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MEMÒRIA 
Jornada Democratitzant la Cura a Barcelona. Experiències i 

Avenços 

1. PRESENTACIÓ 

El Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de 
Barcelona va organitzar la “Jornada Democratitzant la Cura a Barcelona. Experiències i 
Avenços”. Aquesta jornada va tenir lloc el passat dia 10 de maig de 9.30h a 14.30h a l’Auditori 
de Barcelona Activa, al carrer de la Llacuna, 162. 

L’objectiu de la jornada era donar a conèixer la implementació de la Mesura de Govern per la 
Democratització de la Cura a les entitats, agents i persones treballadores en l’àmbit de 
l’economia de les cures i posar en valor actuacions que estan duent a terme altres agents de la 
ciutat que contribueixen als seus objectius. Aquesta Mesura de Govern va ser presentada al 
Plenari de l’Ajuntament de Barcelona al maig de 2017 i consta de 68 actuacions adreçades a 
posar les cures al centre de les polítiques municipals. La mesura està impulsada pel 
Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum amb el colideratge de la 
Regidoria de Feminismes i LGTBI. 

Les actuacions de la Mesura de Govern s’emmarquen en dos eixos centrals, dos eixos 
transversals i 6 objectius:  

 
La jornada va ser un èxit de participació. Prop de 200 persones procedents de l’Ajuntament de 
Barcelona, d’empreses i entitats del tercer sector, d’universitats i d’altres col·lectius que 
treballen en l’àmbit de l’economia de les cures van participar a la jornada. A més, la jornada 
també es va poder seguir per streaming. 

L’acte va iniciar amb una taula inaugural a càrrec de Laura Pérez (Regidora de Feminismes i 
LGTBI), que va fer una introducció de la Mesura de Govern per la Democratització de la Cura a 
Barcelona. A continuació, es va presentar l’estudi “Economia de les cures i política municipal: 
cap a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona”, on es va posar de relleu el 
caràcter innovador d’aquesta mesura així com la seva necessitat, per tal de que des de la 

http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/noticia/la-mesura-de-govern-per-una-democratitzacize-de-la-cura-es-va-presentar-al-plenari-de-lajuntament-el-passat-26-de-maig
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/noticia/la-mesura-de-govern-per-una-democratitzacize-de-la-cura-es-va-presentar-al-plenari-de-lajuntament-el-passat-26-de-maig
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municipalitat es pugui contribuir al reconeixement i a la socialització de les cures. 
Seguidament, es van donar a conèixer un estudi comparatiu sobre models de provisió de cures 
a les persones i suport a la llar i dos estudis sobre els impactes en la salut de les persones que 
cuiden. 

Després, es van celebrar taules per eixos on es va debatre sobre els reptes, dificultats i 
fortaleses de l’organització de les cures. En aquestes taules van participar persones de 
l’Ajuntament de Barcelona i d’entitats i col·lectius que treballen en les cures que van mostrar 
les seves experiències i projectes en relació a: el reconeixement de la centralitat de la cura; 
l’empoderament de les persones proveïdores i de les persones receptores de cura; i la 
socialització de la responsabilitat vers la cura.  

Durant la jornada també vam tenir l’actuació artística d’Art i Part, centrada en la importància 
de visibilitzar les cures. 

Després d’aquesta presentació, aquest document continua amb un segon apartat amb el 
programa detallat de la jornada. Seguidament, al tercer apartat es mostren molt breument 
algunes idees aparegudes durant els debats oberts. Al quart apartat es troba l’avaluació de la 
jornada, on es presenten els principals resultats obtinguts del formulari d’avaluació de l’acte. 
El cinquè apartat està destinat al pressupost. Per acabar, al sisè apartat es presenten les 
conclusions, amb les idees i conceptes principals que van guiar la jornada. Com annex es 
presenten els enllaços electrònics d’una part de les publicacions, estudis i experiències. 

2. PROGRAMA DETALLAT DE LA JORNADA 

9.30h-10.00h Taula inaugural de presentació de la jornada 

A càrrec de: Laura Pérez (Regidora de Relacions Internacionals, Feminismes i LGTBI, 
Ajuntament de Barcelona). 

Moderadora: Ester Vidal, Directora Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i 
Consum, Ajuntament de Barcelona. 

Contingut: Es va presentar breument la MG així com la seva implementació.  

Procediment: presentació de 15 minuts (sense debat). Es deixen 15 minuts de marge per 
començar. 

10.00h-10.30h Per què un model de Democratització de la Cura a Barcelona?  

Presentació de l’estudi “Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització 
de la cura a la ciutat de Barcelona”. 

A càrrec de les autores de l’estudi: Sandra Ezquerra (Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya) i Elba Mansilla (Cooperativa La Ciutat Invisible). 

Moderadora: Ester Vidal, Directora Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i 
Consum, Ajuntament de Barcelona. 

Contingut: es van presentaran els principals elements de l’estudi. A més, es va disposar de 
l’estudi imprès per a la seva difusió.  

Procediment: presentació de 15 minuts i 15 minuts de debat. 

10.30h-11.30h. Taules paral·leles de presentació d’estudis sobre economia de les cures  

Es van realitzar dues taules paral·leles. A una taula es va presentar un estudi sobre models de 
provisió de cures: 
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- “Estudi comparatiu: models de provisió de cures a les persones i suport a la llar”. A 
càrrec de: Raquel Gallego, Elisa Covelo i Alejandra Peña, IGOP, Universitat Autònoma 
de Barcelona. 
Moderadora: Beatriz García, Dept. Programes de Temps i Economia de les Cures, 
Ajuntament de Barcelona. 

A l’altra taula es van presentar estudis sobre impactes en la salut de les persones que cuiden: 
- “Desigualtats socials en la cura de familiars i salut de les persones que cuiden a 

Barcelona”. A càrrec de: María Salvador, Agència de Salut Pública de Barcelona. 
- “Salut i qualitat de vida de les dones cuidadores de familiars. Resultats i valoració dels 

serveis municipals de suport a les cures”. A càrrec de: Míriam Sol i Mariona Estrada, 
Spora Sinergies. 
Moderador: Davide Malmusi, Director de Serveis de Salut, Ajuntament de Barcelona. 

Procediment: 2 taules separades i a cada taula 40 minuts de presentació i 20 minuts de debat. 

11.30h-12.20h. Pausa cafè i actuació d’Art i Part  

Es va fer un cafè i a més Tudanzas va presentar una obra amb dansa, teatre i poesia sobre les 
cures i sobre el terme de “treball reproductiu”.  

12.20h-13.00h. Actuacions i experiències de l’eix “Reconeixement de la centralitat de la 
cura” 

Participants: 
- Guia “I vostè, com està?: El suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o 

dependents.  Orientacions per als professionals dels serveis socials i de salut”. Patrícia 
Cabré, Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores. 

- Escola Popular d’Economia Feminista. Marina Sánchez, Cooperacció. 
- Projecte “Temps i cures als barris”. Esperança Borrull, Districte Horta-Guinardó, i 

Beatriz García, Dept. Programes de Temps i Economia de les Cures, Ajuntament de 
Barcelona.  

La Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya (Sònia Bardají) va excusar la seva 
participació per motius de salut. 

Moderadora: Marta Cruells, Cap de Gabinet, Regidoria de Feminismes i LGTBI, Ajuntament de 
Barcelona. 

Continguts que van aparèixer al diàleg: 
- Importància de que el treball de cures sigui tingut en compte socialment: sortir de la 

invisibilització i menyspreu del treball de cures. 
- Conseqüències de que no sigui tingut en compte per a les persones cuidadores i per a 

les persones cuidades. 
- Reconeixement de la importància del treball de cures: imprescindible per la vida; 

treball dirigit al benestar de les persones; economia de les cures com una economia 
centrada en la vida; imprescindible per la sostenibilitat de la vida; tenir en compte la 
interdependència. 

- Visibilitzar accions i experiències per a que es doni aquest reconeixement. 
- Dificultats per tal de que es doni aquest reconeixement. 

Procediment: Diàleg de 25 minuts i debat amb el públic de 15 minuts. 
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13.00h-13.40h. Actuacions i experiències de l’eix “Apoderament de les persones proveïdores 
i de les persones receptores de cura” 

Participants: 
- Sindillar, Xarxa de Treballadores de la Llar, Karina Fulladosa. 
- Associació Llars de Criança, Raquel Pastor. 
- Barcelona Activa, Àrea d’Innovació Socioeconòmica, Marta Raventós. 
- Anem per Feina, Xarxa Treball de la Llar Just, Pedro Moreno. 

Moderador: Raül López, Dept. de Transversalitat de Gènere, Ajuntament de Barcelona. 

Continguts que van aparèixer al diàleg: 
- Desigualtats que es donen en l’ organització de les cures i la seva interseccionalitat. 

Treball no reconegut i que genera exclusió per a qui el fa, tant si és remunerat com si 
no. 

- Aprofitament d’aquestes desigualtats: famílies, empreses, Estat. 
- Precarització del treball de cures remunerat. 
- Accions realitzades per contribuir a una menor precarització. 

Procediment: Diàleg de 25 minuts i debat amb el públic de 15 minuts. 

13.40h-14.20h. Actuacions i experiències de l’eix “Socialització de la responsabilitat vers la cura” 

Participants: 
- Centre d’informació i assessorament per a la cura de les persones, Ajuntament de 

Barcelona. Pilar Solanes, Directora Programa de Salut, Ajuntament de Barcelona. 
- Projecte “Canviem-ho”. Esteve Segura, Departament d’Atenció i Acollida per violència 

masclista. 
- Projecte “Superilles Socials” del Servei d’Atenció al Domicili, Àrea de Drets Socials, 

Ajuntament de Barcelona. Lluís Torrens, Director de Planificació i Innovació de l’Àrea 
de Drets Socials. 

- Cooperativa Mujeres Pa’lante, Xarxa de Treballadores de la Llar, Leire Buitrago. 

Moderador: Álvaro Porro, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, 
Ajuntament de Barcelona. 

Continguts que van aparèixer al diàleg: 
- Importància de passar de la responsabilitat individual, invisibilitzada, a la llar i per les 

dones a la responsabilitat social. 
- Organització de les cures i participació dels homes, de l’Estat, de la comunitat i de 

l’economia social i solidària. 
- Organització de les cures sense fer ús de desigualtats. 

Procediment: Diàleg de 25 minuts i debat amb el públic de 15 minuts. 

14.20. Tancament institucional 

A càrrec de: Álvaro Porro, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, 
Ajuntament de Barcelona. 

 



5 
 

3. DEBATS OBERTS 

Alguns elements que van aparèixer als debats oberts amb el públic són els següents: 

- Cal més visibilització de les mesures de Temps i Cures... Mitjançant polítiques 
públiques municipals, a través de projectes que generin debat social.  

- S’ha de procurar promoure la coresponsabilitat. Mirar al futur conjuntament i pensar 
en quin model de societat volem crear? 

- S’han de continuar forjant aliances entre Ajuntament i Societat Civil. 

-  S’ha de repensar la forma en que es promouen aquest tipus de polítiques públiques.  

- La Jornada d’avui serveix per aquest fi, ja que és un moment per parar i reflexionar, 
per parlar dels canvis i de les millores, i de la feina que es fa des de l’Ajuntament. 

- Hem escoltat les taules de treball de la jornada, demanant al Comissionat i a la 
Regidoria, continuar per aquest camí de visualització de les cures i emplaçant-nos a 
que arribi a altres nivells de l’Administració Pública. 

- La cura ha estat moltes vegades la base i centre de la vida de les persones, i té total 
efecte pel sistema socioeconòmic. Sobre el temps, sobre la salut, sobre les famílies, 
sobretot de les dones, i en concret, de les dones migrades. 

- Homenatge a les persones que estan de manera quotidiana donant serveis de cures, 
amb situació de vulnerabilitat. S’ha de treure a la llum la feina que fan de manera 
quotidiana.  

- Necessari reconeixement de la Cura i posar-la en el centre, que no sigui invisible. 
Reconèixer la seva complexitat. 

- Repensar com socialitzem la Cura, com fem que altres sectors socials la reconeguin? És 
responsabilitat de les Administracions Públiques, de la societat, de tothom.  

- S’ha de millorar la “pobresa del temps”: Obrir una porta col·lectiva per a que sigui una 
iniciativa pionera. La democratització de la Cura és necessària. 

4. AVALUACIÓ DE LA JORNADA 
Les persones que van participar a la jornada podien omplir un formulari d’avaluació en relació 
al principal interès en la jornada, al seu contingut i als seus aspectes organitzatius i logístics. A 
més, el formulari contenia dos preguntes obertes: una sobre elements per aprofundir en 
properes jornades; i una sobre observacions i suggeriments. A continuació es presenten els 
resultats principals fruit de l’anàlisi dels 51 formularis que van ser complimentats. 

4.1 Interès principal en la jornada 
Al gràfic I es pot veure com la majoria de les persones que van respondre el formulari van 
mostrar que el seu principal interès en la jornada era la seva feina, seguit dels projectes 
comunitaris de cures i dels projectes polítics de cures. La resposta “altres” va obtenir les 
següents respostes: 

- Valors. Una societat que es cuida, es responsabilitza de les persones que vieuen en ella 
- Feminista. 
- Interès per conèixer l’àmbit, reflexionar què puc aportar jo. 
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4.2 Contingut de la jornada 
El formulari d’avaluació incloïa la valoració del contingut de cadascuna de les activitats de la 
jornada. Als gràfics II a VII es mostren els resultats sobre si l’activitat va agradar gens, poc, 
bastant o molt. Tal i com es pot observar, en tots els casos menys en el de l’actuació artística, a 
més del 80% de les persones l’activitat els hi va agradar bastant o molt, i a més d’un 30% els hi 
va agradar molt. Les respostes de “poc” són minoritàries, i la de gens gairebé inexistent, amb 
només una resposta a una de les activitats (veure gràfic VI).  

L’activitat que més va agradar va ser la taula d´Actuacions i experiències de l’eix “Apoderament 
de les persones proveïdores i de les persones receptores de cura”, amb un 46% de persones a 
les que els hi va agradar molt (gràfic  V). Seguidament, es troba l’activitat “Estudi sobre models 
de provisió de cures a les persones i suport a la llar”, amb un 42% (gràfic III). L’activitat que 
menys va agradar va ser l’actuació artística, amb un 19% de persones a les que els hi va 
agradar molt i un 27% a les que els hi va agradar poc (gràfic VII).  
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El meu paper com a persona receptora de cures
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Gràfic I. Quin és el teu interès principal en la jornada? 
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Gràfic III. Estudis sobre salut i cures 
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Gràfic IV. Actuacions i experiències 
de l'eix "Reconeixement de la 

centralitat de la cura" 
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Gràfic V. Actuacions i experiències 
de l'eix "Apoderament de les 
persones proveïdores i de les 
persones receptores de cura" 

Bastant Molt
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Gràfic VI. Actuacions i experiències 
de l'eix "Socialització de la 

responsabilitat vers la cura" 

Gens Poc Bastant Molt
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Gràfic VII. Actuació artística 

Poc Bastant Molt
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4.3 Aspectes organitzatius i logístics 
El formulari d’avaluació incloïa la valoració de l’horari, de la durada, de la metodologia de les 
taules i del lloc i espais. Als gràfics VIII a XI es pot veure com en tots els casos a un 75% o més 
de les persones els hi van agradar bastant o molt els aspectes organitzatius i logístics de la 
jornada. Les respostes de “poc” no són tan minoritàries com en el cas del contingut. Les de 
“gens”, sí que segueixen sent molt poques, amb només dos casos (veure gràfics X i XI). 

La valoració més favorable és la de “lloc i espais”, amb un 56% de persones a les que els hi va 
agradar molt aquest aspecte (gràfic XI). Seguidament, es troba l’horari, que va agradar molt a 
un 32% (gràfic VIII). L’aspecte que menys va agradar va ser la durada, que va agradar poc a un 
25% de les persones (gràfic IX). De les respostes a les preguntes obertes es pot deduir que la 
durada per a algunes persones va resultar insuficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Elements per aprofundir, observacions i suggeriments 
El formulari d’avaluació incloïa dues preguntes obertes sobre elements per aprofundir en 
properes jornades, i sobre observacions i suggeriments sobre la jornada. A la taula 1 es pot 
trobar un recull de totes les respostes a aquestes preguntes. 
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Gràfic IX. Durada 
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Gràfic X. Metodologia de les taules 

Gens Poc Bastant Molt
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Gràfic XI. Lloc i espais 

Gens Poc Bastant Molt
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Taula 1. Elements per aprofundir, observacions i suggeriments 

En quins elements creus que s’hauria d’aprofundir de cara a una 
propera jornada? 

Observacions i suggeriments 

Seguir treballant en l’estructura que centralitzi la cura, 
especialment els drets de les dones cuidadores. 

Massa informació en poc temps. 

Més lligam i coneixement de la provisió pública de cures: serveis 
socials municipals sobretot, que tenen llarga experiència en el 
tema (experiència grups cuidadors). 

Format massa estàtic. 

Crear dinàmica més interactiva, en petits grups paral·lels i no tan 
concentrat en un únic matí. 

Demasiadas exposiciones o debates. Se necesita más espacio y 
tiempo 

La cura com a concepte productiu i no productiu. Muy interesante e importante que existan estos espacios. Se le 
debería dar continuidad. 

Visibilitzar el que es fa a la societat de manera natural. Les experiències de les taules una mica irregulars 
Valors d’una societat que es cuida i cuida. Potser menys però més aprofundit, ha sigut molt tastet. 
Aprofundir diferències de cures entre ciutat i districtes i 
diferències entre ciutat i població rural. Problemàtiques i 
recursos. 

Felicitats! Molt interessant com a primera experiència. Esperem 
que segueixi endavant! 

Com generar espais de treball comú de construcció. Fa 10 anys ja treballo aquests temes. Ara ho fem a nivell de 
ciutat. Més contenta. 

Les cures des d’una òptica més temàtica o relacional, en funció de 
cap a qui i qui ofereix el servei. 

Articular el que ja es fa que té valor dintre del territori. 

Finançament. Jornada més àmplia en el temps. Tallers molt concentrats, 
temps per debatre curs. Molt interessant. Més necessitat 
d’espai per debatre. 

A les taules hi hauria d’haver més participació d’iniciatives 
comunitàries i menys de l’Ajuntament de Barcelona. 

Més dinàmica, més visual, moviment, interactiu. 

Experiències concretes per compartir i difondre. Els temes, les perspectives i anàlisis són magnífics. Gràcies. 
Estratègies de cures des d’una vista àmplia. Molts estudis i molt poc temps per aprofundir. Caldria baixar 

més a la realitat, la construcció… 
Debat en alguns temes. Massa ràpid tot. Calen més enfocaments de la cura com a una cosa que ens 

afecte a totes i no tan centrat en la malaltia i la gent gran. 
He trobar a faltar experiències d’habitatge comunitari. Molt bona feina! 
Seguir fent passos per donar respostes concretes i reals. Potser menys taules per a poder aprofundir més en els debats. 
Fer jornades temàtiques: SAD, llar, infància, gent gran i 
autonomia. 

Allargar la jornada per les experiències (taules). Que tinguin un 
pel més de durada. 

Debat sobre el model de cura basat en ESS. Jornada massa densa on no s’ha pogut explicar bé la 
metodologia d’algunes ponències. 

Jornada específica de les actuacions i experiències de cada eix. 
S’ha fet molt curt la seva exposició. 

Donar més espai al debat i a la participació de les persones 
assistents a la jornada. 

Projectes concrets. Aprofitar la tipologia de les persones assistents (d’iniciatives 
concretes, que treballen en sector cures, etc) i explotar les 
possibilitats que això suposa pel debat. 

Tenir més temps per aprofundir en les experiències i el debat. Molt bé (una mica de fred). 
En els reptes de diferents models de cures. Poder centrar més algun tema de la cura i aprofundir. 
En el coneixement de diferents experiències, punts forts / febles. Ha estat massa “política”… tot el que fa l’Ajuntament de 

Barcelona!!!! Hauria d’haver estat més generalitzada i fugir de 
posar-se “medalles”. 

Les persones amb diversitat funcional no estaven contemplades 
del tot. 

Fomentar/Dinamitzar/Donar més temps per les interaccions. 

Potser tallers específics dels diferents eixos. Caldrien metodologies participatives. He trobat una 
metodologia massa clàssica que no convidava al treball conjunt. 
 
 



10 
 

En quins elements creus que s’hauria d’aprofundir de cara a una 
propera jornada? 

Observacions i suggeriments 

Experiències, més debats. Crec que estaria bé tenir una “foto/mapa” dels recursos, 
departaments, serveis… que hi ha en relació a aquest sector, 
tant de l’administració (local i autonòmica) com d’entitats, 
projectes… Suposo que amb el nou centre es farà, però serà una 
manera de difondre, generar sinèrgies i evitar duplicitats. 

Sensibilització, com arribar a la ciutadania, al grup diana? He passat fred. Ojo amb la temperatura de la sala 
Abordar altres serveis (teleassistència…). Massa informació en poc temps. 
Donar més temps/espai per conèixer iniciatives i casos d’èxit 
exposats. 

Es fa estrany que no hi hagi hagut presència del ICS: cap ni una… 

Ampliar en els aspectes a tractar no només al col·lectiu de gent 
gran. Els discapacitats també existeixen! 

Massa informació pel temps. 

En com incidir des de l’administració. No m’ha agradat que en la taula “Apoderament de les persones 
proveïdores i de les persones receptores de cures” es posi al 
mateix nivell les llars de criança amb Sindillar i els altres. Les 
llars de criança és una experiència de privatitzar un servei que 
portem anys i panys reclamant que sigui públic. Aconseguir que 
les dones que cuiden s’associïn i plantegin les seves 
reivindicacions està en un altre pla. 

Més casos pràctics d’anàlisi dels punts febles i eines per posar en 
pràctica. 

Tot i comprendre-ho em sap greu que el temps de les 
participacions hagi estat tan breu. 

Aspectes i recursos pràctics que s’està posant en marxa o que 
existeixen per part de l’administració. Per exemple, serveis de 
canguratge per poder fer formació. 

Enhorabona a les ponents per ser capaces d’explicar tant i tan 
bé en poc temps. 

M’agradaria que es pogués aprofundir en el debat que ha sorgit al 
presentar els estudis sobre models: llei de dependència, noves 
iniciatives d’associacionisme, responsabilitats… 

Trabajar el tema de cuidadores en todos los ámbitos, 
remunerados (trabajadoras de hogar) y no remunerados. 

Explicar més àmpliament el que es fa a la ciutat de Barcelona. Más sobre los propios cuidadores en todos sus ámbitos 
Posar accent en algun estudi que avaluï la percepció de les 
persones cuidades. 

Valor de la empleada de hogar, reconocimiento. 

Destacar més aspectes positius de la cura. Retre comptes a nivell d’actuacions de l’ajuntament 
En la mirada des de baix, des de la persona cuidadora o dels 
col·lectius de persones cuidadores. Així com de les persones 
receptores de cures. I no només des de la dinàmica de l’estudi 
acadèmica i el treball des de d’alt (Administració i agències 
públiques, així com universitats). 

Parlar de com es trenquen les relacions de gènere, racials, etc… 
amb més profunditat. 

Aprofundir en el coneixement de xarxes i d’experiències 
concretes de cuidadores. 

 

Abordatge de serveis que també tenen cura de les persones com 
teleassistència, radars, vincles, etc. Associacions de voluntaris. 

 

M’ha sabut greu que s’ha parlat més de diagnòstic i de descripció 
que no de plantejaments per futur des de l’Administració Pública. 

 

Tal vez sugiero hacer una jornada con horarios más amplios de tal 
manera que las actividades no se hagan de forma veloz, corriendo 
y de forma apretada con los tiempos. 

 

Trabajo de las empleadas de hogar, no tanto en el ámbito a nivel 
estatal 10nst 10nstituciones – asociaciones. 

 

Donar més espai a la veu de les persones cuidadores. L’aportació 
professional i tècnica és molt positiva, però falta aquesta 
perspectiva. 

 

Aprofundir en la percepció que té la societat en general en el 
concepte de la cura ja que majoritàriament la societat la veu com 
una activitat de poc valor o no la visibilitzen. 

 

Aplicació pràctica/atenció als territoris/barris.  
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En relació a elements en els que aprofundir en properes jornades, algunes persones fan 
referència a continguts i d’altres a aspectes organitzatius. Respecte al contingut, hi ha una 
àmplia diversitat de respostes. Algunes de les que es repeteixen tenen a veure amb considerar 
i donar visibilitat a actuacions i experiències, com poden ser: les organitzades pels equips de 
Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament, les iniciatives comunitàries, l’habitatge 
comunitari, les actuacions de l’administració com el canguratge, la teleassistència, etc. D’altra 
banda, algunes respostes s’adrecen a tenir més en compte a determinats col·lectius, com a les 
persones amb diversitat funcional i a les persones cuidadores i cuidades. Per últim, hi ha 
diversos comentaris que apunten a la necessitat de conèixer projectes i experiències 
concretes. 

Pel que fa a aspectes organitzatius, la major part dels comentaris se centren en que és 
necessari que en properes jornades hi hagi més temps pel debat i pel coneixement de les 
experiències. A més, també apunten a ampliar la durada. En alguns casos, es proposa fer 
jornades temàtiques per eix, de manera que es pugui dedicar més temps a la discussió i al 
diàleg al voltant de cadascun dels eixos.  

Respecte les observacions i suggeriments, una part important de les respostes fan referència a 
la durada dels debats i de les exposicions. Assenyalen que es va donar massa informació en 
poc temps i que gairebé no hi va haver temps pel debat. Suggereixen que caldria aprofundir 
més en alguns aspectes, sobretot en les experiències, i donar més espai per a la participació de 
les persones assistents aprofitant els seus sabers. També hi ha comentaris de felicitació i de 
valoració positiva de la jornada. 

 

 

5. PRESSUPOST DE LA JORNADA 
Les despeses de la jornada han estat les següents: 

Concepte Import 
Catering de la pausa-cafè i aigües 1.605,00 € 
Disseny postal, roll-up  794,97 € 
Gravació i streaming  665,50 € 
Servei acollida infants  145,20 € 
Servei tècnic 1.262,24 € 
Subtitulació  1.028,50 € 
Suport tècnic en l'organització de la Jornada 
(continguts, relatoria, etc.)  2.268,75 € 

Total 7.770,16 € 
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6. CONCLUSIONS 

A continuació, es presenten alguns elements claus que van guiar la jornada i que poden servir 
com a conclusions per la mateixa. Aquesta jornada va oferir l’oportunitat de presentar estudis 
que mostren les desigualtats associades a l’organització de les cures i a la seva manca de 
reconeixement. Les cures estan poc valorades socialment i són resoltes fonamentalment a la 
llar per part de les dones de forma gratuïta. La sobrecàrrega de cures que assumeixen moltes 
dones pot tenir conseqüències per la seva salut, tal i com hem vist. 

A més, quan es realitzen de forma remunerada, es fan d’una manera molt precària, i són 
assumides, sobretot, per dones immigrades, fent ús de múltiples desigualtats: gènere, classe 
social i origen.  

Davant d’aquesta realitat, és necessari avançar cap a un major reconeixement de les cures, 
que tingui en compte que aquestes són imprescindibles per a la sostenibilitat de la vida. A la 
jornada es van presentar actuacions i experiències que s’adrecen a aquest objectiu. Així, per 
exemple, se’ns va mostrar com des de l’educació popular en economia feminista (Cooperacció) 
es pot contribuir al reconeixement de les cures; des del projecte “Temps i cures als barris” vam 
veure com la creació d’espais comunitaris centrats en les cures pot fer que la gent reconegui el 
valor del treball que realitza, contribuint al seu apoderament; i des de la Guia I Vostè, Com 
està? vam poder veure la importància de que en aquest reconeixement de les cures participin 
els professionals de l’Ajuntament. 

També és necessari avançar cap a una responsabilitat social vers les cures, de tal manera que 
no siguin relegades a la llar i que s’assumeixi com una qüestió on han de participar l’Estat, la 
Comunitat, les empreses, l’economia social i solidària i els homes. En aquesta jornada es van 
presentar estudis, propostes i experiències que es dirigeixen a aquest objectiu. L’estudi sobre 
els models de provisió de cures va mostrar la importància de que hi hagi una relació entre 
Estat i comunitat; el projecte “Canviem-ho” s’adreça a la participació dels homes a les cures; i 
la cooperativa Mujeres Pa’lante, l’experiència de Barcelona Activa, i l’associació Llars de 
Criança van presentar la importància de la participació de l’economia social i solidària en 
l’organització de les cures, contribuint a què la seva provisió no es faci de forma precària. 

En aquest mateix sentit, en relació a la precarització del treball de la llar, hem vist altres 
experiències com les de Sindillar i Anem per feina, que ens van presentar les principals 
demandades en relació a aquest sector, i la importància d’assumir un compromís polític per tal 
de revertir aquesta situació. Les cures no es poden resoldre mitjançat l’ús de desigualtats. 

Per últim, el nou espai de cures es proposa com un lloc on oferir un servei per informar i 
assessorar la ciutadania sobre els recursos existents al voltant de la cura així com un punt de 
trobada per entitats, col·lectius i persones cuidadores i cuidades que contribueixi al 
reconeixement de les cures, a la seva socialització i a la seva desprecarització. 
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ANNEX. ENLLAÇOS ELECTRÒNICS D’INTERÈS 

Actuacions i experiències de l’Ajuntament de Barcelona: 

- Mesura de Govern per la Democratització de la Cura a Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona. Disponible a: 
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/consell/Doc.GT.llar.15.pdf 

- “I vostè, com està?” El suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o 
dependents, Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores.  Disponible a: 
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2015/5/xarxa10_ivostecomesta.pdf 

- Projecte “Temps i cures al barri”, Dept. Programes de Temps i Economia de les Cures i 
Districtes de l’Ajuntament de Barcelona. Disponible a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/sites/default/files/plenari/infografia_te
mps_i_cures.pdf 

- Catàleg d’accions “Canviem-ho”, Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de 
relacions no violentes, Ajuntament de Barcelona. Disponible a: 
http://estatic.bcn.cat/Homes/Continguts/Documents/Fitxers/CPT_canviem-
ho_cat_ok2_LR_NOPRINT.pdf 

- Projecte “Superilles Socials” del Servei d’Atenció al Domicili, Àrea de Drets Socials, 
Ajuntament de Barcelona. Informació disponible a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/noticia/un-servei-dajuda-a-domicili-
mzss-comunitari-i-de-proximitat 
 

Entitats: 

- Cooperacció. Enllaç: http://cooperaccio.org/ 

- Sindillar. Enllaç: https://www.facebook.com/sindihogar.sindillar?fref=ts 

- Associació Llars de Criança. Enllaç: http://llarsdecrianca.cat/ 

- Anem per Feina. Enllaç: http://anemperfeina.org/es/ 

- Xarxa Treball de la Llar Just. Enllaç: http://treballdelallarjust.org/es/ 

- Mujeres Pa’lante. Enllaç: http://www.mujerespalante.org/ 

 

Publicacions i estudis: 

- Ezquerra, Sandra i Mansilla, Elba (2018). Economia de les cures i política municipal: cap 
a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 
Disponible a: http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures 

- Gallego, Raquel;  García, Ángela; Covelo, Elisa; Peña, Alejandra i Mansilla, Elba (2018). 
Estudi comparatiu: models de provisió de cures a les persones i suport a la llar.  IGOP, 
Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible properament a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures 

- Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (2017). Propostes per a la dignificació i 
sensibilització en l’àmbit del treball de la llar i la cura de les persones. Ajuntament de 
Barcelona. Disponible a: 
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/consell/Doc.GT.llar.25.pdf 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/consell/Doc.GT.llar.15.pdf
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2015/5/xarxa10_ivostecomesta.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/sites/default/files/plenari/infografia_temps_i_cures.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/sites/default/files/plenari/infografia_temps_i_cures.pdf
http://estatic.bcn.cat/Homes/Continguts/Documents/Fitxers/CPT_canviem-ho_cat_ok2_LR_NOPRINT.pdf
http://estatic.bcn.cat/Homes/Continguts/Documents/Fitxers/CPT_canviem-ho_cat_ok2_LR_NOPRINT.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/noticia/un-servei-dajuda-a-domicili-mzss-comunitari-i-de-proximitat
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/noticia/un-servei-dajuda-a-domicili-mzss-comunitari-i-de-proximitat
http://cooperaccio.org/
https://www.facebook.com/sindihogar.sindillar?fref=ts
http://llarsdecrianca.cat/
http://anemperfeina.org/es/
http://treballdelallarjust.org/es/
http://www.mujerespalante.org/
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/consell/Doc.GT.llar.25.pdf
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