
DEMOCRATITZANT  
LA CURA  

A BARCELONA
Experiències  

i avenços

Sala Empren 
Barcelona Activa 

c/ Llacuna, 162

10 de maig 
9.30 — 14.30 h



PROGRAMA JORNADA
9.30 h Taula inaugural de presentació de la jornada

Ω Álvaro Porro, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament 
Local i Consum.

Ω Laura Pérez, Regidora de Relacions Internacionals, Feminismes i 
LGTBI.

10 h Per què un model de Democratització de la Cura a Barcelona? 
Ω Presentació de l’estudi “Economia de les cures i política municipal: 

cap a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona”. 
Sandra Ezquerra (Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya) i Elba Mansilla (Cooperativa La Ciutat Invisible).

10.30 h  Taula de presentació d’estudis sobre economia de les cures 
Ω “Estudi comparatiu: models de provisió de cures a les persones i 

suport a la llar”, IGOP, Universitat Autònoma de Barcelona.
Ω “Desigualtats socials en la cura de familiars i salut de les persones 

que cuiden a Barcelona”, Agència de Salut Pública de Barcelona.
Ω “Anàlisi de l’estat de salut autopercebut per les dones cuidadores 

segons es disposi d’una xarxa corresponsable”, Spora Sinergies.

11.30 h Pausa cafè i actuació d’Art i Part 

12.20 h Actuacions i experiències de l’eix “Reconeixement de la 
centralitat de la cura”
Ω Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores, Escola Popular 

d’Economia Feminista (Cooperacció), Projecte “Temps i cures als 
barris” (Dept. Programes de Temps i Economia de les Cures) i 
experiències de persones cuidadores i receptores de cures.

13 h Actuacions i experiències de l’eix “Apoderament de les persones 
proveïdores i de les persones receptores de cura”
Ω Guia “Cuidem qui ens cuida” (Dept. Programes de Temps i 

Economia de les Cures), Anem per Feina, Sindillar i experiències 
de persones cuidadores i receptores de cures.

13.40 h Actuacions i experiències de l’eix “Socialització de la 
responsabilitat vers la cura”
Ω Centre d’informació i assessorament per a la cura de les persones 

(Dept. de Salut), projecte “Canviem-ho” (Dept. d’Atenció i Acollida 
per violència masclista), projecte “Superilles Socials” (Direcció de 
Planificació i Innovació) i Cooperativa Mujeres Pa’lante.

14.20 h Tancament institucional

Economia Social, Desenvolupament Local i Consum 
Feminismes i LGTBI
barcelona.cat/tempsicures


