
Adopcio
"La adopción de un hijo es el resultado de una historia de 
amor íntima y personal." (Martine Audusseau-Pouchard)

Mishiyu / Ricardo Alcántara Som diferents però som iguals / María Mateo 

Esperando a Timoun / Geneviève Casterman Vaig arribar de... la Xina / Miquel M. Gibert

La Meva germana Aixa / Meri Torras Llegué de... Etiopía / Anna Canals

Kim, el nen de l'avió / Helma van der Berg-Bakker

Gínjol / Anne Wilsdorf

Llegué de... Rusia / Albert Elfa

Mishiyu es un niño huérfano que vive con 
miedo pero a la vez con esperanza su 
adopción. La conmovedora historia del 
niño se entrelaza con la emoción contenida
de la mujer que decide adoptarlo, hasta 
que finalmente ambos se reconocen como 
madre e hijo. Un álbum con unas 
ilustraciones intensas y emotivas. 

En Nino i la Nina són dos nens que han 
nascut en un altre país i varen ser
adoptats pels seus pares. Ells expliquen 
en què consisteix l'adopció internacional i 
com se'n senten d'orgullosos dels seus 
orígens i de la seva raça. 
Inclou una guia didàctica per a pares i 
educadors. 

Les coses bones es fan esperar i convé 
aprendre a tenir paciència. Timoun vol dir 
«nen» en crioll. Adoptar un nen és tota 
una aventura. Una llarga espera plena de 
somnis, d’esperances, de dubtes, de pors. 
I un bon dia arriba l’hora de marxar, de 
conèixer-se… Emoció en estat pur.

Un matí de setembre vam rebre una trucada de 
telèfon molt especial: ens deien que el teu nom 
era Litang i que ens esperaves a la Xina.
La sèrie "Vaig arribar de..." ajuda a explicar als 
fills adoptats els seus orígens, i cada història 
reflecteix la particularitat de l'adopció en cada 
país. Conté un annex amb informació del país i 
amb orientacions a pares i mares. 

L'Aixa és especial. No va sortir de la 
panxa de la mare: ella va venir en avió 
des d'Àfrica.
L'Aixa no és com les altres germanes dels 
meus companys de l'escola: l'Aixa és la 
meva nova germana i no hi fa res, que 
tingui només una cama, és un "crack" 
jugant a futbol. 

Tu historia, Medina, empezó hace tiempo. 
Papá y mamá queríamos tenerte. Y 
quisimos que fueses de Etiopía.
Una colección que quiere hacer natural y 
fluida la necesidad de explicar a los hijos 
adoptados sus orígenes. 
Incluye una guía con información del país y 
orientaciones para los padres.

En Kim és un nen coreà que ha estat 
adoptat per uns pares holandesos. Quan 
arriba a Europa està molt espantat. En 
baixar de l'avió veu una gent rossa i 
descolorida que parlen una llengua 
estranya. De mica en mica, però, en Kim 
s'acostuma al nou país i a la nova família.

Una història divertida sobre una adopció 
molt especial. Amb sentit de l'humor i 
molta espontaneïtat transmet amor, 
tolerància i comprensió de les 
diferències. 
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Cuando tú aún no habías nacido, tu madre y 
yo ya pensábamos en tener un segundo hijo: 
lo tendríamos e iríamos a buscarlo a Rusia. 
Ya nos sentíamos encintos de ti. Ya estabas 
en nuestro interior. Una colección que quiere 
hacer natural la necesidad de explicar a los 
hijos adoptados sus orígenes. Incluye una 
guía con información del país y orientaciones
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Hijos del corazón / Javier Angulo 
Reflexiones sobre lo que los padres pueden 
esperar de sí mismos y de sus hijos desde 
el momento en que deciden adoptarlos 
hasta la llegada de la adolescencia. Una guía 
práctica que recoge numerosos y entrañables 
testimonios y consejos de padres adoptivos, 
que servirán a todos aquellos que pronto 
seran padres.

            Temas de Hoy, 2011
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Hemos adoptado / Berta Boadas La Adopción explicada a mis hijos / Fernando Baeta
Una guía completa sobre el período de 
postadopción que pretende acompañar y 
potenciar el crecimiento de todo el entorno
familiar, basado en la comunicación, la 
reflexión y el diálogo. Cada etapa del 
desarrollo de nuestro hijo adoptado 
comporta numerosas dudas tanto en los 
padres como en el propio niño.

Partiendo de su propia experiencia 
como padre adoptivo de un niña india, 
Fernando Baeta ofrece un testimonio 
apasionante sobre la mejor manera de 
integrar al nuevo hijo en la familia, y en 
particular, cómo planteárselo al hijo 
biológico. 

            Larousse, 2012      DeBolsillo, 2002

Els Nens vénen de Sibèria / Albert Elfa 
Una narració molt personal, la d'una 
parella amb un fill biològic que decideix 
adoptar el segon. Pel camí han quedat els 
dubtes sobre l'adopció, les reaccions de la 
família i els amics, la necessitat de casar- 
se, la cursa burocràtica, dos viatges, un 
judici i, finalment, el desitjat encontre amb 
el nou fill. 

Edicions 62, 2003

Diari d'una adopció / Santi Morató

El Santi i la sea família viatgen a malí, 
a Bamako. Hi van a buscar a la seva 
filla la Maria Saran. Allà coneixeran 
altres famílies que com ells han anat a 
adoptar.

    EPCA, 2017
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La Crida  de l'aiguamoll / Davide Cali
Una parella troba el petit Boris sol i
abandonat en un aiguamoll. Decideixen
endur-se’l i fer-se’n càrrec. En Boris creix
feliç amb la seva família fins que un dia
sent l’olor de l’aiguamoll i s’hi adreça tot
pensant com hauria estat la seva vida si
s’hagués quedat a l’aiguamoll. Per
estimar-nos, ens hem d’assemblar? 

Takatuka, 2017
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Niño adoptado. Qué saber antes y después de la 
adopción / Juan Casado

Per fi junts! : parlem d'adopció / Marta Reinoso
Les autores matisen la visió idíl·lica que la 
societat sovint ofereix de l’adopció, considerant 
aspectes com ara l’abandonament, la 
separació, el dol... dels quals no s’acostuma a 
parlar i fins i tot s’arriba a negar la seva 
presència. Per contra, es proposa promoure el 
pensament i la reflexió sobre què significa 
l’adopció amb tota la seva complexitat.

Capítol del llibre "¿Qué me pasa, mamá? 
: las soluciones a los problemas de salud 
más habituales de tu hijo" que dóna claus 
per entendre la relació amb el teu fill 
adoptiu.
(pàg. 213-218)

Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2018

           Planeta, 2010

Mare d'un infant que (encara) no conec : l'experiència emocional d'esperar
una adopció / Mònica BuscaronsL'Acolliment de la Maria

L'autora, professional de les relacions
familiars, ens obre el cor i ens descriu la seva
vivència d'una realitat que tothom hauria de
conèixer. Mentre que l'embaràs biològic és
una realitat evident que tothom celebra,
l'espera de l'adopció resta sovint en silenci i
la invisibilitat. És una realitat que sovint
implica sentiments difícils i solitud. 

Aquest llibre està especialment dirigit a 
totes les famílies que han acollit un nen o 
una nena, i a les que es preparen per fer- 
ho. Elles omplen d'esperança el futur dels 
infants que, per una raó o una altra, han de 
passar un temps separats dels seus pares.
Un conte per llegir i comentar amb tota la 
família

   Mediterrània, 2007     Viure en família (núm. 81 nov-des 2019, pàg. 30-33)

Vull adoptar / Agnès Rotger
Cada vegada són més les persones que 
es plantegen formar o completar la seva 
família amb un fill no biològic. El llibre 
explica com resoldre les gestions 
burocràtiques i dóna pistes per afrontar les 
preocupacions i dubtes més habituals 
sobre l'adopció a Catalunya. Una guia 
imprescindible per als futurs pares.

 Ara Llibres, 2002
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Cómo educar al niño adoptado / Lois Ruskai
Aborda los temas de mayor actualidad, y 
responde a las preguntas que con mayor 
frecuencia plantean los padres: ¿Cómo se 
vinculará conmigo afectivamente el niño? 
¿Cuándo y cómo debo decirle a mi hijo que 
es adoptado? ¿Qué debo decir en la escuela 
sobre mi hijo? ¿Complicará la adopción los 
altibajos de la adolescencia?

    Medici, 2004
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