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Les famílies i la vida familiar han canviat enorme-
ment a Europa (i en altres regions del món) des 
de mitjan segle XX fins a l’actualitat. Si bé el pe-
ríode comprès entre 1940 i 1960 es coneix com a 
“l’era daurada de la família”, avui en dia vivim en 
una època de diversitat familiar. En l’esmentada era 
daurada, “família” significava una parella jove ca-
sada, normalment amb tres o més fills i filles, amb 
una mare que dedicava tot el seu temps a la cura 
d’aquests, mentre que el pare era l’únic responsable 
de sustentar econòmicament el nucli familiar. Atès 
que el divorci i la maternitat en solitari eren poc fre-
qüents o més invisibilitzats, donat l’estigma social 

que se’ls atribuïa, homes i dones s’havien de regir 
per aquesta estricta divisió de rols. Però l’estil de 
vida ha canviat. Les famílies s’han fet més petites, 
les parelles tenen menys fills/es i algunes, fins i tot, 
decideixen no tenir-los o tenir-los a edats més tarda-
nes. Existeixen reconfiguracions familiars fruit dels 
divorcis i unions diferents al matrimoni tradicional, 
així com una disminució de l’estabilitat en les rela-
cions de parella. Per tant, el paisatge familiar s’ha 
diversificat i inclou, junt amb el matrimoni, també la 
cohabitació no marital, relacions de parella estables 
en les quals els seus membres no comparteixen cap 
llar, parelles sense fills, famílies de pares/mares en 
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solitari, famílies on solament un dels seus 
membres és el pare/mare biològic/adop-
tiu dels fills o filles, famílies de parelles 
del mateix sexe, famílies transnacionals i 
famílies en les quals els fills/es i els pares/
mares (un o tots dos) viuen en diferents 
països. Paral·lelament a la creixent com-
plexitat de les configuracions familiars i de 
les biografies, la divisió sexual del treball 
tradicional ha esdevingut inviable indu-
int canvis en l’esfera familiar i més enllà 
d’aquesta.  

En primer lloc, la participació de la for-
ça laboral femenina va augmentar subs-
tancialment des de principis dels anys 70, 
tot i que al sud d’Europa aquest augment 
s’ha produït més recentment. La incorpo-
ració de les dones al treball remunerat, 
fins i tot després del matrimoni o de ser 
mares, ha incrementat les seves aspira-
cions no solament en l’àmbit de la llar o 
la família. Això ha conduït a una creixent 
participació femenina en l’educació supe-
rior, fins el punt que les dones amb una 
alta qualificació han superat en nombre 
els homes durant les últimes dècades. 
Aquest procés d’apoderament relacionat 
amb el nou rol de les dones ha comportat 
un ampli ventall d’oportunitats per a elles, 

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

tant en l’esfera pública como en la vida 
familiar. En base a les seves preferències 
o millors alternatives, algunes dones po-
den optar per prioritzar la seva carrera, 
prendre decisions sobre les seves unions 
afectives i sobre la seva fertilitat (nombre 
de fills/es que volen tenir, elecció del mo-
ment dels naixements dins dels límits de 
la funció reproductiva), així com decidir 
sobre el temps i l’energia que volen dedi-
car a tasques domèstiques i de cura. Les 
investigadores denominen aquests canvis 
com “la revolució del gènere”. Recent-
ment, s’ha reconegut que el nou rol de les 
dones és l’única “primera fase” de canvis 
en les relacions de gènere que ha portat a 
les tendències esmentades anteriorment, 
sovint considerada como el debilitament 
de la família. 

Més recentment, hem presenciat trans-
formacions en els rols masculins, amb una 
paternitat activa i compromesa que cada 
vegada va guanyant terreny. D’altra ban-
da, més homes semblen entendre que les 
dones no poden responsabilitzar-se de la 
doble càrrega del treball productiu i repro-
ductiu en solitari. Molts comprenen que, 
així com la responsabilitat de sustentar 
la família és compartida en la parella, les 

Baix relleu japonès

tasques domèstiques també s’haurien de 
compartir. Per tant, la participació dels 
homes en la vida familiar sembla anar en 
augment, encara que en alguns països, 
ho fa de manera progressiva. Aquestes 
dinàmiques són considerades com la “se-
gona fase” de la revolució de gènere. Els 
i les investigadores que troben benefici-
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la Unió Europea. En les últimes dècades, 
es van desenvolupar diverses mesures 
per facilitar la conciliació entre el treball 
productiu i el reproductiu, en igualtat de 
condicions per a dones i homes. Així, les 
polítiques reproductives han anat adqui-
rint importància en les polítiques, plans i 
programes, que varien àmpliament entre 
els països. Les principals diferències les 
trobem en I) l’extensió i els mitjans de re-
colzament proporcionats per l’Estat a les 
famílies per tal de promoure la conciliació, 
i II) les concepcions dels rols de gènere i 
equitat.

Els països nòrdics són coneguts per 
les seves generoses prestacions fami-
liars, sobretot per l’extensió de la baixa 
per maternitat/paternitat coberta amb 
alts ingressos de reemplaçament i la pro-
visió de cura infantil a través de serveis 
públics. També és conegut el compromís 
que aquests països tenen amb el principi 
d’equitat de gènere. D’aquesta manera, 
s’anima i es dona suport als pares perquè 
participin activament en la cura dels seus 
fills a través de la quota paternal, la qual 
cosa significa que es reserven uns quants 
mesos de la cura sota la premissa de 
“agafa-ho o deixa-ho”. En cas de divorci 

o separació, es promou la custòdia com-
partida (fills/es que resideixen alternati-
vament amb el pare i la mare) per tal de 
garantir que aquests mantinguin un estret 
contacte amb ambdós progenitors. L’Eu-
ropa Occidental mostra una imatge més 
diversificada respecte al recolzament de 
la participació de les mares en el treball 
remunerat i les possibilitats dels pares de 
participar en la cura dels seus fills/es. Els 
països del sud d’Europa proporcionen un 
escàs i limitat recolzament a les famílies, 
fent que la conciliació de la vida familiar i 
laboral sigui un repte per a la majoria de 
mares i pares. En aquest context, els rols 
de gènere tradicionals apenes es posen en 
qüestió. Els països anglosaxons es carac-
teritzen per un recolzament estatal supe-
ditat a la forta creença en el mercat i en 
la provisió de solucions privades i mercan-
tils en front de la conciliació laboral i fa-
miliar. Als països del centre-est d’Europa 
hi van haver importants retallades en la 
despesa pública dedicada a la conciliació 
laboral i familiar de les dones, que havia 
caracteritzat el període anterior. Això ha 
estat acompanyat d’un ressorgiment dels 
rols tradicionals de gènere. Tanmateix, la 
igualtat de gènere constitueix un tema 

osa la participació activa dels homes en 
la vida familiar, miren el futur amb opti-
misme. La “segona fase” de la revolució 
de gènere pretén contrarestar la tendèn-
cia cap a “menys família” que sembla do-
nar-se en la “primera fase”. De fet, alguns 
dels efectes de l’accelerada davallada de 
la maternitat van ser la disminució de la 
força de treball i un envelliment poblacio-
nal, que han generat necessitats d’atenció 
a les dependències difícils de cobrir amb 
actius nacionals. Això va alarmar els res-
ponsables polítics dels països membres de 

Bandada en mosaic
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que està rebent una atenció creixent en 
l’agenda de la política de la Unió Europea, 
amb l’objectiu d’enfortir la posició de les 
dones en el mercat de treball i promoure 
la participació dels pares en la cura. S’es-
pera que aquestes polítiques afavoreixin 
una revolució de gènere a tot Europa i 
promoguin un desenvolupament social 
sostenible.

Amb aquests antecedents com a punt 
de partida, a continuació analitzaré en 
profunditat la participació dels homes en 
la vida familiar a l’Europa contemporània, 
intentant contestar a l’interrogant sobre 
què pot passar en el futur. Una tendència 
important respecte a això és la reversió 
de les diferències de gènere en l’educació 
a inicis del segle XXI, mencionada ante-
riorment, que va resultar en una major 
qualificació de les dones, que va superar 
a la dels homes. Com a conseqüència, el 
patró del matrimoni tradicional ha canvi-
at, passant de parelles en les quals l’ho-
me exercia com a proveïdor principal pel 
fet de tenir una ocupació laboral o pro-
fessional, a parelles en què algunes do-
nes presenten un millor nivell educatiu 
que els seus companys. Això influeix en 
els processos de negociació sobre la divi-

sió del treball en les parelles i enforteix la 
igualtat de gènere dins la família a llarg 
termini, ja que, en diverses ocasions, els 
homes poden compensar el fet de tenir 
un nivell educatiu més baix amb una par-
ticipació més elevada en les responsabi-
litats sobre les tasques domèstiques i de 
cura. En algunes llars, el repartiment de 
responsabilitats ha esdevingut equitatiu. 
Per tant, l’avantatge femení en l’educació 
podria facilitar la segona fase de la revo-
lució de gènere.

Les investigacions que s’han dut a ter-
me sobre aquest tema descriuen noves 
formes d’exercir la paternitat, més acti-
ves i afectuoses, que abasten una àm-
plia gamma de comportaments paterns, 
incloent-hi la dedicació a temps complet. 
També es dona una gran heterogeneïtat 
en les formes d’exercir la maternitat, que 
inclou des de mares dedicades al treball 
productiu de manera intensa, fins a ma-
res amb una dedicació exclusiva a la llar. 
En qualsevol cas, semblaria que les gene-
racions més joves d’homes aprecien cada 
cop més tenir una relació propera amb els 
seus fills/es i estar més involucrats en la 
seva vida quotidiana. La seva aspiració de 
ser pares compromesos és un dels factors 

per acollir-se a llargues baixes parentals, 
ja que el rol de sosteniment familiar per 
part de la mare es considera moltes ve-
gades temporal, i es vincula al grau d’èxit 
previ dels homes en la seva feina o, de 
vegades, a experiències decebedores que 
aquests hagin tingut en l’àmbit laboral. 

Samurai Tomoe
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la polaritat entre igualtat i desigualtat. 
Les decisions sobre com dividir la baixa 
per maternitat i paternitat dins la parella 
quan és legalment possible, es relacionen 
amb altres aspectes com la flexibilitat la-
boral i les actituds dels companys/es de 
treball i dels ocupadors, en el moment de 
sol·licitar-la. En aquestes decisions tam-
bé estan presents altres elements, com la 
possible pèrdua d’ingressos familiars, les 
pràctiques d’alimentació infantil i les aspi-
racions laborals de les mares.

Tanmateix, l’atenció i la cura dels in-
fants s’allarga molt més que el període 
de la baixa per maternitat/paternitat, 
que es limita a una fase inicial en la vida 
d’aquests. A l’estudiar l’ús del temps dels 
pares amb els seus fills/es fins a l’adoles-
cència en països amb diferents polítiques 
familiars, s’observa que els pares nòrdics 
obtenen la major puntuació. Aquests pas-
sen la major part del temps amb els seus 
fills/es i són els que estan més involucrats 
en la seva cura, sols o amb la mare pre-
sent, tant durant els dies entre setmana 
com els caps de setmana. A l’Europa Oc-
cidental, els pares tendeixen a participar 
menys en les activitats de cura infantil 
i menys encara al sud d’Europa, on les 

mares estan gairebé sempre presents en 
qualsevol circumstància quotidiana dels-
seus fills/es. En les societats anglosaxo-
nes, s’ha observat recentment un canvi 
cap a una menor participació del pare, 
especialment entre els qui tenen menor 
qualificació, llevat que la mare tingui un 
títol universitari o treballi a temps com-
plet. Tanmateix, aquests aspectes juguen 
un petit paper als països nòrdics. Aquests 
patrons de l’ús del temps patern amb els 
infants semblen reflectir la diversitat de 
punts de vista i pràctiques sobre els rols i 
la igualtat de gènere en contextos polítics 
diferents. Algunes investigacions dutes a 
terme a Escandinàvia mostren que la im-
plicació activa dels pares en la vida dels 
infants grans està estretament relaciona-
da amb la seva implicació activa durant els 
primers anys de vida d’aquests i amb el fet 
d’haver experimentat una baixa per pater-
nitat de llarga duració. En aquest sentit, la 
implicació paterna en la cura infantil pri-
merenca s’associa de manera significativa 
i positiva a la seva participació en la cura 
dels nens/es, en etapes futures.

A més, s’ha observat que la paternitat 
activa també es relaciona amb altres as-
pectes considerats enfortidors per a la fa-

La vinculació específica dels pares amb la 
cura dels seus fills/es pot variar en funció 
de diversos punts d’inflexió. Un dels més 
importants és el naixement del nen/a, 
considerat com un moment de retorn als 
rols de gènere tradicionals en una pare-
lla. Això indica que les relacions de gè-
nere entre pares i mares comprenen un 
contínuum complex que va més enllà de 

Selva 
pintada
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mília. Notòriament, les parelles tenen més 
probabilitats de tenir un segon fill/a si el 
pare va sol·licitar la baixa amb el primer. 
Menys demostrat està, però, aquest pa-
tró quan es tracta del tercer fill/a, la qual 
cosa és menys freqüent en alguns països. 
Si de manera general pares i mares tin-
guessin dos fills/es, la xifra seria suficient 
per contrarestar l’envelliment poblacional, 
quan aquest sigui degut a la baixa fertili-
tat de la població. Aquesta és una troballa 
important de les nostres investigacions. 
Els nostres resultats demostren també 
que el fet que els pares s’acullin a la baixa 
per paternitat, millora l’estabilitat de les 
relacions de parella, sent menys probable 
que es trenquin, fins i tot, a llarg termini. 
En aquest punt, les diferències entre pa-
relles en les quals el pare ha sol·licitat la 
baixa per paternitat i aquelles en què no 
ha estat així, són significatives, mostrant 
aquestes últimes una major taxa de sepa-
ració o divorci. L’enfortiment de les relaci-
ons de parella, pot ser una forma fructífera 
d’augmentar el benestar familiar donades 
les ja conegudes conseqüències negatives 
que té la dissolució de les famílies, espe-
cialment per als nens i nenes.

D’altra banda, l’avaluació de les polí-

tiques públiques, orientades a reforçar la 
participació dels pares en la cura infantil, 
aboca resultats diferencials entre famílies 
natives o immigrants en les societats nòr-
diques. El sistema opcional de bonificació 
d’una baixa per paternitat més duradora 
(a Finlàndia, per exemple) demostra te-
nir poc efecte en pares no nadius, ja que 
segueix sent poc freqüent que s’hi acu-
llin. Ara bé, a Suècia, aquesta bonificació 
sembla proporcionar una major motivació 
i protecció legal per als pares tant nadius 
com immigrants, tendint, per tant, a ser 
en general pares actius que agafen la bai-
xa per paternitat. El cas de Suècia cor-
robora que els canvis en les relacions de 
gènere, almenys en determinats compor-
taments, són conseqüència de les políti-
ques públiques, la qual cosa converteix la 
segona fase de la revolució de gènere en 
un objectiu realista per a totes les socie-
tats.

Per altra part, donat que la separació 
de les parelles és cada vegada més fre-
qüent a tot Europa –fins i tot entre parelles 
amb nens/es de països del Mediterrani, on 
el compliment dels rols tradicionals de gè-
nere està sent desafiat en l’actualitat-, el 
concepte de paternitat activa no pot res-

tringir-se solament a les relacions famili-
ars amb residència comuna. Hem de parar 
atenció, també, a la criança dels fills/es 
en famílies dissoltes i reconstituïdes, per 
comprendre com la participació conjunta 
de mares i pares produeix (o no) benes-
tar en els infants. Encara que la residència 
en llars separades sol ser un arranjament 
temporal per a famílies transnacionals, 
els pares i mares involucrades afronten 
desafiaments i limitacions similars a les 
que experimenten les famílies dissoltes. 
D’aquí ve que aquestes troballes comple-
tin la imatge de com la paternitat com-
promesa pot acompanyar totes les formes 
de diversitat familiar. La criança compor-
ta proporcionar recolzament directe (més 
enllà dels mitjans financers) i vetllar per 
la cura i el benestar dels nens i nenes, 
però els modes de provisió, i la quantitat 
i qualitat d’aquestes contribucions, varien 
segons els acords de custòdia, és a dir, de 
quin pare o mare resideix amb els fills i 
filles i el contacte que es tindrà amb l’altre 
progenitor o progenitora.

Després d’una separació, els pares so-
vint passen a residir en un altre habitatge, 
la qual cosa sol reduir la seva participació 
en la cura dels seus fills/es. Tanmateix, es  
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produeixen dues excepcions. La primera, 
la custòdia física conjunta, també cone-
guda com la residència alterna dels nens/
es, tot i que no necessàriament impliqui 
la mateixa quantitat de temps amb cada 
progenitor, assegura contactes continuats 
i que, per tant, ambdós progenitors restin 
com a part de la vida quotidiana dels seus 
fills/es. Aquesta forma de compartir les 
responsabilitats de cura entre pares i ma-
res en famílies dissoltes és particularment 
popular en els països nòrdics, amb regu-
lacions legals que la promouen cada ve-
gada més. Els estudis han demostrat que 
aquest acord, que indubtablement reque-
reix la cooperació del pare i de la mare, és 
altament beneficiós per als nens/es en re-
lació a la seva autoestima, nivells d’estrès 
i salut mental, en comparació amb aquells 
infants que són criats per una mare amb 
poca (o cap) ajuda del pare. L’altra ex-
cepció està relacionada amb el fet que la 
mare trobi una nova parella, ja que l’ar-
ribada d’un padrastre a la família sembla 
activar el compromís del pare biològic cap 
als seus fills/es. Mentre que aquesta parti-
cipació contribueix a un desenvolupament 
infantil positiu, aquesta situació millo-
ra el benestar de tots els membres de la 

família, independentment dels acords de 
custòdia. Ambdues excepcions impliquen 
l’enfortiment de la cura per part dels pa-
res, d’aquí ve que sigui incompatible se-
guir mantenint una visió tradicional sobre 
el paper dels homes en la criança dels 
seus fills/es.

Per concloure, amb aquesta breu des-
cripció general espero proporcionar una 
bona orientació en les turbulències del 
paisatge familiar contemporani i la vida 
familiar quotidiana, posant l’èmfasi en la 
importància de redefinir el paper dels ho-
mes en la família i la cura infantil. A me-
sura que la feina i la vida familiar estiguin 
més interrelacionats, independentment 
del gènere, les persones, les famílies i les 
societats es beneficiaran de les actituds, 
estructures i acords culturals i legals que 
reforcin la participació masculina en el 
treball reproductiu i les tasques domèsti-
ques, la qual cosa, al seu torn, contribueix 
a un millor desenvolupament en l’àmbit 
productiu. Per això, per a un futur millor, 
hem d’assegurar-nos que les nostres fa-
mílies promouen la sostenibilitat social i el 
benestar de tots els seus integrants.

LINKS D’INTERÈS

•	 Families and Societies (projecte de recer-
ca)

•	 SPaDE: Social Policy and Family Dynamics 
of Europe  

•	 The Young Adult Panel Study
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conciliació laboral i familiar, publicat per Palgrave Macmillan (2013). Ha estat fundadora 
i coordinadora de la xarxa d’investigació Gendering European Family Dynamics; mem-
bre de la Xarxa d’Excel·lència RECWOWE (Reconciling Work and Welfare in Europe, FP6, 
2006-2011), membre del consell editorial de diferents revistes internacionals de ciències 
socials, així com de grups de referència sobre qüestions familiars a nivell internacional 
i a Suècia. Excel·lent comunicadora en ciències de la població que atrau l’atenció dels 
responsables polítics de la UE, sobre els resultats de les investigacions demogràfiques 
políticament i socialment rellevants per a les organitzacions interessades, així com en els 
mitjans nacionals i internacionals (difusió i impressió), i per al públic en general.
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Suècia té un dels sistemes de permisos parentals 
millors del món. El sistema actual permet als 
pares quedar-se a casa amb els seus fills i filles un 
total de 480 dies, mentre reben una assignació de 
l’Estat. Noranta d’aquests dies s’assignen a cada 
pare. A fi d’animar homes i dones a compartir la 
seva llicència parental de manera més equitativa, 
es va introduir l’anomenat “bo d’igualtat” 
(recentment abolit). Aquest assaig fotogràfic 
es basa en retrats de pares que pertanyen a un 
relativament petit grup que tria quedar-se a casa 
amb els seus fills i filles durant almenys sis mesos. 
Amb aquest projecte fotogràfic, es mostra perquè 
aquests homes han optat per romandre a casa 
durant molt més temps que la majoria dels pares 
suecs. Què ha suposat això per a ells, com han 
canviat les relacions amb la seva parella i el seu 
fill/a, i quines expectatives tenien abans d’agafar 
el permís parental? 
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PER LLEGIR...

Miller, T. (2011)
Making Sense of 
Fatherhood: Gender, 
Caring and Work
Cambridge, UK: 
Cambridge University 
Press

A mesura que la família i la feina esdevenen més 
complexes, qui es queda amb el bebè? Tina Miller 
explora les experiències de paternitat dels homes 
i proporciona informació única sobre la cura pa-
terna, les masculinitats canviants i les relacions 
dels homes amb el treball remunerat. L’autora 
se centra en les narracions d’un grup d’homes, 
ja que ells anticipen i, més tard, experimenten la 
paternitat per primera vegada. Aquesta investiga-
ció longitudinal original contribueix a les teories 
contemporànies de gènere en un context de can-
vi social i polític. Els viatges dels homes cap a la 
paternitat són alhora similars i variats, i il·lustren 
quant profundament el gènere impregna les vides 
individuals, les pràctiques quotidianes i els supò-
sits socials sobre la cura de les nenes i nens petits. 

Oláh, L. & Fratczak, E. 
(2013)
Childbearing, 
Women’s 
Employment 
and Work-Life 
Balance Policies in 
Contemporary Europe
Basingstoke: Palgrave 
Macmillan

Aquest llibre aborda la relació entre la maternitat, 
el treball remunerat i les polítiques d’equilibri en-
tre vida i feina a tot Europa el segle XXI, la qual 
cosa il·lustra la incertesa i el risc relacionats amb 
la falta de seguretat en la força laboral, la incohe-
rència de l’accés de dones i homes a l’educació i a 
l’ocupació i la desigual participació de les respon-
sabilitats domèstiques.

Bävman, 
Johan
Swedish 
Dads

PER VEURE...

https://www.youtube.com/watch?v=WlfNT5EHb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=WlfNT5EHb_Q


NOTÍCIES AFIN

Entre els dies 19 i 21 d’octubre de 2018 es va 
celebrar al Centre Cívic Pati Llimona, a Barcelo-
na, el IV Encuentro de la Red de Mujeres de La-
tinoamérica y el Caribe, en el qual va participar 
Silvina Monteros Obelar, investigadora i mem-
bre d’AFIN. L’esdeveniment va congregar entorn 
de 140 dones migrants provinents de diferents 
ciutats espanyoles, que participen activament 
en moviments polítics i associatius. En aquesta 
ocasió, la trobada s’ha centrat en debatre sobre 
la participació política de les dones migrants i 
refugiades, partint d’un replantejament de la 
idea de ciutadania que les exclou, per exemple, 
del dret al sufragi actiu (llevat de les eleccions 
municipals i sota determinades condicions) i al 
passiu. En aquesta línia es van presentar es-
tratègies innovadores de participació política, 
donada la implicació de la Red en el Projecte 
Women Voices de la coalició europea WIDE+. 
Entre aquestes estratègies innovadores es tro-
ba el dilatat procés d’incidència política portada 
a terme a Espanya per les empleades de la llar i 
cuidadores migrants, les demandes de les quals 
han pogut entrar a l’agenda política estatal. Si 
bé l’ocupació de la llar com a sector es va incor-
porar al Règim General de la Seguretat Social 

Sobre la participació política de les dones migrants i refugiades. 
IV Encuentro de la Red de Mujeres de Latinoamérica y el Caribe

el 2011, l’equiparació total estava prevista per 
al 2019 i s’ha anat retardant en diverses ocasi-
ons adduint qüestions pressupostàries i d’altres 
tipus. Les organitzacions d’empleades de la llar 
lluiten en l’actualitat per una equiparació total 
i sense dilacions, així com per la ratificació im-
mediata del Conveni 189 de la OIT sobre Treball 
decent per a les treballadores i els treballadors 
domèstics. Durant la trobada s’ha rebut l’emo-
tiva visita de l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, qui amb el seu apropament ha volgut 
escoltar les demandes polítiques de les dones 
migrants i refugiades.

Marcin W. Smietana, doctor 
en Sociologia, investigador 
del Grup ReproSoc de la 
Cambridge University i membre 
d’AFIN, ha editat, junt amb la 
professora Charis Thompson, un 
Número Monogràfic a la revista 
Reproductive Biomedicine and 
Society, titulat Making Families:
Transnational surrogacy, Queer kinship and reproductive 
justice. La publicació sorgeix d’una conferència realitzada 
a la UC Berkeley el 2016, on es varen abordar les tensions 
i possibles solidaritats entre tres marcs poderosos 
per pensar sobre la reproducció contemporània: les 
reproduccions queer, la reproducció estratificada i la 
justícia reproductiva, tres fenòmens que rara vegada es 
llegeixen junts.

El llançament d’aquest número especial de la revista 
s’ha celebrat l’1 de novembre a Cambridge, després de 
la conferència pública de Charis Thompson. La publicació 
està disponible al següent enllaç.

“Construint famílies”, número especial a la revista 
Reproductive Biomedicine and Society
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Durant els dies 21 i 22 de novembre, i per tercer 
any consecutiu, es realitzarà el seminari titulat 
“Edats i pràctiques culturals: persones, grups i 
etapes” en el context del màster d’Antropologia 
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Aquest seminari està organitzat per la professora 
Diana Marre i consta d’experiències professionals 
i d’intervenció relacionades amb les construccions 
socials del cicle vital, les famílies i les infàncies. 
Contactar amb c.afin@uab.cat si voleu assistir-
hi. L’ aforament és limitat. 

Per consultar totes les ponències i horaris 
visiteu aquest enllaç.

Edats i pràctiques culturals

AGENDA
El passat 23 de se-
tembre al Festival 
Escena Penedès, rea-
litzat a Vilafranca del 
Penedès, l’associació 
Les Escoles Gelida 
Teatre va representar 
la seva obra titulada I 
per què no en parlem?. La creació d’aquesta obra s’em-
marca en el projecte SexAfin: educació afectivosexual 
i reproductiva a les escoles de primària, desenvolupat 
pel grup AFIN, que investiga com es parla de sexualitat 
amb nens i nenes. L’obra va sorgir del treball realitzat 
a través d’una metodologia col·laboradora, on els i les 
participants de l’associació -formada per famílies, fills i 
filles- reinterpretaren les dades produïdes en la investi-
gació. La realització de diversos grups focals amb mares 
i pares, mestres, nens i nenes, va permetre comprendre 
les dificultats que tenen les persones adultes per parlar 
de sexualitat amb els seus fills i filles, tal com apunten 
diversos estudis internacionals, així com l’interès dels 
infants per adquirir coneixement sexual. L’obra esceni-
fica aquestes dificultats, pors, dubtes, interessos, així 
com el discurs de la innocència infantil, que entén la 
sexualitat com un element del món adult del qual s’ha 
de protegir els nens i nens. I per què no en parlem? 
proposa, de manera divertida, obrir un espai per parlar 
de sexualitat en família.

I per què no parlem de sexualitat?

Aperitius dels Dijous AFIN
El pròxim 13 de desem-
bre, l’Alicia Paramita 
Rebuelta Cho realitzarà 
el seminari titulat “Go-
vernança reproductiva 
a Indonèsia: el procés 
reproductiu dels Sikka”, 
dins del cicle de semi-
naris dels Aperitius dels 
Dijous AFIN. 

Alicia Paramita Rebuelta és doctoranda 
del grup AFIN, i en aquest seminari mostrarà 
els resultats preliminars de la seva tesi docto-
ral, amb el focus en les pràctiques i polítiques 
que emmarquen el procés reproductiu entre els 
Sikka, així com les conseqüències en les seves 
relacions entre llevadores biomèdiques, lleva-
dores tradicionals i mares rurals, amb l’objectiu 
d’aprofundir en les particularitats que envolten 
l’embaràs, el part i el pospart entre els Sikka. 
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Per al proper Congrés Internacional AFIN, convi-

dem investigadors, professionals i usuaris finals a 

pensar en la reproducció en termes d’estratificaci-

ons, jerarquies i justícia reproductiva. Creiem que 

la justícia reproductiva és una perspectiva cada 

vegada més necessària en un món de creixents 

desigualtats i solidaritats amenaçades.

El XI Congrés Internacional AFIN se centrarà 

en diversos aspectes relacionats amb la justícia 

reproductiva en l’actualitat. La reproducció està 

cada cop més biomedicalitzada i implica relacions 

transnacionals, finances, comerç, organització i 

jerarquies socials, relacions humanes, moral i ex-

periències de vida, i, fins i tot, la industrialització 

de la pròpia vida humana.

El cas d’Espanya és un bon exemple d’aques-

tes tendències, com mostra el treball del Grup 

d’Investigació AFIN des de 2004. En la dècada de 

1970, Espanya tenia una de les taxes de fertilitat 

més altes del món, atraient famílies adoptives de 

tot Europa i de la resta del món. Contràriament, 

des de mitjan anys noranta, Espanya ha tingut 

una de les taxes de natalitat més baixes del món, 

va ser el segon país pel que fa al nombre d’adop-

cions transnacionals el 2014, el primer a Europa, 

i des del 2016 és el tercer en l’ús de cicles de re-

producció assistida, així com el principal proveïdor 

europeu d’ovòcits. Aquests canvis en les últimes 

dècades han convertit Espanya en un centre mun-

dial per a viatges reproductius des de qualsevol 

part del món.

Com demostren els estudis sobre justícia re-

productiva, algunes persones tenen més drets i 

més capacitat de presa de decisions que altres, 

segons els grups a què pertanyen. Les perso-

nes solteres i no heterosexuals sovint es queden 

amb l’opció de viatjar a través de les fronteres 

per tal de tenir accés a l’adopció o a tècniques 

de reproducció assistida que estan prohibides lo-

calment. Les dones heterosexuals i les parelles 

també viatgen a l’estranger, no sols per tenir ac-

cés a tractaments de fertilitat, sinó també per 

poder accedir a l’avortament. Els i les donants 

de gàmetes i les gestants que ajuden a altres 

persones a construir famílies, ho estan fent a un 

preu molt alt i sense el recolzament adequat. Qui 

pot prendre decisions reproductives i té el recol-

zament adequat per crear famílies, i qui està en 

desavantatge en aquest procés? Com es poden 

construir les solidaritats per a la justícia repro-

ductiva?

Per analitzar aquestes qüestions urgents, 

convidem investigadors i professionals, activis-

tes, persones usuàries i famílies, a participar en 

el XI Congrés Internacional AFIN, que se celebra-

rà a la Universidad de Granada els dies 4, 5 i 6 de 

setembre de 2019. Amb aquesta finalitat, invitem 

també a què facin les seves presentacions aque-

lles persones que, tot i no haver centrat el seu 

treball en la justícia reproductiva o la reproducció 

estratificada, han estat treballant en el camp de 

la reproducció i creuen que poden aportar noves 

idees.

XI Congrés Internacional AFIN
Cap a una (in)justícia reproductiva: Mobilitats, Tecnologies, Treballs, Decisions
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Workshop: 
Gestar, néixer, cuidar i criar

El proper 4 de desembre s’organit-

za el workshop titulat “Gestar, néi-

xer, cuidar i criar: polítiques i pràc-

tiques reproductives i parentals en 

un context global”, a la Universidad 

Alberto Hurtado (Santiago de Xile), 

en el marc de la Xarxa d’Investiga-

ció Interdisciplinària en polítiques re-

productives i parentals. El workshop 

comptarà amb la participació de des-

tacades investigadores internacionals 

de diverses disciplines de les ciències 

socials, especialistes en reproducció 

per terceres parts (adopció, TRA-D 

i gestació subrogada) i parentalitats 

diverses. Les conferències principals 

seran dictades per la Dra. Diana Mar-

re (AFIN-UAB) i la Dra. Jessaca Lei-

naweaver (Brown University). 

Es pot consultar el programa 

complet al següent enllaç. Per ins-

cripcions consulteu aquest enllaç. 

Dates destacables del XI Congrés AFIN

Data límit de presentació de resums: 
4 de març de 2019.
Cal enviar un resum de 300 paraules, una 
breu biografia, fent constar una de les set 
àrees temàtiques en la qual us voleu inclo-
ure, a l’adreça de correu electrònic 
c.afin@uab.cat

Comunicació de propostes acceptades: 
3 de maig de 2019.

Inscripció anticipada (130 euros):  
del 10 de juny al 14 de juliol.

Inscripció general (150 euros):  
del 15 de juliol al 31 d’agost.

Identitat i orígens: 
reptes i tensions en l’ampliació dels drets 

Des d’AFIN-Buenos Aires (Argentina) s’organitza el proper 26 de 

novembre el workshop titulat “Identitat i orígens: reptes i tensions 

en l’ampliació dels drets”, amb la intenció de compartir investigaci-

ons internacionals sobre el dret a la identitat i la recerca en adop-

cions, en apropiacions il·legals i en reproducció humana assistida. 

La trobada versarà sobre els debats i desafiaments que suposa 

el dret a la identitat. El workshop compta amb la participació de 

Diana Marre (AFIN-UAB), Mariana De Lorenzi (UCEL), Alejandra 

Roca (UBA/UNPAZ), Soledad Gesteira (UBA-CONICET), Cristina 

Bettanin (UNPAZ/UBA) i Carla Villalta (UBA/CONICET), amb una 

conferència final de Marisa Herrera. 

Les comunicacions individuals s’organitzaran 

entorn de les set següents àrees temàtiques, que 

es programaran junt amb les sessions plenàries 

impartides pels principals ponents convidats:

1. “Orígens”, revelacions, anonimat, secrets.

2. (In)mobilitats i fronteres.

3. Justícia, estratificacions i interseccions.

4. Parentesc, solidaritats i afinitats queer

5. Poblacions, espècies, entorns, ecologies.

6. Treballs, intimitats, cures.

7. Salut, Medicina, Ciència, Tecnologia.

III Seminari Internacional d’Adopció a Xile

Els dies 5 i 6 de desembre se 

celebrarà a Santiago de Xile el 

III Seminario Internacional de 

Adopción “Adopciones y Diver-

sidades: Políticas, Intervencio-

nes e Investigaciones”.

L’esdeveniment està organitzat pel Centro de Estudios y Aten-

ción a la Comunidad de la Universidad Católica Silva Henríquez, la 

Universidad Alberto Hurtado i el Servicio Nacional de Menores del 

govern de Xile. En aquest seminari, participaran com a ponents 

Jessaca Leinaweaver (Brown University), Anne Marie Piché (Uni-

versité du Québec), Mª José Rodríguez Jaume (Universitat d’Ala-

cant), Antón Mouriz (Associació Manaia) i Diana Marre i Beatriz 

San Román (Universitat Autònoma de Barcelona).
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13 de septiembre 2018
La incidencia del espectro autista en 
niños, niñas y adolescentes nacidos por 
reproducción asistida
María Francisca Valenzuela (AFIN-UAB)

11 de octubre 2018
Gestión de cuidado en el sistema de 
protección a la infancia y adolescencia en 
Uruguay
Cecilia Montes (Antígona-UAB)

31 de octubre 2018
Explorar la ciudad:  niños, niñas y 
adolescentes en los espacios públicos
Nadja Monnet (ENSA-Marseille)

13 de diciembre 2018 

Gobernanza reproductiva en Indonesia: el 
proceso reproductivo en Sikka
Alicia Paramita  (AFIN-UAB)

14 de febrero 2019
(Re) visitando a la madre (des) naturalizada: 
narrativas de búsquedas y contactos entre 
personas que fueron adoptadas en Chile con 
sus madres de origen
Irene Salvo Agoglia  (Fondecyt, Chile)

14 de marzo 2019
Antropología aplicada a la evaluación de 
proyectos socioeducativos del sistema de 
protección a la infancia y adolescencia en 
Catalunya
Marta Mayoral Roca (AFIN-UAB)

11 de abril 2019
Pensar la dis/capacidad desde una 
perspectiva crítica: el capacitismo bajo el 
foco 
Laura Sanmiquel (UAB)

9 de mayo 2019
La construcción de la sexualidad en la 
infancia 
Estel Malgosa (AFIN-UAB)

13 de junio 2019  

Hacia la salud emocional en las relaciones 
íntimas
Giazú Enciso (Graduate Center New York)

EL APERITIVO DEL JUEVES 
EN LOS SEMINARIOS AFIN*

 CENTRO AFIN
Edif. B-13. c/ Vila Puig s/n. · Campus Bellaterra · Universitat Autònoma de Barcelona

(a 3 minutos andando desde la estación FGC Bellaterra)
(Ver ubicación)

Horario: 14:00 a 16:00

* Los seminarios, abiertos y gratuitos, se organizan con el apoyo de MINECO/FEDER, EU a través del proyecto I+D: “Del control de la natalidad 
a	la	ansiedad	demográfica:	comunicación,	secreto	y	anonimato	en	las	tecnologías	reproductivas	del	siglo	XXI”	(CSO2015-64551-C3-1-R-1).

https://www.google.com/maps/place/Centro+AFIN/@41.5002679,2.0919047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xeadd78c07e01c19e!8m2!3d41.5002679!4d2.0940934?hl=es-ES

