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La realitat de l’adopció: un compromís 
de tots 

 
 
Els infants adoptats quan arriben a la seva 
família porten darrera seu tot una experiència 
vital que han de poder elaborar i alhora han 
de vincular-se a uns nous referents adults. 
 
A més a més aquest procés d’adaptació 
inclou també la resta de família, l’entorn 
escolar, ... i la societat en general. 
 
La visió de l’adopció que tingui aquest nou 
entorn social influirà directament en la facilitat 
de potenciar i afavorir aquest procés 
d’integració. 
 
Per analitzar tot això, comptarem amb la 
presència de la Sra. Pilar Rahola que ens 
parlarà de l’adopció des de la seva doble 
experiència: com a periodista i com a mare 
adoptiva. 
 
Pilar Rahola i Martinez és llicenciada en 
Filologia Hispànica i Filologia Catalana per la 
Universitat de Barcelona. Va ser diputada al 
Parlament espanyol del 1993 al 2000 i tinent 
d’alcalde de la ciutat de Barcelona del 1994 
fins el 2000. També és una reconeguda 
periodista de televisió, ràdio i premsa. En la 
seva faceta d’escriptora, té diversos llibres 
publicats entre els que destaca L’adopció és 
un acte d’amor (Carta a mi hijo adoptado) que 
ha esdevingut un referent en el món de 
l’adopció i en el que parla, des de la seva 
pròpia experiència com a mare adoptiva, de 
les pors, els anhels i la lluita de l’adopció del 
seu fill. 
 
 



 
Destinataris: Pares i mares amb infants adoptats. 
 
Inscripcions: Atès que l’aforament és limitat, cal 
formalitzar la inscripció per telèfon al 93 551 77 53 
o per correu electrònic a 
teresa.regordan@gencat.cat , indicant nom i 
cognoms de la persona o parella assistent. 
 
Data i hora de realització: 
Dimarts 5 de novembre de 2013 
de 17:00 a 19:00 
 
Lloc:  
Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada 
Carrer d'Ausiàs Marc, 40  
08010 Barcelona 
 
Com arribar-hi: 
 
Metro: Línia 1 Urquinaona i línia 2 Tetuan. 
Autobús: Línies 7-19-39-40-41-42-47-50-54-55-62-
141-B20-B24-B25-H12 
 
 

 
 
 

           

mailto:teresa.regordan@gencat.cat
http://www.obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/infoservicios_es.html

