La població xinesa va arribar als 800 milions d’habitants el 1969, més d’una cinquena part de la 

humanitat. En aquesta cultura tenir molts fills era considerat un honor, degut a això al 1970 la taxa de 

fecunditat de la Xina era de gairebé 6 fills per dona.  

El 1980 a la Xina hi havia prop de mil milions de persones. El govern del país, tement un augment de la 

població que comportés problemes socials, econòmics i mediambientals, va decidir restringir els 

naixements. El 25 de setembre una carta pública que exhortava les famílies a no tenir més d'un 

descendent implantava la política del fill únic. Aquesta política és va anar aplicant a partir de directrius i 

normes dictades pel govern durant molts anys i va convertir-se en llei el setembre de 2002. 

La política volia limitar l’augment de naixements fent que les famílies tinguessin un sol fill. Això es va 

aconseguir legalitzant l’avortament, fomentant el control de la natalitat, ajornant els matrimonis fins que 

ambdós membres de la parella tinguessin 30 anys i “premiant” el fet de tenir un sol fill i “penalitzant” 

tenir-ne més amb els premis i sancions següents: 

 
Premis Sancions 

Atenció hospitalària durant el part. 
Atenció medica i educació gratuïta per al fill.  
Tracte preferent a l’escola.     
Prioritat en la concessió d’habitatges. 
Paga mensual extra a l’any.     
Tracte preferent en l’obtenció de treball.                                                

Segon fill: amonestació oficial. 
Tercer fill: reducció del sou.   
Les dones embarassades sense  permís son induïdes a avortar. 
Les multes oscil·len entre els 10.000 i els 80.000 iuans (el sou mitjà 
mensual oficial es de 150 iuans). 

 

Després de la campanya realitzada per les autoritats xineses de control radical de la natalitat que 

portava per eslògan “una parella, un fill.”,el 1990 la taxa oficial de fecunditat s’havia convertit en 2,3 fills 

per dona.  

Sobretot a les zones rurals es resistien a aquesta política, per això, a inicis dels anys noranta, 

concretament el 1995, es va imposar l’esterilització obligatòria després del segon fill.  

Aquesta llei assenyalava que les famílies camperoles podien tenir un segon fill si el primer era una 

nena, no permetia un tercer naixement de cap manera. Això va provocar en els segons embarassos un 

augment dels avortaments selectius.  

La majoria de famílies preferien els nens a les nenes, ja que les nenes són una despesa durant la 

infància i quan es casen la seva força de treball l’aprofita la família del seu marit, per tant, quan els seus 

pares són vells no se’n poden fer càrrec. Això es convertí en un gran obstacle per a la política del fill 

únic ja que provocà un desnivell demogràfic. 
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L’any 2003 es  va prohibir saber el sexe dels fetus abans de néixer, ja que s’havia donat la situació que 

en saber que tindrien una nena avortaven tot i estar en una fase avançada  de l’embaràs. Segons 

dades del cens de població de l’any 2000, a la Xina viuen 120 homes per cada 100 dones. Pel que fa al 

grup d’edat de 0 a 9 anys, hi havia  12,7 milions més de nens que de nenes. 

Actualment la població de la Xina supera els 1.300 milions de persones. És, de llarg, el país més poblat 

del planeta, però les autoritats asseguren que, si no fos per la seva política de planificació, avui en 

serien 1.700 milions.  

Ara, el règim comunista estudia camins per reconduir la mesura del fill únic. Les raons tornen a ser 

demogràfiques i socials: 

o Els infanticidis de nenes alerta sobre una societat amb absència de dones. Fins a 90 milions 

de xinesos són fills únics i la immensa majoria són nois. La preeminència dels homes per 

davant de les dones ha estat la causa del conegut avortament o abandonament de nenes. El 

resultat és una societat en què 24 milions de xinesos no tindran parella per formar una família. 

o L’envelliment de la població. Durant 30 anys, a la Xina, les famílies només han pogut tenir un 

fill. Excepte en alguns casos especials, tenir més d'un descendent suposava exposar-se a 

grans multes i càstigs molts severs com la pèrdua de la feina o de la casa. Això ha desembocat 

en una estructura familiar de quatre avis, dos pares i un sol nét. És a dir, cada cop més gent 

gran i menys joves. Actualment el país més poblat del món, és també el que té la població més 

envellida. Els joves de fins a 14 anys representen el 16,6%, un 6,29% menys que en el cens de 

l'any 2000, i la població major de 60 anys és d'un 13,3%, un 3% més que en el darrer 

recompte. 

o La política de planificació familiar també ha generat un nou tipus de nens: els petits 

emperadors. Són fills únics que han rebut tota l'atenció de la família i a qui costa ser 

independents. Aquests nens han crescut en un entorn protector i que ha cobert totes les seves 

necessitats. 

Davant d'aquesta situació, la Xina no té més remei que capitular. El règim comunista planteja mesures 

per desfer el camí de la política del fill únic. Un canvi que, creuen, també podria tenir beneficis 

econòmics.  

Com a prova pilot, aquest any 2011, s’abandonarà la política del fill únic a Shangai i Beijing, unes altres 

quatre províncies l’abandonaran l’any vinent i a partir de l’any 2013 o 2014, depenent  dels resultats 

obtinguts a aquesta prova pilot, es derogarà la política a nivell nacional.   

Aquesta idea ja s'ha provat a Xangai des del 2009, però, el resultat ha decebut les autoritats. Els joves 

fills de la planificació familiar no volen o no poden tenir més fills. La situació s'ha invertit. El 1980 era el 

govern xinès qui frenava la natalitat, ara és la població. 

http://www.324.cat/noticia/869746/societat/Linfanticidi-de-nenes-va-a-la-baixa-a-la-Xina-pero-els-experts-reclamen-mes-implicacio-dels-governs
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El canvi de mentalitat, la competitivitat de la societat i els motius econòmics expliquen aquesta 

sorpresa. Les agressives polítiques de natalitat xineses han provocat que la família hagi perdut el pes 

que tenia com a nucli de la societat. Hi ha joves que ja no volen tenir fills. N'hi ha d'altres que no poden 

per raons econòmiques. La vida a les grans ciutats és tan cara com a Europa, mentre que el salari mitjà 

no supera els 300 €. 

Com en la societat occidental, la voluntat d'escalar socialment, el benestar personal o el futur del fill fan 

que les famílies no tinguin, entre els seus objectius principals, ampliar la descendència.  

 

Annex 10. Orfenats xinesos 

A finals dels anys 70, els experts aconsellaren als dirigents de la Xina el control de la natalitat del país. 

Això va implicar l’inici de la política del fill únic, i com a conseqüència, centenars de milers de bebès, 

sobretot de sexe femení, van ser abandonats pels seus pares i acollits en orfenats.  

Les primeres imatges que ens arriben d’aquestes instal·lacions són al reportatge, gravat l’any 1995, 

que porta per títol “The Dying Rooms”. Aquest vídeo ens deixa una molt mala imatge dels orfenats, ja 

que podem veure com els nens estan en cadires de bambú o en els seus llitets sense supervisió, els hi 

tiren el biberó als llits de tal manera que ells mateixos se l’han d’agafar i prendre-se’l, no tenen en 

compte si els nens són massa petits o incapaços de menjar sols. També existia una habitació on 

posaven les nenes malaltes que consideraven que ja no tenien cura. Aquest reportatge va provocar 

una onada de solidaritat i moltes famílies van decidir adoptar aquests infants abandonats. 

El 95% dels infants abandonats en aquest país són nenes. Actualment l’estat d’alguns orfenats ha 

canviat, ja que tot i que els pares normalment no visiten l’orfenat quan van a buscar l’infant veuen l’estat 

de salut, el vestuari, l’aspecte, el nivell d’estimulació... amb tot això poden fer-se una idea de les 

condicions en què ha estat el nen/a.  

El nom original dels orfenats és “Social Welafre Institute” o “ Children’s Welfare Institute” que significa 

institut de benestar. Només el 20% dels orfenats ofereixen la possibilitat d’adoptar internacionalment.  A 

part, tots els orfenats també tenen un percentatge d’infants amb necessitats especials que han de ser 

adoptats a través del “passatge verd”. Als orfenats també hi ha un nombre important d’infants que ja 

són massa grans per a l’adopció. 

Cada orfenat té unes característiques diferents. N’hi ha de totes dimensions, els més grans poden 

arribar a tenir entre 300 i 400 nens/ es i els més petits uns 40. La majoria acullen també gent gran que 

a vegades conviuen amb els nens i a vegades es troben en un edifici separat. Alguns tenen un 

percentatge d’infants en famílies d’acollida.  

Hi ha orfenats que ofereixen educació dins el mateix centre, d’altres envien els menors a escoles 

properes i d’altres no els imparteixen cap tipus d’educació. 

http://ads.grupozeta.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.diariocordoba.com/sociedad/1480464458/Middle3/default/empty.gif/57426669464536635975594144465152
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Hi ha orfenats on els infants dormen en habitacions grans amb molts llits i d’altres que disposen 

d’habitacions amb 4 o 5 llits amb una cuidadora per habitació.  

Les províncies de les quals provenen més infants són Jiangxi i Guangdong. El orfenats que acostumen 

a estar en més bones condicions són els que es troben a les capitals de província.  

 

Els noms dels infants dels orfenats 

Normalment els noms són escollits per un conjunt de raons burocràtiques i pràctiques que varien 

segons l’orfenat.  

Primer caràcter:  és el cognom i en molts casos no és significatiu. Hi ha diferents mètodes per tal de 

triar el cognom d’un infant, un cop arriba a l’orfenat: 

o Tots els infants del mateix orfenat porten el mateix cognom, el qual normalment deriva del nom 

de la ciutat o districte. 

o Segons la zona o designació on s’ha trobat. 

o Segons l’any en què s’ha trobat . 

o El cognom del director de l’orfenat. 

o Basat en alguna característica de la zona.  

o Algun cognom comú. 

o Fu: significa bona sort i és l’arrel de la paraula “Fuliyuan” que significa orfenat.  

 

Segon caràcter:  

o Segons el comtat o jurisdicció on s’ha trobat al nen.  

o Segons l’any de naixement o d’entrada a l’orfenat.  

 

Tercer caràcter:  

o És el caràcter més divers de tots, per això, a la Xina, és bastant comú repetir-lo dues vegades, 

cosa que es considera de bon gust i respectuós.  

 

 

 

 

 

 

 


