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AFINA F I N

La cura de llarga durada és objecte d’una creixent 
preocupació per part d’investigadors, professionals 
i gestors de l’administració, d’empreses i d’entitats 
socials, donada l’actual crisi de les cures. Els canvis 
sociodemogràfics que han tingut lloc els últims anys 
a Europa han provocat un important increment de 
les necessitats de cura de llarga durada, col·lapsant 
les famílies i els seus entorns comunitaris i socials. 
Això posa en evidència l’escassa participació dels 
homes en el treball de cura familiar, així com la in-
suficiència de les polítiques públiques al respecte. 
L’anàlisi de les preferències que tenen les persones 

cuidades en relació amb el sexe de la persona cui-
dadora que presento en aquesta publicació, es rea-
litzà en el marc d’una investigació més àmplia sobre 
la implicació dels homes en els treballs de cura a 
Catalunya, un tema al qual s’ha parat una escassa 
atenció fins ara, en comparació amb l’abundant pro-
ducció científica respecte al paper de les dones en 
la cura. A través d’una metodologia qualitativa es 
profunditza en els discursos i pràctiques dels pro-
tagonistes de la cura, incloent-hi les persones re-
ceptores. El propòsit va ser conèixer i comprendre 
les condicions i els contextos en els quals es prenen 
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les decisions en relació a la cura, així com 
les diverses barreres culturals que obsta-
culitzen o dificulten l’accés dels homes en 
aquesta. Així mateix, es va buscar iden-
tificar els models emergents de canvi en 
les relacions de gènere en l’àmbit laboral, 
domèstic i comunitari. 

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

D’una banda, aquesta investigació em-
fatitza la importància de la implicació dels 
homes en les tasques de cura. I, d’altra 
banda, té en compte els desigs, preferèn-
cies i vivències de les persones receptores 
de cura en tant que subjectes actius, amb 
capacitat d’agència i de control sobre els 
processos de cura, els drets dels quals es 
troben sovint en tensió amb les persones 
cuidadores i altres actors. Aquesta doble 
perspectiva, orienta l’anàlisi dels discur-
sos de les persones cuidades per homes 
en relació al sexe de la persona cuidadora, 
a partir de les següents preguntes: és im-
portant per a la persona cuidada el sexe 
del cuidador? i aquesta importància depèn 
del sexe de la persona cuidada?

De les 37 persones receptores de cura 
que relaten les seves preferències en rela-
ció al gènere de la persona cuidadora, 19 
d’aquestes no mostren cap preferència; 
14 persones manifesten que prefereixen 
que els cuidi una dona i 4 d’elles, que els 
cuidi un home. Entre les 19 persones que 
expressen que els és indiferent el sexe de 
la persona cuidadora, hi ha 13 homes i 6 
dones. 13 d’aquestes persones tenen un 
diagnòstic de salut mental, 3 són perso-
nes amb diversitat funcional i les altres 3 

5667

són persones grans amb necessitats de 
recolzament per al desenvolupament de 
la seva vida diària. 12 persones són ate-
ses en una unitat hospitalària d’aguts de 
salut mental, 2 són ateses en una resi-
dència, i les altres 5 en els seus respec-
tius domicilis, de les quals 2 també reben 
atenció en un centre de dia. 14 persones  
són ateses per cuidadors remunerats, 3 
per assistents personals i una és cuidada 
pel seu fill. De les 14 persones que prefe-
reixen ser cuidades per dones, 5 són ho-
mes i 9 són dones. 10 d’aquestes perso-
nes tenen un diagnòstic de salut mental i 
3 són persones grans amb necessitats de 
recolzament per al seu desenvolupament 
de la vida diària. 9 persones són ateses 
en una unitat hospitalària d’aguts de sa-
lut mental, 3 són ateses en una residència 
i l’altra al seu domicili. 12 persones són 
ateses per cuidadors remunerats i una és 
cuidada pel seu fill. Les 4 persones que 
prefereixen ser cuidades per un home són 
tot homes, 2 d’ells amb un diagnòstic de 
salut mental i les altres dues són persones 
grans amb necessitats de recolzament per 
al seu desenvolupament en la vida quoti-
diana. Les 2 persones amb diagnòstic de 
salut mental són cuidades en una unitat 
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Cal ressaltar que es tracta de receptors 
de cura de llarga durada, majoritàriament 
cuidats per professionals en un context 
institucional (unitat hospitalària d’aguts 
de salut mental, residència o centre de 
dia). En els esmentats contextos, la cura 
es realitza per part de professionals i les 
persones cuidades habitualment no po-
den elegir el cuidador que se’ls assigna, 
per la qual cosa tenen l’experiència de ser 
cuidades tant per homes com per dones. 
D’aquesta manera, els discursos de les 
persones cuidades semblen indicar que 
en contextos de cures professionalitzades 
i institucionals, el sexe del cuidador queda 
en un segon pla. És a dir, la professiona-
lització dels treballs de cura, en tant que 
suposa la determinació de competències 
tècniques, habilitats de relació, destreses 
afectives i orientacions ètiques requerides 
per cuidar professionalment i de manera 
remunerada, estableix diferències respec-
te a les qualitats derivades dels estereo-
tips de gènere que tendeixen a feminitzar 
la cura. 

L’anterior es reflecteix clarament en 
els relats de Jonathan (38 anys) i de Gala 
(35 anys), ambdós atesos en una unitat 
hospitalària d’aguts de salut mental: 

“A mí me es indiferente que me cuide 
un hombre o una mujer, mientras sea 
buen profesional y sepa realmente lo 
que se hace” (Jonathan).
“Siempre que sean eficientes y pro-
fesionales, me es indiferente que me 
cuide un hombre o una mujer, lo que 

hospitalària d’aguts de salut mental per 
cuidadors remunerats. Les 2 persones 
grans amb necessitats de recolzament 
són cuidades als seus domicilis, en un cas 
per un cuidador remunerat i en l’altre per 
una persona voluntària.

Passa a un segon pla el sexe
 del cuidador en la cura professional en 

contextos institucionals?

Inicialment, la nostra hipòtesi d’investiga-
ció era que les preferències de cura serien 
per una persona del mateix sexe o, en cas 
de no ser-ho, per una dona, a causa de 
les construccions i discursos socials domi-
nants respecte del gènere, de la sexualitat 
i de la cura, les quals situen la respon-
sabilitat de la cura únicament en l’àmbit 
familiar, emfatitzant les seves dimensions 
afectives i morals i adjudicant les tasques 
de cura a les dones, en virtut de la seva 
naturalesa femenina.

No obstant això, els nostres resultats 
mostren que un nombre important de per-
sones cuidades, 19 de 37 (el 51 %), mani-
festen que els resulta indiferent el sexe de 
la persona cuidadora, donat que la seva 
preparació, eficiència i nivell professio-
nal són més rellevants que el seu sexe. 
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me importa es que sean personas efi-
cientes” (Gala).
Altres participants en l’estudi,  que 

manifesten no tenir preferències en relació 
al sexe de la persona cuidadora, referei-
xen que consideren com a més rellevant, 
fins i tot quan es tracta de professionals, 
el tracte i les característiques personals, 
entre les quals destaquen l’empatia, que 
sigui agradable, bona persona, atenta, 
que tingui paciència i sigui equilibrada. 
Casimiro (81 anys) i Dorian (41 anys), 
ambdós atesos en una unitat hospitalària 
d’aguts de salut mental, manifesten el se-
güent al respecte:

“Yo primaría el carácter de la persona, 
que sea buena persona (…) la persona-
lidad es más importante que el hecho 
de ser hombre o mujer” (Casimiro). 
“La paciencia y, bueno, el… como se 
dice, el equilibrio. Una persona equili-
brada y con paciencia” (Dorian).
A més de destacar aquestes qualitats 

personals, les persones amb diversitat 
funcional entrevistades assenyalen la im-
portància que té per elles poder sentir-se 
a gust, tenir afinitat amb l’assistent per-
sonal i que aquest respecti les seves de-
cisions en relació amb la cura. Això és el 
que expressen Agustín (42 anys) i Oscar 
(38 anys), ambdós amb discapacitat física 
i ajudats per assistents personals:

“A mí me es indiferente contratar 
(como asistente personal) a un hom-
bre, mujer, persona transexual (…). 
El sexo no es la cuestión central. (…) 
Lo que valoro es sentirme a gusto con 
aquella persona, porque estará conti-
go en mis círculos de intimidad, (…) 
que haya afinidad, que es algo que por 
desgracia no se puede construir tan 
fácilmente” (Agustí).
“Para mí, más importante que el sexo 
del asistente personal, es que sobre 

todo no se meta en mis decisiones y, 
si me equivoco, me equivoco yo. No se 
equivoca el asistente personal. Respe-
tar mi propia decisión” (Oscar).
Aquests relats posen en evidència la 

complexitat de les tasques de cura i la im-
portància de la seva dimensió relacional i 
afectiva, més enllà de les tasques i contin-
guts instrumentals, i mostra el repte que 
l’atenció professional en contextos insti-
tucionalitzats no suposi la despersonalit-
zació de la cura i la pèrdua de la capa-
citat d’agència de les persones cuidades. 
A més, evidencia la necessitat de superar 
l’aparent contradicció entre el reconeixe-
ment de la formació dels cuidadors i les 
qualitats personals que aquests haurien 
de tenir.

D’altra banda, algunes persones en-
trevistades estableixen diferències res-
pecte al lloc on es realitza el treball de 
cura, manifestant que sent atesos en una 
unitat hospitalària d’aguts de salut men-
tal, el sexe de la persona cuidadora els 
resulta indiferent. En canvi, si la cura es 
realitza als seus domicilis, tenen preferèn-
cia per una dona cuidadora, argumentant 
que és per pudor i vergonya al tractar-se 
de tasques i espais més íntims. Això es 
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pleadas muy buenas, y los empleados 
también, y todos son muy atentos” 
(Mariano).
“Todos (profesionales hombres y mu-
jeres) me trataron muy bien” (Euge-
nia).
“Hombre, con las mujeres siempre 
parece que al ser mujer hay más ca-
riño, hay otro tipo de trato, ¿no? (…) 
Pero en mi experiencia en el hospital 
yo me he encontrado con enfermeras 
estrictas y enfermeros muy simpáticos 
y dulces” (Dalia).
És interessant com en aquest últim 

testimoni, la persona cuidada contrasta el 
que, d’acord amb els estereotips de gène-
re, es pot esperar d’una dona i d’un home 
pel que fa al tracte i la relació, amb la 
seva experiència personal d’haver estat 
atesa per professionals d’ambdós sexes. 
Donat que els discursos de les persones 
entrevistades semblen indicar que, en la 
cura professional, realitzada en contextos 
institucionals, el sexe del cuidador que-
da en un lloc secundari, es planteja com 
a reflexió si el fet que aquests contextos 
possibilitin l’experiència de ser cuidats per 
part d’un home, facilita que les persones 
cuidades qüestionin i desconstrueixin els 

estereotips de gènere sobre les cures. Un 
altre resultat de treballs d’investigació 
sobre homes cuidadors remunerats en el 
servei d’assistència domiciliària refereix 
que les reticències inicials que la major 
part de les dones cuidades tenen de ser 

reflecteix en el relat d’ Estela (53 anys), 
atesa en la unitat hospitalària d’aguts de 
salut mental:

“En este caso, los profesionales que 
me tratan aquí en el hospital me es 
igual que sean hombres o mujeres. 
Pero, para cuidarme en casa prefiero 
una mujer, ya que si viene un hombre 
me sentiría mal. Por vergüenza” (Es-
tela).
Això resulta coincident amb altres es-

tudis que conclouen que les persones cui-
dades de forma professional a través de 
serveis d’atenció domiciliària prefereixen 
ser ateses per persones del mateix sexe, 
en especial les dones que mostren resis-
tències a la realització de tasques d’higie-
ne personal per part d’un cuidador. 

Altres persones entrevistades justifi-
quen la seva indiferència respecte al sexe 
de la persona cuidadora, apel·lant a ex-
periències personals satisfactòries en les 
quals van ser cuidades de manera profes-
sional, tant per homes com per dones. Així 
ho expressen Mariano (86 anys), atès en 
una residència, Eugenia (86 anys) i Dalia 
(45 anys), ateses en una unitat hospitalà-
ria d’aguts de salut mental:

“Estoy contento. Aquí hay unas em-
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ateses per un home desapareixen amb el 
temps i acaben valorant positivament la 
cura rebuda.

Persistència de les construccions 
socials de gènere, sexualitat i cura

A pesar que els resultats presentats sem-
blen indicar que, en la cura professional 
realitzada en contextos institucionals, el 
sexe del cuidador queda situat en segon 
lloc i s’emfatitzen aspectes fonamentals 
com la preparació, l’eficiència i la profes-
sionalitat dels cuidadors, els discursos de 
les persones cuidades també mostren la 
persistència de diverses construccions so-
cials de gènere, sexualitat i cura. Entre 
aquestes, es continuen associant a la cura 
qualitats naturalitzades com a femenines 
(pràctiques, detallistes, comunicatives, 
entre altres), en especial quan es tracta 
de tasques d’higiene personal i neteja. 
Això es veu reflectit en els testimonis de 
Magui (87 anys), atesa en una residència, 
de María (85 anys), atesa en un centre 
de dia, i de Ricardo (55 anys), ingressat 
en una unitat hospitalària d’aguts de salut 
mental:

“El trato lo noto diferente cuando me 
atiende un hombre o una mujer. Irene 

(es una de las cuidadoras de la resi-
dencia) siempre me abraza y me da 
besos mientras me atiende” (Magui).
“Las mujeres nos fijamos más en los 
detalles, en lo que hay que hacer, ve-
mos las cosas (…) Y el hombre en esto 
es más despistado (…) creo que es di-
ferente como cuida un hombre a como 
cuida una mujer” (María).
“Como cuidadores, creo que la mano 
femenina es más delicada que la mas-
culina. (…) es una cosa genética (…) 
las mujeres tratan con más suavi-
dad que los hombres que somos más 
bruscos. A mí me gusta más que me 
trate una mujer que un hombre. (…) 
aunque aquí en el hospital, todos los 
profesionales están muy acreditados y 
bien preparados para hacer su traba-
jo” (Ricardo).
Aquest últim testimoni, en el qual des-

prés d’emfatitzar les qualitats femenines 
per a la cura, es destaca la preparació 
que els cuidadors professionals, homes i 
dones, tenen per realitzar la seva tasca, 
sembla posar en evidència l’aparent con-
tradicció que suposa el reconeixement de 
la formació, amb el fet que la cura implica 
també qualitats personals, que se seguei-

xen atribuint a allò femení. Junt amb això, 
quan les persones cuidades són homes, 
aquests justifiquen en ocasions la presèn-
cia d’homes cuidadors al·ludint a la força 
física requerida per realitzar tasques que 
demanen esforç, però també a afinitats 
respecte a certs temes de conversa, per 
exemple, el futbol. Això és el que mani-
festa Martin (65 anys), que presenta una 
discapacitat física i és atès al seu domicili 
per un cuidador remunerat:

“Yo para que me cuiden preciso una 
persona con una cierta fuerza física. 
(…) Otra ventaja de ser cuidado por 
un hombre es que podemos hablar de 
futbol (se ríe) Pero las mujeres son 
mejores para la limpieza, porque son 
mucho más prácticas” (Martín).
D’aquesta manera, en els relats apa-

reix també la multidimensionalitat del 
treball de cura, en les seves dimensions 
pràctiques i instrumentals i relacionals i 
afectives, destacant-se qualitats feminit-
zades i masculinitzades depenent de les 
diferents dimensions. Testimonis com els 
anteriors posen en evidència la importàn-
cia de definir les activitats que formen part 
dels treballs de cura, tenint en compte el 
seu caràcter relacional, per poder avançar 
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en la determinació de les competències i 
habilitats que es requereixen per cuidar 
de manera professional i remunerada, di-
ferenciant-les de les qualitats que s’han 
naturalitzat com a pròpies de la naturale-
sa femenina. Aquesta necessària definició 
contribuiria a superar la dificultat que per 
a la professionalització de la cura suposa 
la seva assimilació amb les tasques do-
mèstiques i no amb el saber expert. Una 
diferenciació que es realitza en la cura en 
contextos institucionals, però encara no 

en els serveis d’assistència domiciliària.
A més del ja esmentat, un important 

nombre de dones cuidades (9 de 15) ma-
nifesten que prefereixen ser cuidades per 
dones, sobretot pel que fa a la higiene 
personal per una qüestió de pudor i ver-
gonya, tot i que reconeixen que la forma-
ció prepara igual homes i dones per ser 
cuidadors i que han tingut experiències 
positives d’haver sigut cuidades per un 
home. Això és el que expressen Daniella 
(70 anys), atesa en una unitat hospitalà-
ria d’aguts de salut mental i Antonia (79 
anys), atesa en una residència:

“No he notado un trato diferente por 
parte de cuidadores hombre y muje-
res (…) Pero prefiero que me cuide una 
mujer (…) Por pudor, por machismo… 
No sé…“ (Daniella).
“Es que a mí no me hace gracia que me 
toquen los hombres, es por vergüen-
za (…) no es que crea que no lo van 
a hacer bien, (…)  Es su trabajo, (…) 
han hecho sus estudios para hacerlo 
y yo no tengo ninguna cosa que decir 
de eso. Tienen derecho a trabajar, lo 
mismo que las mujeres tienen derecho 
a hacer trabajos que antes hacían solo 
los hombres y ahora pues los hacen 

también las mujeres” (Antonia).
Aquestes mateixes entrevistades que 

prefereixen ser cuidades per una altra 
dona, pels motius mencionats, expressen 
que per a la resta de tasques de la cura 
el sexe de la persona cuidadora els resul-
ta indiferent. Això és el que manifesten 
Desirée (44 anys) i Elisabeth (42 anys), 
ambdues ateses en una unitat hospitalà-
ria d’aguts de salut mental:

“Me da exactamente lo mismo, por-
que lo puede hacer bien tanto un 
hombre como una mujer. (…) Pero 
no es lo mismo que te bañe un hom-
bre a que te bañe una mujer. Por el 
pudor, porque soy un poco pudorosa 
para que me bañen (…), pero saltada 
esta barrera, sí, da lo mismo” (Desi-
rée).
“Una mujer (…) para la higiene per-
sonal una mujer, para las otras tareas 
me sería indiferente” (Elisabeth).
Un resultat eloqüent és que totes les 

persones que prefereixen ser cuidades 
per homes (4) són homes, justificant la 
seva preferència per la vergonya, el pudor 
o la comoditat, en especial pel que fa a 
la higiene personal. És el que manifesta 
Feliu (85 anys), atès per un cuidador re-
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munerat al seu domicili:  
“Yo prefiero un hombre, no precisa-
mente porque me vaya a cuidar mejor, 
puede ser, al contrario, puede que lo 
haga peor, pero yo me siento más libre 
y cómodo con un hombre como cuida-
dor que con una mujer” (Feliu).
L’anàlisi d’aquests testimonis mostra 

clarament la persistència de creences sobre 
el cos i la sexualitat, que s’identifiquen en 
la preferència per ser atesos per una perso-
na del mateix sexe, quan es tracta de tas-
ques d’higiene personal, encara que alhora 
s’expressi que per a la resta de tasques de 
cura no tenen preferències per un home o 
per una dona quan és un treball professi-
onalitzat. Això planteja la importància que 
perquè els cuidadors accedeixin a la vida 
privada de les persones cuidades, esdevé 
necessari conèixer i respectar la seva ma-
nera de viure la intimitat, els seus temors, 
les seves preferències i comptar amb el seu 
consentiment, per tal que la cura no sigui 
viscuda com una amenaça a la intimitat, en 
tant que són elements lligats a la subjecti-
vitat de les persones cuidades.

Reflexions finals

L’anàlisi de les preferències respecte del 

sexe de la persona cuidadora que mani-
festen tenir les persones adultes recepto-
res de cures de llarga duració en contex-
tos institucionals mostra que aquest as-
pecte esdevé secundari quan es tenen en 
compte les seves característiques perso-
nals, el tracte i la professionalitat. Aquests 
resultats mostren un canvi rellevant res-
pecte a les cures realitzades en contextos 
domiciliaris (familiars o professionals), en 
els quals habitualment els parents prefe-
reixen ser cuidats per una dona. A partir 
d’aquesta anàlisi, plantejo la qüestió de 
si en contextos institucionals, on es pos-
sibilita l’experiència de ser cuidat per un 
home, pot contribuir que les persones cui-
dades desnaturalitzin i desconstrueixin els 
estereotips de gènere encara dominants 
en relació a la cura. Una troballa d’alguns 
treballs d’investigació sobre els homes 
cuidadors remunerats en serveis d’assis-
tència domiciliària és que aquests mani-
festen que les reticències inicials, que la 
majoria de les dones cuidades tenen de 
ser ateses per un home, desapareixen 
amb el temps i acaben valorant positiva-
ment la cura rebuda. L’aprofundiment en 
el paper que les experiències personals de 
cures realitzades per homes poden tenir 

en la reproducció o en la desconstrucció 
dels estereotips de gènere, requereix im-
pulsar més la realització d’anàlisis com-
paratives de les preferències de persones 
cuidades en contextos institucionals i les 
de les persones cuidades en contextos do-
miciliaris, tant per persones remunerades 
com per familiars.

Això no obstant, tot i que els resul-
tats emfatitzen la importància creixent 
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que hom està donant a la professionalitat, 
s’evidencia encara una certa persistèn-
cia de les construccions socials de gène-
re, sexualitat i cura en els discursos de 
les persones cuidades. Efectivament, hom 
continua associant a la cura qualitats na-
turalitzades com a femenines (pràctiques, 
detallistes, comunicatives) en especial per 
a la higiene personal i la neteja. Es justifi-
ca a més la presència d’homes en la cura 
amb referències a la seva força física per a 
la realització de les tasques que requerei-
xen esforç i a l’afinitat, quan cuiden a ho-
mes, quant als temes de conversa. D’altra 
banda, les persones cuidades, tant homes 

com dones, prefereixen majoritàriament 
per a la realització de les tasques de cura 
relacionades amb la higiene personal ser 
ateses per persones del mateix sexe, per 
una qüestió de pudor. Tot i que per a la 
resta de tasques de cura, basant-se en 
la formació dels cuidadors i en les seves 
experiències positives d’haver sigut cuida-
des per un home, manifesten que els és 
indiferent el sexe de la persona cuidadora. 

L’anàlisi dels discursos de les persones 
cuidades mostra també com, en els con-
textos institucionals, es visibilitzen de ma-
nera diferenciada la dimensió instrumen-
tal i la dimensió afectiva i emocional de la 
cura. Posant en evidència la seva comple-
xitat i el caràcter relacional, així com el 
repte que suposa que la professionalitza-
ció en contextos institucionals no vagi en 
detriment d’una atenció individualitzada i 
personalitzada que tingui en compte les 
preferències de les persones receptores i 
que permeti que la cura no sigui viscuda 
com una amenaça a la intimitat.

Finalment, aquests resultats poden 
orientar les pràctiques de cura familiars 
i professionals i les polítiques públiques, 
en un moment com l’actual en el qual les 
creixents necessitats de cures de llarga 

duració, així com el col·lapse de les fa-
mílies i dels entorns comunitaris i socials, 
planteja la necessitat d’una organització 
social de les cures que respongui a crite-
ris de justícia social, quant al seu reco-
neixement com a responsabilitat pública, 
a una major implicació dels homes en els 
treballs de cura i a la participació de les 
persones receptores de cura.
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Alejandro Silva 
L’autor treballa amb la tècnica Xilografia i les 
seves obres sorgeixen d’un qüestionament hu-
manista. A vegades caricatures o al·legories 
satíriques, són gravats que aborden les preo-
cupacions socials dels ciutadans del món, en 
particular es refereixen al rol d’allò espiritual a 
les nostres societats. Hi ha una mirada a allò 
tradicional, poder donar un discurs contempo-
rani, però amb ciments en la tradició, la Lira 
Popular o la gràfica muralista dels 70.

Hi ha un rescat i mostra d’una identitat xi-
lena i llatinoamericana, iconografies i gràfica de 
Xile, amb un discurs contemporani. Temàtica 
onírica, al·legòrica, social, satírica... tenint com 
a eix central l’extrapolació i el realç d’allò feme-
ní, la naturalesa i l’ésser humà.

Ha participat d’exposicions col·lectives, tant 
a Xile com a l’estranger, entre elles: convidat 
per exposar a la 9ª Triennal Mundial de l’Estam-
pa i el Gravat Original de Chamalières, França 
(2014) i a l’exposició col·lectiva “Conceptos de 
Serie en el Grabado Contemporáneo en Chile” 
a la 17ª Biennal Internacional del Gravat de 
Varna, Bulgària (2013).

SOBRE L’AUTOR DE LES IMATGES
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SOBRE L’AUTORA DEL TEXT

Tomasa Báñez Tello
Tomasa Báñez Tello és treballadora 
social i doctora en Antropologia So-
cial. Professora de Treball Social a la 
Universitat de Barcelona. Ha desen-
volupat tasques professionals als 
serveis socials bàsics de l’Ayuntami-
ento de Zaragoza i com a professo-
ra de Treball Social a la Universidad 
de Zaragoza. Ha realitzat investi-
gacions sobre treball social, gène-
re, participació ciutadana i adopció 
internacional. Actualment participa 
com a investigadora en el Projec-
te RecerCaixa: “Homes cuidadors: 
reptes i oportunitats per reduir les 
desigualtats de gènere i afrontar les 
noves necessitats de cura”.

PER LLEGIR...

Barnes, M. (2006) 
Caring and Social Justice
Basingstoke and New York: 
Palgrave Macmillan

Aquesta obra analitza la cura en relació a la justícia social 
desde la perspectiva feminista de l’ètica de la cura i tenint 
en compte les vivències de les persones implicades en les 
relacions de cura, posant en evidència les connexions entre 
les seves dimensions públiques i privades i explorant els seus 
dilemes i tensions. 

Tobío, C., Agulló, M. S., Gómez, 
M.V. i Martín, M.T. (2010)
El cuidado de las personas: Un 
reto para el siglo XXI
Barcelona: Fundación La Caixa

Aquest llibre explora la cura de les persones, descrivint la 
situació actual a nivell individual-familiar, social i polític, amb 
l’objectiu de promoure la reflexió sobre les possibles fórmules 
per a l’organització social de la cura. Les autores destaquen 
que es requereixen de manera urgent mesures de conciliació 
laboral i familiar que fomentarien les bases i el desenvolupa-
ment d’un model més equitatiu i igualitari.
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Nakache, O. y 
Toledano, E. 
(2011)
Intocable 
(Títol original: 
Intouchables)
França, 109 min

Michael, M. 
(2012) 
Quédate 
conmigo 
(Títol original: 
Still Mine)
Canadà, 102 min

PER VEURE...

Payne, A. (2013) 
Nebraska
Estats Units, 
115 min

ECOM (2016) 
Vides Diverses 
Espanya, 36 min

Aquest documental mostra la neces-
sitat i capacitat d’autonomia de les 
persones amb discapacitat física. 
Des de la defensa de la diversitat a la 
societat, el documental ens interroga 
sobre com ens veiem i com ens afec-
ta la mirada dels altres i ens planteja 
la necessitat de defensar el dret de 
totes les persones a decidir sobre la 
seva vida i a tenir les mateixes opor-
tunitats.

Philippe, un aristòcrata milionari 
que s’ha quedat tetraplègic a causa 
d’un accident de parapent, contracta 
Driss com a cuidador a domicili, un 
immigrant d’un barri marginal que 
acaba de sortir de la presó. Tot i que, 
a primera vista, no sembla la per-
sona més indicada, tots dos acaben 
aconseguint que convisquin Vivaldi 
i Earth Wind and Fire, l’eloqüència i 
la hilaritat, els vestits d’etiqueta i el 
xandall. Dos mons enfrontats que, a 
poc a poc, congenien fins a forjar una 
amistat tan desbaratada, divertida i 
sòlida com inesperada, una relació 
única en la seva espècie de la qual 
salten espurnes. (FILMAFFINITY)

Aquesta pel·lícula, basada en fets re-
als, explica la història d’una parella 
de persones grans que han de bata-
llar contra la burocràcia del govern 
per poder construir una casa adap-
tada a la situació de l’esposa, Irene, 
afectada de demència.

A Woody Grant, un ancià amb símp-
tomes de demència, li comuniquen 
per correu que ha guanyat un pre-
mi. Creu que s’ha fet ric i obliga al 
seu recelós fill David a emprendre un 
viatge per anar-lo a cobrar. A poc a 
poc, la relació entre ambdós, tren-
cada durant anys per l’alcoholisme 
de Woody, prendrà un caire diferent, 
una sorpresa per la mare i pel triom-
fador germà de David. (FILMAFFI-
NITY) 



Entre els dies 5 i 8 de setembre, 
es va dur a terme a València el XIV 
Congrés d’Antropologia de la FEDE-
RACIÓN DE ASOCIACIONES DE AN-
TROPOLOGÍA DEL ESTADO ESPAÑOL 
(F.A.A.E.E.), sota el lema: “Antropo-
logías en transformación: sentidos, 
compromisos y utopías”, en el qual 
han participat activament diversos 
membres d’AFIN compartint els seus 
treballs d’investigació en diferents 
simposis i reflexionant junt a inves-
tigadors i investigadores d’aquest 
àmbit. Diana Marre i Beatriz San 
Román han presentat la comunicació 
titulada “Sobre el trabajo femenino 
reproductivo en España en el siglo 

NOTÍCIES AFIN

AFIN en el XIV Congrés d’Antropologia de la F.A.A.E.E.
XXI: adopción, donación de gametos 
y gestación subrogada” en el Simpo-
si “Nuevas fronteras en la donación 
reproductiva: gametos, embriones y 
gestantes. Dinámicas de altruismo e 
interés en las nuevas configuracio-
nes de parentesco en la era de las 
tecnologías reproductivas”. A més, 
Diana Marre, junt amb Silvina Mon-
teros i Aranzazu Gallego Molinero, va 
presentar la comunicació “¿No somos 
vasijas? El debate feminista en tor-
no a la gestación subrogada”, en el 
Simposi “Teorías y prácticas en torno 
a la antropología feminista: nuevos 
retos”. En aquest mateix Simposi, 
Alicia Paramita Rebuelta Cho com-
partí la seva investigació “Sobre de-
cisiones reproductivas en la regencia 
Sikka de Flores, Indonesia”. Al seu 
torn, Bruna Álvarez i María Galizia 
parlaren sobre “¿Qué es cuidar, se-
gún madres, padres y abuelas/os?”, 
en el Simposi “El cuidado, necesidad 
y compromiso. Hacia una democra-
tización de los cuidados”. Finalment, 
Sandra Farreras va compartir el seu 

estudi “Juventud rebelde o relaciones 
“inadecuadas: implicaciones adultas 
ante la patologización”, en el Simposi 
“Crianzas en transformación: formas 
de parentalidad y nuevos escenarios 
de cuidado”. El Congrés ha estat un 
espai interessant de debat que ha 
possibilitat la incorporació de noves 
perspectives per pensar els temes 
que es treballen des d’AFIN.
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Festa de jubilació  
de Carme López i Pilar Isla

Aquest mes de 
setembre s’ha 
celebrat la fes-
ta de jubilació 
conjunta de 
Carme López i 
Pilar Isla, amb-
dues professo-
res titulars del 
Departament 
d’Infermer ia 
de Salut Públi-
ca, Salut Men-
tal i Maternoin-
fantil de la Universitat de Barcelona, i membres 
del grup AFIN. 

Envoltades de família i amics i amigues orga-
nitzaren un sopar pica-pica al restaurant del Parc 
Científic de la UB, on es van recordar anècdotes i 
moments molt entranyables viscuts en els més de 
trenta anys de desenvolupament de la professió. 

La vetllada va ser amenitzada per la banda 
LBTP (LaBandaTonPare), que va tocar cançons de 
sempre, des de Los Sirex a The Rolling Stones.

Alguns membres d’AFIN han participat a les XIII 
Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y 
VIII Congreso Iberoamericano de Estudios de Gé-
nero, que aquest any han rebut el nom d’ “Hori-
zontes revolucionarios. Voces y cuerpos en con-
flicto”. Aquestes trobades es varen celebrar a la 
ciutat de Buenos Aires, entre el 24 i 27 de juliol 
de 2017. Les Jornades i el Congrés han estat or-
ganitzats per l’ Instituto Interdisciplinario de Es-
tudios de Género (Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires), l’ Instituto 
de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA) i la 
Cátedra de Géneros y Sexualidades (UNQ). Irene 
Salvo Agoglia, investigadora posdoctoral de la Uni-
versidad Alberto Hurtado de Chile, ha presentat 
la comunicació “Adopciones monoparentales en 
Chile: políticas, discursos y prácticas de inclusión 
y exclusión”; Soledad Gesteira, de la Universidad 
de Buenos Aires, ha presentat la seva investiga-
ció posdoctoral “Madres que buscan a sus hijos 
“adoptados” y robados: reflexiones sobre familia, 
género y clase desde una perspectiva antropológi-
ca” i Silvina Monteros, d’Espanya, ha compartit el 
seu darrer treball centrat en la participació polí-
tica de les dones migrants en el seu context de 
residència. Amb la participació en aquests espais, 
AFIN reforça la seva presència al Cono Sur.

AFIN a Argentina

Els darrers 15 i 16 de 
setembre a Ponteve-
dra es va celebrar el 
2n Congreso Galego 
de Adopción “De ex-
pectativas e realida-
des”, organitzat per 
l’Asociación Manaia. 
Durant dues inten-
ses jornades, inves-
tigadores, professio-
nals, pares adoptius i mares adoptives i perso-
nes adoptades, van tenir l’ocasió de compartir i 
debatre sobre temes diversos com les adopcions 
obertes, la recerca d’orígens, el paper de l’esco-
la o les necessitats especials. Diana Marre, di-
rectora del Grup AFIN, va realitzar una ponència 
titulada “De los seguimientos a los acompaña-
mientos”,  on va reflexionar sobre la possibili-
tat de resignificar els seguiments posadoptius 
per convertir-los en un acompanyament empà-
tic i útil per les famílies adoptives i els seus fills 
i filles.  Al seu torn, Beatriz San Román va re-
alitzar una presentació al voltant de les expec-
tatives incomplides en l’adopció internacional.

2º Congreso Galego de Adopción
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El passat 21 de setembre s’inicià el cicle de semi-
naris titulat “Aperitivos del Jueves AFIN”, que es 
realitzarà cada dijous de 14h a 16h al Centre AFIN 
de setembre a juny. 

El mes de setembre va obrir amb la ponència 
de Chandra Clemente, antropòloga, estudiant de 
Doctorat en Antropologia Social i Cultural i becària 
FPU del grup d’investigació AFIN-UAB. La seva in-
vestigació doctoral indaga el lloc dels ‘orígens’ en 
l’adopció transnacional, posant el focus d’atenció 
en les experiències de recerques i (re)trobades en 
les adopcions realitzades entre Espanya i Nepal. 
Analitza l’interès de persones adoptades pels ‘orí-
gens’ i els ‘viatges de retorn’, les percepcions de 
les famílies adoptives en relació amb ‘els orígens’, 
les seves motivacions, desafiaments i resultats, 
així com les experiències i percepcions dels pa-
rents d’origen en relació amb el retorn de les per-
sones adoptades. Finalment, indaga les relacions, 
connexions i desconnexions entre els membres de 
les famílies adoptives i les d’origen.

Té una doble vinculació amb l’adopció en tant 
aquesta pràctica s’ha convertit en el seu objecte 
d’estudi, així com la seva experiència com a per-
sona adoptada de Nepal.

La seva ponència, titulada “Volver a los orí-
genes: búsquedas de familias de nacimiento por 
jóvenes adoptados/as de Nepal”, va tractar so-
bre com les persones adoptades en el “boom” de 
l’adopció a Espanya, un cop arribades a la seva 

adolescència i primera joventut, han començat a 
preguntar-se pels seus orígens i a realitzar “viat-
ges de retorn” per contactar amb els seus famili-
ars de naixement. Des d’una perspectiva antropo-
lògica, l’objectiu d’aquesta presentació va ser ana-
litzar l‘interès pels ‘orígens’ i les experiències de 
recerques i contactes entre les famílies adoptives 
i les d’origen. El que es va exposar és una anàlisi 
preliminar d’històries que formen part del treball 
de camp centrat en les adopcions de Nepal.

El cicle va seguir amb la ponència de Nadja 
Monnet, vinculada al grup d’investigació AFIN-UAB 
des de 2013 i que pertany a l’equip d’investigació 
Laboratoire Architecture/Anthropologie (LAA–UMR 
LAVUE 7218 CNRS) de l’Escola Nacional Superior 
d’Arquitectura Paris La Villette. Treballa al depar-
tament de ciències humanes i socials de l’ Esco-
la Nacional Superior d’Arquitectura de Marsella 
(França). Els seus camps d’investigació són: els 
mecanismes de la convivència, la construcció de 
les diferències, l’etnografia dels espais urbans i, 
arran de la seva col·laboració amb el grup AFIN, 
les relacions dels nens i les nenes, així com dels i 
de les adolescents, a -i amb- la ciutat. És coauto-
ra de l’article “Se déplacer sans adultes en ville: 
récits d’autonomie de jeunes barcelonais” per al 
número monogràfic sobre la mobilitat juvenil de la 
revista canadenca Jeunesse: Young People, Texts, 
Cultures. Actualment coordina, junt amb Mouloud 
Boukala, un dossier temàtic sobre els usos dels 

Inici dels Aperitius dels dijous AFIN 2017-2018 

Imatge del seminari impartit per Chandra Clemente.

Nadja Monnet.
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La nostra companya Silvina Monteros Obelar, doc-
tora en Antropologia Social, ha realitzat una esta-
da d’investigació a l’Instituto Interdisciplinario de 
Estudios de Género (IIEGE) de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina, durant els mesos de juliol i agost, sota 
la tutoria de la doctora Mónica Tarducci, feminista 
reconeguda al país, que ha abordat diverses te-
màtiques relacionades amb el gènere, entre les 
quals es troba l’estudi de l’adopció. Silvina Monte-
ros ha aprofitat la seva estada per recollir dades 
relacionades amb els actuals debats sobre gesta-
ció subrogada a Argentina, on actualment s’han 
presentat quatre projectes de llei per a la seva 
regulació.

Estada de Silvina Monteros  
a Buenos Aires

AFINant internacionalment

Durant el passat mes de juliol han estat en el Cen-
tre AFIN dues investigadores internacionals per 
compartir punts de trobada entre les respectives 
àrees d’investigació i establir col·laboracions inter-
nacionals. 

Catherine Choy és Catedràtica d’estudis sobre 
l’Asian American and Asian Diaspora a la UC de 
Berkeley (USA) i autora del llibre Global Families: 
A History of Asian International Adoption in Ameri-
ca (2013). Actualment està realitzant una investi-
gació sobre la comunitat filipina internacional. 

Valerie Heffernan és Senior Lecturer del De-
partament de German Studies de la University 
de Maynooth (Irlanda) i directora del Motherhood 
Project, un projecte que analitza la construcció so-
cial i cultural de la maternitat en diferents països 
europeus. 

Amb ambdues investigadores vàrem traçar lí-
nies de col·laboració que ajuden a situar el Centre 
AFIN en l’àmbit internacional. 

espais urbans per part dels nens i les nenes, els i 
les adolescents (“Explorer la ville: le rapport aux 
espaces publics des enfants et des adolescents”) 
per a la revista internacional Enfances, Familles, 
Générations que es publicarà en el decurs de la 
primavera de 2018.

La seva ponència, titulada “Autonomía de 
los y las jóvenes en las ciudades”, va reflexionar 
sobre els desigs i les possibilitats d’autonomia 
dels nois i les noies, les seves maneres d’apre-
hendre allò urbà, així com les incitacions i/o te-
mors dels seus pares davant la seva exploració 
de la ciutat. Com nens, nenes i adolescents es 
desplacen a les ciutats avui en dia? Quins són 
els seus marges d’autonomia a l’hora d’explorar 
els espais públics urbans? Aquestes són algunes 
de les preguntes per a les quals es buscaren ele-
ments de resposta, basant-se en testimonis de 
pares i joves, produïts en diferents contextos. 

Són diversos els autors que subratllen que la 
distància mitjana que els nens i les nenes poden 
explorar a l’aire lliure sense la mirada propera d’un 
adult es va reduir dràsticament al llarg de les tres 
últimes dècades. Com explicar aquest canvi? En 
un context de voluntat de seguretat total, de re-
cerca del risc cero, com conciliar desigs de llibertat 
dels nois i noies i voluntat de control parental?
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El Grup d’ Investigació AFIN ha fir-
mat un conveni de col·laboració amb 
el Centre d’Estimulació Infantil de 
Barcelona (CEIB) que permetrà, en-
tre altres coses, la realització d’un 
estudi sobre l’increment de diagnòs-
tics de patologies psico-cognitives en 
nens, nenes i adolescents adoptats i 
nascuts per reproducció assistida.

Conveni AFIN-CEIB Lectura de la tesi  
de Bruna Alvarez

El passat 29 de setembre Bruna Al-
varez, membre del grup AFIN, va 
realitzar a la Facultat de Lletres de la 
UAB la lectura de la tesi doctoral titu-
lada Les (ir)racionalitats de la mater-
nitat a Espanya, dirigida per la Dra. 
Diana Marre, iniciada el 2013 amb 
una beca de Formació de Professorat 
Universitari (FPU) finançada pel Mi-
nisterio de Educación, Cultura y De-
portes del govern espanyol, i que va 
permetre a la doctoranda l’obtenció 
del títol de Doctorat Internacional. 

Bruna Alvarez va explicar com 
les relacions de gènere en el mercat 
laboral i en l’àmbit domèstic influïen 
en les decisions reproductives de les 
dones amb parella heterosexual es-
table i ajudaven a explicar algunes 
de les raons de la baixada dràstica 
de fecunditat que s’ha produït a Es-
panya des de mitjans dels anys 70. 

Les aportacions del tribunal 
format per la Dra. Dolors Comas 
d’Argemir (Universitat Rovira i Virgi-
li. Tarragona), la Dra. Nadja Monnet 
(ENSA. Marseille) i la Dra. Silvia de 
Zordo (Universitat de Barcelona) van 

emfatitzar la importància d’analitzar 
qualitativament les maternitats, així 
com desenvolupar diversos aspectes 
d’aquesta recerca en diferents publi-
cacions. 

Després de l’acte institucional 
es va organitzar un dinar al Centre 
AFIN, amb els membres del tribunal, 
la directora de la tesi, conjuntament 
amb família i amics que havien assis-
tit a la lectura, per finalitzar amb un 

pica-pica al Parc de l’Espanya Indus-
trial de Barcelona. 
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AGENDA

Aperitius dels Dijous AFIN

5 d’octubre:  
Eloi Biosca, catedràtic 
d’ensenyament secundari i doctor 
per la Universitat de Barcelona

En els darrers anys ha compa-
ginat la seva activitat docent 
amb la investigació pedagògica i el disseny de 
materials educatius en l’àmbit de les noves tec-
nologies, el joc i la realitat virtual. El seu llibre, de 
títol homònim a la ponència, Per la corda fluixa. 
Respostes davant el repte i el risc de ser docent 
LGBT, publicat el 2016 per l’Editorial Bellaterra, 
versa sobre la perspectiva d’haver de caminar 
per una corda fluixa penjada en el buit i sense 
un entrenament previ, com a metàfora que des-
criu el que molts docents LGBT perceben quan 
s’enfronten als reptes que genera la visibilitat de 
la seva identitat sexual en l’entorn educatiu. El 
llibre també mostra les incomoditats de molts do-
cents LGBT quan s’introdueix el tema de la diver-
sitat afectivo-sexual dins l’aula, ja que molts se 
senten interrogats sobre la seva identitat sexual, 
quan moltes vegades segueix sense ser pública. 
El llibre, basat en 72 entrevistes personals a do-
cents LGBT, també pretén ser un compendi de re-
cursos per acompanyar i enfortir el seu passeig 
per la corda fluixa.

19 d’octubre:
Marcin Smietana, 
investigador posdoctoral en 
el Reproductive Sociology 
Research Group, University 
of Cambridge (UK) i membre 
del grupo AFIN.
Smietana realitzarà una 
ponència titulada “In-
tercambios reproductivos interseccionales entre 
hombres gays y gestantes en Estados Unidos”, on 
presentarà les seves investigacions sobre els pro-
cessos de gestació subrrogada dels homes gais, 
i les relacions sobre identitats reproductives i els 
mercats globals de les tecnologies reproductives.

26 d’octubre:  
Soledad Gesteira, doctora en Antropologia.
Carla Villalta, doctora en Antropologia i professora 
titular de la Universidad de Buenos Aires.
L’última ponència del mes d’octubre serà la 
realitzada per les antropòlogues Carla Villalta i 
Soledad Gesteira.
Carla Villalta és Doctora en Antro-
pologia i Llicenciada en Ciències 
Antropològiques per la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires. Actualment és co-
coordinadora del Programa de An-
tropología Política y Jurídica de la  

Sección de Antropología Social, Instituto de Cien-
cias Antropológicas, de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA i dirigeix en aquest marc l’equip 
d’investigació “Burocracias, derechos, paren-
tesco e infancia”. Des de 2008 és Investigadora 
Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). Els seus temes 
d’investigació s’han centrat en els diversos dispo-
sitius jurídico-burocràtics destinats a la infància 
pobre i les seves famílies, en particular la tutela 
estatal i l’adopció d’infants, i en els procediments 
utilitzats per l’apropiació criminal d’infants desen-
volupada durant l’última dictadura militar argenti-
na. Actualment, indaga les transformacions insti-
tucionals i normatives dutes a terme en el camp 
d’organismes judicials i administratius destinats a 
la gestió de la infància i les seves famílies a Argen-
tina, i la incidència que en aquest camp particular 
ha tingut l’activisme i la retòrica dels drets dels 
infants. Sobre aquests temes ha publicat llibres, 
capítols de llibre i nombrosos articles en diverses 
revistes acadèmiques nacionals i internacionals.
Soledad Gesteira, Doctora, Ma-
gister i Professora d’Antropologia 
Social de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Bue-
nos Aires. Investiga sobre temes 
vinculats a la recerca d’orígens, 
identitat, adopció, parentiu, famí-
lia i activisme. Va publicar els re-
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sultats de les seves investigacions en format de 
ponències, articles en revistes científiques i de 
divulgació i capítols de llibre. Va realitzar el seu 
doctorat amb una beca del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
i actualment té una beca posdoctoral del ma-
teix organisme. Durant deu anys va treballar a 
l’Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza 
de Mayo. Pertany al Programa de Antropología Po-
lítica y Jurídica del Instituto de Ciencias Antropo-
lógicas de la Universidad de Buenos Aires i també 
integra l’equip de recerca “Burocracias, derechos, 
parentesco e infancia” dirigit per Carla Villalta i 
participa en projectes UBACYT, PIP y PICT. Inte-
gra el grup d’investigació bàsica i aplicada AFIN 
(Adopcions, Famílies, Infàncies) del Departament 
d’Antropologia Social i Cultural de la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Ambdues realitzaran la ponència titula-
da “Apropiación de niños y búsqueda de orígenes 
en Argentina”.

Els seminaris duraran tot el curs acadèmic i 
s’han dividit en els Aperitius de tardor, els Aperi-
tius d’hivern i els Aperitius de primavera. En les 
properes publicacions AFIN s’informarà deguda-
ment dels seminaris en curs.

Durant el mes d’octubre s’iniciarà un cicle 
d’activitats al Palau Macaya (Barcelona) que 
duraran fins el mes de novembre i que, sota el títol 
“Homes cuidadors, barreres de gènere i models 
emergents”, tancarà el projecte d’investigació  
“Homes cuidadors: reptes i oportunitats per reduir 
les desigualtats de gènere i afrontar les noves 
necessitats de cura”, finançat per RecerCaixa (Ref: 
2014ACUP00045). 

El dia 9 d’octubre es realitzarà la jornada 
titulada ““El cuidado en el entorno familiar: la 
infancia”, amb la intervenció de Josep Ollé, director 
del Palau Macaya, i Dolors Comas d’Argemir 
(URV) i Diana Marre (UAB) com a codirectores del 
projecte d’investigació. A continuació, Diana Marre 
realitzarà una ponència titulada “La implicación 
de los hombres en los cuidados de la infancia”, 
on presentarà els resultats obtinguts sobre els 
canvis i les continuitats d’implicació dels pares en 
els treballs de cura. A continuació, es realitzarà el 
taller  “Padres, Madres y Cuidado Infantil”, amb la 
participació de Bruna Alvarez (UAB), que parlarà 
sobre “La negociación de la corresponsabilidad en 
las parejas heterosexuales”, Priscila Rivera (Luis 
Vargas Torres. Ecuador), que parlarà sobre “El 
cuidado de los hijos e hijas después del divorcio”, 
i comptarem també amb la participació d’un 
pare cuidador en una família heteroparental, que 
explicarà la seva experiència. El taller tancarà amb 
la participació de les persones presents a la sala i 
un debat amenitzat per Antonia Arreciado (UAB). 

A la tarda es realitzarà el taller “¿Está 
canviando el modelo familiar del cuidado?”, on 
Chandra Clemente (UAB) parlarà sobre “Las 
percepciones de género en el cuidado de niños y 
niñas”, així com també Beatriz San Roman (UAB) 
presentarà com “Las famílias homoparentales 
negocian los roles de cuidados”. El taller finalitzarà 
amb l’experiència d’un home cuidador pare d’una 
família homoparental i la participació de les 
persones assistents al debat amenitzat per Paola 
Galbany (UdV).

A continuació, Bruna Alvarez (UAB) realitzarà 
la relatoria-resum titulada “El cuidado en el ámbito 
familiar: la infancia”. 

Tancarà la jornada la demògrafa Livia Olah 
(Stockholms Universitet), amb una conferència 
titulada “Hombres y crianza en el entorno familiar 
en Europa”. 

Cicle d’activitats “Homes cuidadors” 
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La segona jornada titulada “Homes i cura 
en la família: persones adultes en situació de 
dependència”, es realitzarà el 23 d’octubre. 
Després de la presentació de Dolors Comas (URV) 
i Diana Marre (UAB), codirectores del projecte 
d’investigació “Homes cuidadors, barreres de 
gènere i models emergent”, obrirà la jornada una 
ponència de Dolors Comas (URV) titulada “La 
implicación de los hombres en los cuidados de 
personas en situación de dependencia”. Després 
de la pausa-cafè, es realitzarà el taller titulat 
“Cambios en la familia y responsabilidades de 
los cuidados”, on Xavier Roigé (UB) parlarà sobre 
“Los cambios familiares” i Montserrat Soronellas 
(URV) sobre “Maridos, hijos y padres cuidadores”. 
Finalitzaran el taller José Cortés i Josep Aguilar 
explicant les seves experiències com a fill i pare 
cuidador respectivament. El taller finalitzarà amb 
la participació dels assistents a la sala i un debat 
moderat per Carmina Puig (URV).

A la tarda es realitzarà un altre taller titulat 
“Entre la obligación y el afecto: el cuidado familiar”, 
on Tomasa Báñez (UB) parlarà sobre el “Apoyo a 
los cuidadores familiares”. En el taller participaran 
Joan Maragall i Gonzalo Gargallo, que explicaran 
les seves experiències sent un marit cuidador i un 
receptor de cures, respectivament.

El debat final, dinamitzat per Jesús Cobo (Parc 
Taulí) comptarà amb la participació dels assistents 
a la jornada.

A continuació, Carlos Chirinos realitzarà 
les conclusions dels tallers de la jornada “Los 
cuidados en el entorno familiar: personas adultas 
en situación de dependencia”. 

Per finalitzar la jornada Chiara Saraceno 
(Collegio Carlo Alberto, Turín, Itàlia) realitzarà una 
ponència titulada “El impacto del envejecimiento 
en las familias y cambios en las formas de 
reciprocidad intergeneracional”. 

Les jornades són de lliure participació i  obertes 
al públic.
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• 9 d’octubre:  
Jornada “Homes cuidadors, barreres de 
gènere i models emergents”:  La cura en 
l’entorn familiar: la infància.
Palau Macaya (Barcelona). 10:00h – 20:00h.

• Set.-Des. 2017:  
Cicle de Seminaris “Aperitius dels Dijous 
Afin de Tardor”
(Descarregar programa complet) 
Centre AFIN-UAB (Bellaterra). 14:00h-16:00h.

-	 5 d’octubre:  
Per la corda fluixa. Respostes davant el 
repte i el risc de ser docent i LGBT.
Eloi Biosca. Doctor en Pedagogia. 
Catedràtic d’ensenyament a secundària 
en actiu.

-	 19 d’octubre:  
Intercambios reproductivos 
interseccionales entre hombres gays y 
gestantes en Estados Unidos.
Marcin Smietana. Doctor en Sociologia. 
Investigador Marie Curie. Reprosoc 
University of Cambridge (Regne Unit)

-	 26 d’octubre:  
Apropiación de niños y búsqueda de 
orígenes en Argentina.
Soledad Gesteira. Doctora en 
Antropologia. 
Carla Villalta. Doctora en Antropologia 
y professora titular de la Universidad de 
Buenos Aires.

-	 9 de novembre:  
Cuidados enfermeros y ámbito 
relacional. Abordaje de los profesionales 
masculinos.
Antonia Arreciado. Doctora en 
Infermeria. Professora titular UAB.

-	 23 de novembre:  
Visibilizando el lugar de los padres de 
origen en la adopción.
Irene Salvo. Doctora en Psicologia. 
Investigadora posdoctoral FONDECYT 
(Chile).

-	 30 de novembre: 
Análisis de la práctica profesional. 
Sostener el sentido del Trabajo Social. 
Jordi Solé Blanch. Doctor en Pedagogia. 
Professor de la UOC. 

-	 14 de desembre: 
Homonegeneidad en la escuela. La 
cultura del diagnóstico y el riesgo. 
Macarena García. Doctora en 
Antropologia i Estudis Culturals. 
Investigadora en CEPPE. Universidad 
Católica (Chile).

-	 21 de desembre:  
Ensamblajes Zurdos: para una 
articulación política trans-identitaria.
Joan Pujol. Doctor en Psicologia Social. 
Professor titular UAB. 
Marisela Montenegro. Doctora en 
Psicologia Social. Professora titular 
interina UAB.

• 2-4 de novembre:  
X Congrés Internacional AFIN: Políticas, 
deseos y derechos reproductivos. 
(Veure web del congrés)

• 14 de novembre: 
Cinefòrum sobre Violencia de Gènere.  
(Veure programa)
Sala de Cinema de la UAB. 10:00 a 13:00h.

• 16  de novembre:  
AFIN International Workshop: 
Reproductive Politics, from the Welfare 
Reform to the Trump Era. 
Universitat Autònoma de Barcelona. 9.30h – 
18.30h
(Descarregar Call for papers)

PROPERES ACTIVITATS AFIN
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