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Un cuidador professional està definit com una per-
sona que en el marc d’una relació laboral té cura 
de persones dependents. Als professionals de la 
Fundació Pere Mitjans els hi costa acceptar aques-
ta senzilla descripció. La manera d’assumir la seva 
tasca diària amb les persones dels pisos, tallers o 
centres de dia, els allunya d’una descripció on s’hi 
puguin olorar mínimament aspectes jeràrquics o 
de dependència. El seu nivell d’implicació, sobretot 
emocional, els acosta a les persones de les quals te-
nen cura des d’una perspectiva acollidora i d’acom-
panyament. Són homes cuidadors professionals.

Homes cuidadors, el gènere en les tasques de 
cura és un factor revelador. Des de sempre aquests 
acompanyaments, la cura de persones, han estat 
duts a terme per les dones; mares, àvies, germa-
nes, filles, educadores, infermeres, dones sempre 
al capdavant tant en l’àmbit familiar com en el pro-
fessional. Aquest article recull una visió d’una part 
d’aquest vast món de l’assistència a les persones 
amb necessitats de suport. Hem posat la mirada en 
els cuidadors homes de la Fundació Pere Mitjans. 
Pretenem entreveure quins són els punts d’atracció 
que els vincula a les tasques de cura. L’estudi s’ha 
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realitzat dins el projecte “Homes cuida-
dors. Reptes i oportunitats per reduir les 
desigualtats de gènere i afrontar les noves 
necessitats de cura”, codirigit per la Dra. 
Dolors Comas d’Argemir i la Dra. Diana 
Marre, amb el finançament de RecerCaixa 
i amb la col·laboració de l’Associació Cata-
lana d’Universitats Públiques (ACUP).

Posant en context la  
Fundació Pere Mitjans

L’any 1977 un grup de persones discapaci-
tades, els seus pares i uns pocs educadors, 
es comprometien a tirar endavant una pe-
tita utopia: aconseguir serveis d’ocupació 
i habitatges per un reduït col·lectiu amb 
necessitats de suport. Tenien clar que 
qualsevol persona amb discapacitat havia 
de poder fer la seva vida dins la dinàmica 
social d’una escola, d’un bloc d’habitatges 
o d’un barri. El nom de la Fundació re-
corda el fill de la presidenta i fundadora 
Roser Roca. Van iniciar un projecte d’as-
sistència que dura encara avui dia, des-
près de quaranta anys. Els seus inicis van 
ser contra tot i sense a penes recolzament 
institucional ni social. Trobem en els diaris 
de l’època articles on se’ns descriu la lluita 
per tal de ser present en tots els àmbits 

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

de la societat. Tancaments a seus institu-
cionals, reivindicacions en alguns col·legis 
contra la marginació de nois o noies amb 
discapacitat (disminuïts a l’època) i lluita 
enfront de la intolerància de veïns d’esca-
la davant la possibilitat que un dels pisos 
fos ocupat per persones amb discapacitat. 
Era la dècada dels anys 80 quan a Cata-
lunya els drets socials començaven a ser 
una sentida reclamació dins la nova de-
mocràcia espanyola. Les institucions mu-
nicipals i d’autogovern s’obligaven tímida-
ment a acollir en les seves lleis i normes 
el col·lectiu de persones amb discapacitat 
com a ciutadans de ple dret. 

La figura del cuidador professional en 
aquest context era diferent d’avui dia, no 
hi havia cap tipus de formació consolida-
da, ni protocols definits, ni tampoc una 
idea clara del que representava. El perfil 
que més s’hi assemblava era el d’educa-
dor social. En els documents de creació 
del Centro de Formación de Educadores 
Especializados de Barcelona l’any 1970 
-aquesta va ser la primera escola a Cata-
lunya-, es defineix l’educador social (es-
pecialitzat): 

“El educador psico-social es el com-
ponente de un equipo institucional 

experto en las relaciones interhumanas 
que tiene por objeto posibilitar la rees-
tructuración y la expansión correcta de la 
personalidad, así como la normalización 
de las relaciones sociales de toda perso-
na marginada, inadaptada o disminuida. 
(…) por medio de la relación personal“. 
Al marge de la terminologia i conceptu-

alització de l’època, cal destacar en aquesta 
primerenca definició d’educador social el fet 
relacional, un punt fonamental que es con-
traposarà amb el temps al pur aspecte assis-
tencial, omnipresent en el nostre imaginari 
col·lectiu quan parlem de tasques de cura.
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constatem la important demanda soci-
al de professionals. Per il·lustrar aquesta 
consolidació prendrem com a exemple la 
Universitat Autònoma de Barcelona, que 
té una nota de tall per accedir al grau d’un 
9,2. Aquesta universitat ha vist augmen-
tar el nombre de matriculacions des de 
l’any 2010 en un 121%, passant de les 

157 matriculacions l’any 2010 fins a les 
347 l’any 2016. Però, a banda del creixe-
ment en nombre d’estudiants, hi ha una 
dada que cal destacar: el 20% de les ma-
triculacions ho són de persones de gène-
re masculí. Un baix percentatge, però si 
ho comparem amb la presència d’homes 
en altres disciplines típicament femenines 
ofertes per la Universitat Autònoma de 
Barcelona el 2016, potser ens sorprendrà 
el 13% d’infermeria, o el minso 6% d’edu-
cació infantil. L’educació social sembla te-
nir algun component que atrau els homes 
socials.

Aquesta hegemònica feminització que 
trobem en la formació acadèmica es tras-
llada un xic corregida al món laboral de la 
cura. Segons dades recollides l’any 2016 
per la Taula del Tercer Sector, dels 85.000 
professionals que hi ha a Catalunya, 
51.000 es dediquen a tasques directes de 
cura o assistencials i d’aquests el 30% són 
homes. Un col·lectiu de 15.300 persones 
integrades en un sector en creixement 
que mou tres mil milions d’euros i que re-
presenta el 1,42% del PIB a Catalunya.

La Fundació Pere Mitjans està associ-
ada a la Taula d’entitats del Tercer Sec-
tor de Catalunya, on estan representades 

L’evolució de la professió d’educador 
social va continuar fora dels circuits ofici-
als de formació fins l’any 1992, quan es va 
introduir com a diplomatura universitària. 
De llavors ençà s’ha consolidat el marc 
formatiu. Avui dia, amb vuit universitats 
catalanes oferint la possibilitat d’estudi-
ar el grau d’Educació Social a Catalunya, 
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més de tres mil organitzacions socials no 
lucratives, amb l’objectiu de donar visi-
bilitat a la seva tasca i representar-les 
davant les administracions públiques. La 
Fundació Pere Mitjans no és una de les 
grans entitats en nombre de treballadors, 
la seva mitjana de personal contractat 
l’any 2016 va ser de 134 persones. Tot 
i que hi ha alguna entitat que té 1000 
professionals contractats, la majoria se 
situa en una mitjana de 28 treballadors, 
per tant la seva dimensió entre petites i 
grans la fa força interessant com a ob-
jecte d’estudi. El seu col·lectiu d’educa-
dors té una franja d’edat entre els 18 i els 
62 anys, i en tots els segments les dones 
doblen el número dels cuidadors homes 
–o superen el doble-. El percentatge final 
es correspon amb l’indicador del sector 
d’un 30% d’homes cuidadors i un 70% 
de dones cuidadores. En l’aspecte for-
matiu cal remarcar dos grans grups: el 
d’aquells professionals que han accedit a 
la tasca de cuidador a través d’una acre-
ditació com a Auxiliar Tècnic Educatiu, el 
22% de la plantilla; i les persones que 
tenen una formació en qualsevol de les 
diverses especialitats socials o sanitàries, 
provinents de cicles formatius o estudis 

universitaris, com terapeutes, psicòlegs, 
sociòlegs, educadors socials, entre d’al-
tres, els quals representen al voltant del 
70%. Aquests percentatges es correspo-
nen amb l’enregistrat durant les 11 en-
trevistes realitzades.

La cura i el cuidador

En el primer paràgraf d’aquest article ja 
feia referència a una certa incomoditat 
per part dels professionals de la Fundació 
davant la paraula cuidador. En totes les 
entrevistes realitzades aquest era un punt 
polèmic. Quan començava a parlar del 
projecte i enunciava el títol “Homes cuida-
dors”, em trobava amb cares de sorpresa, 
dubtoses, crítiques, gairebé mai de con-
sens. Per tant, sembla que aquest serà un 
dels aspectes més significatius de l’estudi: 
com entenen els cuidadors de la Fundació 
Pere Mitjans les tasques de cura?

Les persones que reben la cura dels 
professionals de la Fundació tenen perfils 
de salut molt diversos i acostumen a ser 
també delicats. Encara que als educadors/
cuidadors no els agrada que els assimilin 
al rol pur de cuidador, el cert és que dedi-
quen molt de temps i esforços al benestar 
físic de les persones al seu càrrec. 

En aquest aspecte, hi ha una dife-
rència significativa entre els educadors/
cuidadors de les llars i els dels centres 
ocupacionals. Els primers estan molt més 
involucrats en les rutines quotidianes i el 
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Però durant les visites que vàrem fer 
ell s’ocupava de moltes tasques domès-
tiques com rentar plats, fregar el terra, 
preparar la sortida del dissabte, estava 
molt pendent de la medicació, de si havi-
en esmorzat, o si alguna persona del pis 
s’havia fet mal, com José que tenia un pe-
tit blau al cap. Nacho, un altre educador/
cuidador de pis té més present el rol de 
suport assistencial: 

“veo una pequeña diferencia quizás 
entre lo que son los amigos, lo que es 
una familia y entre lo que es un cuida-
do profesional, vale, la profesionaliza-
ción del cuidado es diferente (…) con 
personas, con las que trabajo de una 
forma profesionalizada considero eso 
que, das la misma atención pero con-
sigues, a veces no siempre, hacer esa 
pequeña separación emocional (…) te-
nemos que dar una atención educativa 
y luego tenemos que dar una atención 
asistencial”.
Francis no té estudis d’àmbit social 

o de salut, està acreditat com a Auxiliar 
Tècnic Educatiu (ATE), i Nacho té un Cicle 
Formatiu de Grau Superior en Integració 
Social. Per als educadors/cuidadors dels 
centres ocupacionals la definició de cura 

és similar. Roc, educador del centre de dia 
Casa Boleda: 

“hi ha tota una part bàsica, què és 
les necessitats bàsiques d’una perso-
na que és anar net, menjar, tenir un 
sostre, una habitació ordenada, lo que 
sigui, i desprès hi ha tota l’altra part 
que jo crec que és el que costa més 
d’esbrinar, perquè hi ha persones que 
m’ho diuen directament, jo vull això, i 
d’altres que has d’anar esbrinant què 
és el que necessiten, si necessiten més 
companyia, potser necessiten estar 
sols alguna estona”. 
Roc és sociòleg, fa cinc anys que tre-

balla a la Fundació i participa molt acti-
vament en totes les activitats lúdiques i 
projectes que desenvolupa l’entitat. Un 
altre punt de vista, potser més professi-
onalitzat, és el que aporta José, format 
com a terapeuta ocupacional i auxiliar de 
clínica, que treballa al Centre de la Ma-
rina: 

“cuidado, (…) no es la palabra quizás 
más adecuada en este término, yo 
creo que es como, a veces me planteo 
que en cualquiera de los dos ámbitos 
ya sea como auxiliar o como terapeu-
ta, tú eres como una herramienta para 

seu paper és molt més holístic, es preocu-
pen de l’alimentació, de la higiene, de les 
pautes de medicació, de la logística de la 
llar; però com que s’hi relacionen cada dia 
en un ambient domèstic i de lleure també 
creen forts vincles emocionals i de relació. 
Per tant la seva visió de la cura abraça to-
tes les vessants de la relació personal. Per 
exemple, Francis, cuidador d’un pis on els 
usuaris tenen bastanta autonomia perso-
nal, posa l’accent en la relació: 

“tenir cura d’una persona és respec-
tar-la, és el primer punt, crear algun 
vincle, i tenir una responsabilitat so-
bre ella, no, si cuides algú tens que 
ser responsable”.
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esa persona, eres alguien que le ayuda 
a realizar, ellos son los que tienen su 
propio cuidado y tú simplemente es-
tas allí ofreciéndoles aquellos apoyos 
o aquellas necesidades que ellos ahora 
mismo por lo que sea no pueden cubrir 
y tú eres su brazo extensible, (…) no 
solo es ayudar a hacer una higiene, no 
es solo ayudar a vestir, es también no 
el que se puedan lograr expresar si ti-
enen algún tipo de problema a la hora 
de comunicarse, es el simplemente el 
poder incluso escucharles cuando ti-
enen algo que decir, o cuando tienen 
que expresar algo y no tienen quizás 
a veces esas personas cerca (…) y que 
todo el mundo necesitamos”.
No és fàcil per qualsevol persona com-

prendre les mitges paraules dels qui tenen 
una discapacitat que els dificulta la parla. 
José, tot i tenir un posicionament més as-
sistencial i protocol·litzat de la cura, re-
coneix en el seu dia a dia un indestriable 
costat més relacional i emocional. Al Cen-
tre de la Marina hi fan activitats persones 
amb variades diversitats funcionals i és el 
centre on hi havia més educadors/cuida-
dors homes, quatre en el moment de fer 
l’estudi.

Cuidadors versus cuidadores
Una de les qüestions que es planteja el 
projecte “Homes cuidadors” és veure si 
existeix un rol de gènere en les tasques 
de cura. Al ser una professió molt femi-
nitzada volíem contrastar si hi ha algun 
blocatge pels homes o mancances en la 
seva manera de fer que dificultin el seu 
accés a la feina. Observant el transcórrer 
de les activitats en pisos i centres de dia, 
no s’ha detectat cap gest significatiu que 
ens faci pensar en una diferenciació per 
gènere, tret de les preferències de l’usu-
ari o usuària del servei. També hem con-
sultat la Directora Tècnica de la Fundació 
Clara Clos, per tal de saber quins criteris 
de contractació fan servir i si tenen algun 
biaix de gènere: 

“Procurem que les plantilles siguin 
mixtes, inclús als torns sempre procu-
rem que hi hagi un home (...). Aquí 
seleccionem més a la gent pel que pot 
aportar en aquell moment a l’equip, 
que no pas pel sexe (...). Molt pun-
tualment es diu que sí, que la figura 
masculina ha de ser present, perquè 
és molt important per algun usuari 
que ho necessita com a referent”. 
Aquest punt es va confirmar en un dels 

pisos on vàrem entrevistar un cuidador. A 
les entrevistes realitzades a cuidadors i 
companyes de servei, tampoc sembla que 
hi hagi un marcador de rol vinculat al gè-
nere, que faci diferent la seva tasca o que 
afecti la qualitat de la cura, però el gènere 
sí que pot influir en la relació amb l’usuari, 
tal com explica Isaac, educador social en 
un pis:

“jo penso personalment que no hi ha 
una diferencia de gènere, (...) això va 
molt amb la personalitat de cadascú, 
perquè per exemple, jo tinc, de les 
dues companyes una té un caràcter 
molt més maternal, l’altra té un caràc-
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ter potser més, com t’ho diria, a veure 
autoritari potser; jo estic una mica en-
tremig. Però sí que és veritat que afecta 
molt segons la història vital que jo hagi 
tingut amb cada usuari amb el que tre-
ballem, (...) una persona que hagi tin-
gut conflictes amb els homes pel motiu 
que sigui, no és el mateix que li vingui 
un home a treballar amb ell, que li vin-
gui una dona (està parlant d’un usuari 
home), ho rebrà diferent, també hi ha 
noies, usuàries que agraeixen moltíssim 
que sigui algun noi, és una alegria per 
elles, però jo penso que va més en funció 
de com és cada treballador i la història de 

vida de la persona amb la que treba-
llem, com afectarà el nostre gènere a 
la seva història de vida”.
Sempre acostuma a ser la persona que 

utilitza el servei qui provoca la diferencia-
ció, sigui perquè li és més còmode relaci-
onar-s’hi o perquè la resposta a la situació 
és més efectiva, tal com ens explica Alba, 
cuidadora de pis: 

“el Juanjo (usuari), és un noi que ha 
entrat fa poc, és bastant masclista el 
Juanjo, és l’educació que ha tingut 
a casa i és bastant masclista llavors 
amb una dona pues que li digui que 
ha d’anar a rentar els plats se la mira i 
diu que hi vagi ella, que per això és la 
dona, llavors per això busquen el refe-
rent masculí per ensenyar-li la igual-
tat”. 
Un altre educador de pis, Francis, tot 

i considerar que no existeixen diferències 
rellevants en la manera de fer, apunta un 
aspecte blocant pels homes cuidadors, el 
pudor: 

“abans hem parlat del pudor, penso 
que els homes no entren en aquest 
món a vegades per això no, per pudor, 
per por a (...), els homes som més, no 
sé com explicar-ho, tenim més por (...) 

les meves companyes, amb les dones 
que treballo, que no s’ho pensen tant 
com ens ho podem pensar nosaltres, 
a l’hora de prendre decisions i de fer 
coses que són relativament fàcils”. 
Un dels estereotips que sovint venen 

a la ment quan parlem de cura amb per-
sones amb discapacitat és la força mas-
culina. La convivència als pisos provoca 
ocasionalment enfrontaments entre usua-
ris que requereixen d’una certa autoritat, 
i molt esporàdicament alguna contenció 
controlada. Tampoc en aquests casos el 
rol masculí despunta com a fet diferencial. 
Així ens ho explicava Patri, companya de 
servei de Francis:

 “però quan jo treballo amb ell no hi ha 
cap diferenciació, ni de rol, (...) com 
si hi ha una baralla, si s’ha de fer una 
contenció, (...) jo crec que ho inten-
tem fer més nosaltres”.
 Un punt de vista interessant, i sembla 

que evident, l’aporta José que està fent 
pràctiques a la Fundació i treballant en 
una residència geriàtrica. Ell també opina 
que no hi ha diferències importants en la 
manera de cuidar, però destaca un aspec-
te que donat el grau de feminització que 
hi ha al sector té la seva rellevància: 
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“el ámbito de cuidar está muy femi-
nizado, es decir, tú en el momento 
que vas a hacer prácticas sabes que 
la persona que te va a enseñar hay 
un porcentaje muy elevado de que sea 
una mujer, con lo cual tú ya aprendes 
a hacerlo como ella”.
En una professió tan feminitzada, el 

gènere és un aspecte destacable, però 
l’experiència de cura dins l’entorn de la 
Fundació Pere Mitjans, tant en pisos com 
en centres de dia, no mostra una dicoto-
mia entre les capacitats dels homes cui-
dadors i les dones cuidadores. El gènere 

i les possibles diferències de rol queden 
sotmeses a les preferències de relació que 
demanen els usuaris, així com la conveni-
ència de diversificar els agents de suport 
en funció de l’equilibri de la convivència. 

Podríem pensar que aquesta igual-
tat en responsabilitats de les tasques de 
cura desapareix quan analitzem l’organit-
zació, però erraríem. La jerarquització de 
les funcions és inexistent, tant en pisos 
com en els centres de dia, on tan sols hi 
ha la figura de la coordinadora. Pel que 
fa als llocs de responsabilitat exigibles en 
qualsevol organització de certa grandària, 
com direcció tècnica, recursos humans o 
administració, són dones les que estan al 
capdavant. 

Per què treballen de cuidadors?

La feble qualificació professional requeri-
da en les feines de cura, associada a les 
poques o nul·les expectatives de trobar 
ocupació en treballs atribuïts a rols mas-
culins durant la crisi econòmica, va espe-
ronar molts homes en edat laboral a cer-
car feina dins el Tercer Sector. Això, que 
és un fet constatat en àmbits com la ge-
riatria, no encaixa en el cas estudiat de 
la Fundació Pere Mitjans. La majoria dels 

cuidadors homes tenien una clara volun-
tat de treballar en tasques de cura. Dels 
onze entrevistats, tan sols dos van arribar 
a la Fundació d’una manera circumstan-
cial. La majoria havien estudiat quelcom 
relacionat amb el món social o assistenci-
al, com es pot observar a la taula que es 
reprodueix en aquesta pàgina.

Cal contraposar, però, aquesta situa-
ció majoritària dels cuidadors de la Fun-
dació amb els motius que varen portar els 
dos professionals que no tenien ni forma-
ció, ni trajectòria social, a participar del 
projecte. El primer cas és el de Joaquín, 
un fuster-ebenista. Desprès de treballar 
uns anys com a delineant en una fusteria 

Terapeutes ocupacionals     2
Tècnics integració social     2
Educador social       1
Sociòleg        1
Psicòloga        1
Tècnic intèrpret signes     1
Llicenciat Belles Arts       1
Auxiliar tècnic educatiu     1
Fuster        1

Formación prèvia 
de les persones entrevistades
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pràctiques que tothom passa abans de ser 
acceptat a la Fundació.

El procés de selecció és senzill però 
molt eficient. Qualsevol candidat, primer 
fa el mencionat període de pràctiques vo-
luntàries, després dues setmanes a pisos i 
dues a centres de dia, al final rep una va-
loració dels companys amb els qui ha fet 
les pràctiques, i a la vegada el candidat fa 
una autovaloració. Si el resultat és positiu 
se li dona una formació teòrica i comen-
ça per fer substitucions fins que surt una 
plaça. Llavors, als cuidadors que opten a 
la feina se’ls hi fa una entrevista, on es 
planteja un cas pràctic a resoldre. Aquest 
sistema de reclutament és molt important 
pel propi candidat, ja que molts, tot i ve-
nir d’una trajectòria sociosanitària i tenir 
una clara voluntat per treballar en aquest 
sector, potser mai han conviscut amb la 
quotidianitat d’una ètica de l’acollida. 

El rostre de l’altre

Les cuidadores i cuidadors de la Funda-
ció Pere Mitjans estan professionalitzats. 
Molts s’han preparat per desenvolupar fei-
nes en el món social, tenen sòlids coneixe-
ments teòrics i pràctics de com abordar si-
tuacions quotidianes i disposen de pautes, 

lanç és del tot positiu, va a treballar amb 
il·lusió i diu que la feina l’ha canviat com 
a persona. Una història que es repeteix 
en persones que estudien quelcom inde-
terminat, fan feines no del tot complaents 
i un bon dia, de manera indirecta, desco-
breixen que en el seu dia a dia, la cura: “la 
verdad es que me da vida”.

El segon cuidador que tampoc prové 
d’una evolució dins el món social o sanita-
ri és Francis. En el seu cas, com Joaquín, 
també va ser una persona amiga qui el va 
encaminar cap a la Fundació i el treball de 
cura: 

“vaig entrar fa deu anys, vaig entrar al 
març del 2005, i vaig venir a rel d’un 
amic, que em va aconsellar, que em va 
veure que tenia capacitats per això”.
Però la seva història té un component 

significatiu dins el món de la cura i el gè-
nere: 

“feia un parell d’anys que havia mort 
la meva àvia i la vaig estar cuidant, 
durant quatre mesos d’un càncer”.
En aquest cas ja era un home cuida-

dor i podem pensar que no li devia cos-
tar gaire encaixar en les rutines de la cura 
amb persones discapacitades. De fet ho 
va veure clar desprès de fer el període de 

industrial la empresa va fer un ERO i es va 
quedar sense feina: 

“mi oficio es carpintero, ebanista, 
nunca se me había pasado por la ca-
beza trabajar con personas con disca-
pacidad (…) la Mercè me llamó un día, 
sabía que yo ya no estaba trabajando 
y me dijo oye, hay un centro, una Fun-
dación que busca, que necesitan un 
carpintero, ¿qué, cómo lo ves? (...) Me 
dije, pues mira, sabía lo que no quería 
hacer, que era trabajar doce horas al 
día en un taller para otro (…) y me dije 
mira lo pruebo”. 
Joaquín porta treballant sis anys al ta-

ller de fusteria Clot de la Fundació i està 
molt satisfet amb la seva tasca. El seu ba-
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tigui, en el millor dels casos, un 35% per 
sota d’altres professionals de l’educació o 
del món sanitari. Com tampoc és accepta-
ble que, al món de la cura, també els sa-
laris dels homes estiguin un 3% per sobre 
dels de les dones. 

L’estudi ens ha permès comprovar què 
els blocatges més significatius pels homes 
que volen ser cuidadors es concentren 
en dos aspectes. El primer seria el pudor, 
les tasques que envaeixen la intimitat de 
l’altre semblen ser més dificultoses pels 
homes, sobretot quan comencen a treba-
llar en aquest entorn. I l’altre seria l’ac-
ceptació de l’hegemònica feminització de 
la professió. Tot i estar formats, el homes 
que accedeixen a la feina han d’aprendre 
de dones, i desenvolupar la seva carrera 
professional sota la supervisió de dones. 
Els homes cuidadors de la Fundació Pere 
Mitjans han superat aquestes barreres, 
o no sembla que els destorbin especial-
ment, i continuen cada dia reconeixent-se 
en la mirada de l’altre.

 

protocols i marcs referencials per afron-
tar el seu treball amb persones discapa-
citades. La professionalització, però, pot 
provocar un distanciament en la relació 
humana. Cal mantenir l’equilibri, el treball 
social té un fort component ètic, tant pels 
riscos que afronta diàriament com per la 
seva manera d’apropar-se a l’altre. Els ho-
mes cuidadors entrevistats en aquest pro-
jecte han posat sempre el focus en l’altre. 
El seu apropament als usuaris dels serveis 
de la Fundació defuig la mirada freda de 
la raó, per acostar-s’hi des de l’assistència 
i l’acolliment. El treball de camp realitzat 
sembla confirmar, en els homes cuidadors 
de la Fundació Pere Mitjans, un activisme 
moral fonamentat en l’ètica de la respon-
sabilitat i en l’ètica de l’alteritat. El cui-
dador social té i ha de tenir aquesta guia 
en la seva funció desenvolupant tasques 
de cura. Hem encetat un camí que caldrà 
consolidar. Aquests valors ètics presents 
en la professió de cuidador social, o com li 
vulguem dir, necessiten del merescut re-
coneixement social i professional per tal 
d’augmentar l’atracció cap aquesta pro-
fessió. No pot ser que, tot i dependre en 
més d’un 58% de fons públics, els salaris 
d’aquests treballadors i treballadores es-

Me gustaría ser marinero
Para ir en barco a Madrid

Me gustaría ir al circo
para ver los payasos y los leones

Me gustaría ser astronauta
para ir a Galicia

Mi sueño es casarme y tener hijos
para cuidarlos y mantenerlos

y quererlos.

Juan Manuel Saldaña 
en el llibre Somnis: 25 anys de Casa Boleda 

(Fundació Pere Mitjans)
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SOBRE L’AUTOR DEL TEXT  
I LES IMATGES

Miquel Serra Lázaro
Graduat en Humanitats per la Universitat 
Oberta de Catalunya, va realitzar estudis 
de fotografia a l’Institut d’Estudis Foto-
gràfics de Catalunya. Participa a l’equip 
d’ “Homes cuidadors. Reptes i oportuni-
tats per reduir les desigualtats de gènere i 
afrontar les noves necessitats de cura”, el 
seu primer projecte de recerca, finançat 
pel programa RecerCaixa. Actualment 
col·labora com a vicepresident del patro-
nat a la Fundació Pere Mitjans.

Les imatges que acompanyen el text 
pertanyen a l’exposició Retrats d’acollida, 
que reuneix fotografies preses per Miquel 
Serra durant el procés d’investigació.

PER LLEGIR

Centre Ocupacional 
Casa Boleda (2014) 
Somnis: 25 anys a Casa 
Boleda
Barcelona: Fundació 
Pere Mitjans

Somnis sorgeix d’un exercici d’introspecció sobre 
la presa de decisions, l’autodeterminació, l’accep-
tació d’un mateix i del propi cos i l’expressió co-
municativa dels desitjos i de les aspiracions de les 
persones que formen l’ànima del Centre Ocupa-
cional Casa Boleda de la Fundació Pere Mitjans. 
El llibre és un recull de retrats i d’escrits en què 
queden reflectides les mirades, els sentiments i els 
somnis de les persones amb discapacitat partici-
pants en el projecte.

Per fi, la sexualitat i les relacions afectives de les 
persones amb discapacitat són tractades amb 
total claredat i, a la vegada, amb valentia i pro-
funditat. Des d’una simple carícia fins a un coit... 
Quina serà la necessitat de cada persona? És útil 
recórrer a serveis sexuals professionals? Com po-
den intervenir els familiars i els terapeutes? Què 
es pot obtenir amb la masturbació o les joguines 
sexuals? Com s’ha de prevenir l’abús sexual? I, 
en definitiva, per què costa tant reconèixer i sa-
tisfer aquesta necessitat tan bàsica quan implica 
persones amb alguna discapacitat? Gràcies al seu 
profund coneixement i experiència professional, 
Clara Clos i Gemma Deulofeu tracten totes aques-
tes qüestions des de la serietat i l’afecte, i ens ofe-
reixen també una guia de recursos per a familiars 
i professionals.

Clos, C. i Deulofeu, G. 
(2014) 
Sensuales:  
Relatos de sexo y afecto 
en la discapacidad 
Barcelona: Comanegra
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PER VEURE...

InDiscutible 
Vídeo 
pedagògic 
promogut per 
la Fundació 
Vicki Bernadet 
i la Fundació 
Pere Mitjans

Aquest vídeo és el fruit d’un any de 
treball compartit entre usuaris i usu-
àries de la Fundació Pere Mitjans i 
familiars i professionals tant de la 
Fundació Pere Mitjans com de la Fun-
dació Vicki Bernadet. El vídeo, basat 
en testimonis directes de totes les 
persones participants, para especial 
atenció al dret a decidir sobre la prò-
pia sexualitat de les persones amb 
discapacitat, així com a la necessitat 
de treballar la prevenció i intervenció 
en possibles casos d’abús sexual. 

Disponible a: inDiscutible.cat.

El equipo de 
Pincho
Documental  
dirigit per 
Xesco Pla

A través del treball quotidià del tàn-
dem Pincho-Tècnica veurem les pro-
blemàtiques i objectius terapèutics 
que es treballen amb un grup de 
persones amb poli-discapacitat; les 
seves millores cognitives, en auto-
nomia i en les seves relacions inter-
personals; per què Pincho és millor 
eina que altres per la consecució 
d’aquests objectius terapèutics; i 
per què altres terapeutes-educadors 
avaluen positivament l’impacte que 
el gos té en el centre, en la seva tas-
ca i en les seves relacions amb altres 
professionals.

PER LLEGIR MÉS...

Canimas, J. (coord.). (2016). L’ètica de Dincat. Barcelona: Edició Ampans.  
[en línea] 

Canimas, J. i Relats, V. (2009). Repensar la intervenció social, conrear l’ètica 
de l’hospitalitat. Quaderns d’acció social i ciutadania, (6), 86-99. [en línea]   

Fascioli, A. (2010). Ética del cuidado y ética de la justícia en la teoria moral 
de Carol Gillligan. Actio (12), 41-57. [en línea] 

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, (2016), Baròmetre del 
Tercer Sector Social. Informe de resultats. (Edició 2016). [en línea] 

Gilligan C. (2013). La ética del cuidado. Barcelona: Fundació Víctor Grífols i 
Lucas (Cuadernos de la Fundació Victor Grífols i Lucas, 30). [en línea] 

La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya. (2017).
Anuari de l’ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya. Informe de resul-
tats. [en línea]

Idareta, F. i Úriz, M. J. (2012) Aportaciones de la ética de la alteridad de E. 
Lévinas y la ética del cuidado de C. Gilligan a la intervención en Trabajo so-
cial. Alternativas, (19), 33-44. [en línea] 

Lévinas E. (1991) Ética e infinito. Machado Grupo de Distribución S.L. (La 
Balsa de la Medusa, 198).

Col·legi d’educadores i educadors socials de Catalunya. (2014). Informe de 
l’estat de l’Educació Social a Catalunya. [en línea] 

Fundació Pere Mitjans. (2017). Memòria social corresponent a l’exercici 2016.  
[en línea] 

Vilà Mancebo, A. (2003). Els serveis socials a Catalunya. Una visió Històrica. 
(Tesi doctoral) Departament de Pedagogia. Universitat de Girona. [en línea] 

http://indiscutible.cat/
http://www.dincat.cat/l-�tica-de-dincat_238667.pdf
https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/10792/Repensar-intervencio-social.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://aapjyf1.tizaypc.com/contenidos/contenidos/4/La%20Etica%20en%20la%20teoria%20moral%20de%20Carol%20Gilligan.pdf
http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/informe_barometre_2016_maquetat_6.pdf
http://www.secpal.com/%5CDocumentos%5CBlog%5Ccuaderno30.pdf
http://www.laconfederacio.org/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-ANUARI-OCUPACI�-TSS-2017-WEB.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/26718/1/Alternativas_19_02.pdf
http://ceesc.cat/images/simplefilemanager/567bb1311203b2.49611406/Informe_ES.pdf
http://www.fpmitjans.org/memoriasocial2016.pdf
http://www.fpmitjans.org/memoriasocial2016.pdf
https://dugi-doc.udg.edu//bitstream/handle/10256/4652/tavm.pdf?sequence


NOTÍCIES AFIN

Estel Malgosa obté una beca  
predoctoral en el Grup AFIN

Estel Malgosa ha obtingut una beca predoctoral FI-
2018, finançada per la Generalitat de Catalunya, 
per realitzar el seu doctorat sobre la construcció 
social de la sexualitat i la reproducció, dirigit per 
Diana Marre i Beatriz San Román. En el seu treball 
analitzarà la noció de nens, nenes, adolescents i 
joves en sexualitat i reproducció, prenent com a 
eix bàsic d’anàlisi les construccions socials de gè-
nere.

Marcin Smietana, nou posdoctorat  
a Reprosoc (University of Cambridge)

Marcin Smietana, membre d’AFIN, va obtenir un 
nou posdoctorat de tres anys en el grup d’investi-
gació Reprosoc (University of Cambridge), gràcies 
al finançament de Wellcome Trust per al projecte 
titulat “Changing In/Fertilities”, dirigit per Sarah 
Franklin i Marcia Inhorn. El projecte analitzarà 
com estan canviant les percepcions de fertilitat i 
infertilitat, i com aquests canvis estan conduint 
cap a noves normes de comportament. Concre-
tament, aquest projecte s’enfocarà cap a noves 
formes de fertilitat, precarietat i estratificacions 
reproductives, les pràctiques reproductives de la 
comunitat LGBTQ, les relacions entre reproduc-
ció i raça, reproducció i comunitats migrants, i la 
manera com els tractaments de reproducció assis-
tida estan construint la ciència bàsica. L’objectiu 
principal del projecte és desenvolupar una teoria 
sociològica sobre els canvis contemporanis en la 
fertilitat.  

El Grup d’investigació AFIN ha passat de ser reco-
negut com a Grup d’Investigació Emergent (2014 
SGR1149) a Grup d’Investigació Consolidat (2017 
SGR1791) per AGAUR, l’agència de gestió d’aju-
des universitàries i d’investigació de la Generalitat 
de Catalunya, a través del programa SGR, l’objec-
tiu del qual és impulsar l’activitat d’investigació i 
el seu impacte científic, econòmic i social, així com 
promoure la projecció internacional d’aquesta. 

El Grup d’Investigació AFIN, reconegut  
com a grup consolidat per AGAUR

AFIN a Varsòvia  
amb el projecte “Doing Right(s)”

Beatriz San Román, Estel Malgosa i Patricia Alja-
ma, han estat una setmana a Varsòvia per reu-
nir-se amb altres integrants del projecte “DOING 
RIGHT(S): Innovative tools for professionals wor-
king with LGBT famílies”. Durant la seva estada, 
han participat en diversos grups de treball per 
consensuar una guia d’informació sobre les famíli-
es LGTB per professionals de la salut, de l’educació 
i de l’àmbit legislatiu. Els participants del projecte 
són universitats i organitzacions de la societat civil 
de tres països diferents -Espanya, Itàlia i Polònia- 
que, des d’una mirada transdisciplinar, uneixen les 
seves experiències en diversos contextos culturals 
per tal d’oferir informació i estratègies professio-
nals que fomentin la igualtat, evitin discriminaci-
ons i incloguin la diversitat familiar en les pràcti-
ques institucionals i professionals.
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AFIN a la premsa

Diversos membres del Grup AFIN han intervingut en dife-
rents mitjans de comunicació, participant de debats sobre 
(in)fertilitat, homes cuidadors i gestació subrogada. 

Diana Guerra, psicòloga i membre de l’Institut Valen-
cià d’Infertilitat i del Grup AFIN, ha participat en un de-
bat sobre gestació subrogada amb Alicia Miyares, filòsofa 
i portaveu de l’associació “No somos vasijas”, en el pro-
grama Para todos La 2 de Televisión Española. Aquí tenen 
l’enllaç al debat: Tener un hijo/a acudiendo al vientre de 
otra mujer. Reportaje sobre la maternidad subrogada. 

Bruna Alvarez, investigadora del Grup AFIN, participà 
en el debat sobre nous models de paternitat en el pro-
grama Ben Trobats-VOTV, a la Televisió local d’Esplugues 
del Llobregat, explicant part dels resultats del projecte 
d’investigació titulat “Homes cuidadors”. Poden seguir el 
debat en el següent link: Nous models de paternitat. 

Bruna Alvarez també va participar en el programa de 
ràdio de la Cadena Ser, Hoy por hoy, parlant de la caiguda 
de la fecunditat i de la maternitat tardana. Poden escoltar 
aquest debat en el següent link: Madres cada vez más tar-
de y cada vez con menos hijos. 

El passat 24 de febrer se celebrà la clausura del 
projecte “EducaSex Gelida: educació afectivosexu-
al en escoles de primària”, amb la presentació de 
l’obra “I per què no en parlem?”, interpretada per 
les nenes, nens i famílies de l’associació Les Esco-
les Gelida Teatre. Aquesta obra, escrita per Irene 
Puig Campreciós, està basada en els resultats pre-
liminars obtinguts en el projecte. Més de 150 per-
sones participaren com a espectadores d’aquesta 
obra. 

EducaSex-Gelida és un projecte d’investigació 
aplicada, vinculat al projecte d’investigació titulat 
“Deseos parentales y derechos reproductivos y fi-
liales: miradas interdisciplinares sobre decisiones 
reproductivas y ‘orígenes’ en reproducción asisti-
da, adopción y subrogación” (2016-2019), dirigit 
per Diana Marre. EducaSex-Gelida ha tingut l’ob-
jectiu de conèixer què en pensen nens, nenes, 
mestres i famílies sobre la sexualitat i la diversitat 
d’orígens reproductius. El projecte ha consistit en 
la realització de tallers d’educació afectivosexual i 
de diversitat familiar amb les comunitats educati-
ves de les dues escoles de primària de la localitat.
Els tallers s’han inspirat en la investigació i acció, 
i han consistit en la realització de dos grups focals 
amb mestres, tallers amb els nens i nenes de se-
gon, quart i sisè de primària i una xerrada amb les 
famílies de cada escola.

La sexualitat a escena: clausura d’EducaSex Gelida
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-6/4480938/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-6/4480938/
http://www.xiptv.cat/ben-trobats/capitol/nous-models-de-paternitat
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Aperitius dels Dijous AFIN
Segueix el cicle d’hivern dels Aperitius dels Dijous AFIN, amb quatre seminaris el proper mes de març.

1 de març
Javiera Navarro
Psicòloga de la Universidad 
Alberto Hurtado (Xile)

8 de març
Bruna Alvarez 
Doctora en Antropologia per la 
UAB, llicenciada en Història per la 
UB i membre del grup AFIN-UAB. 

15 de març
Paola Galbany Estragués
Doctora en Ciències de la 
Infermeria, llicenciada en 
Antropologia Social i Cultural 
per la UB i diplomada en 
Infermeria per la URL. Degana 
de la Facultat de Ciències de 
la Salut i del Benestar, de la 
Universitat de Vic.

La seva intervenció es titularà “Madres solteras por elec-
ción con donación anónima y el vínculo con sus hijos: El 
caso de Chile”, i explicarà com la revisió de l’evidència 
científica disponible actualment, fa palesa l’existència 
de bones raons per pensar que el fet de ser fill d’una 
mare soltera per elecció (MSPE), a través d’una donació 
anònima de semen, per si sol no és un factor que afecti 
el desenvolupament socioemocional dels nens i nenes. 
La qualitat de la relació que s’estableix entre les mares i 
els seus fills és més rellevant que l’existència o no d’un 
progenitor masculí o d’un donant anònim. Tanmateix, 
és molt incipient la investigació en MSPE, no havent-hi 
cap estudi a Xile sobre aquestes dones i els vincles que 
estableixen amb els seus fills. És important considerar, 
a més, que aquesta configuració familiar específica està 
en risc de ser víctima d’un discurs públic de ‘condemna’ 
als nens per ser fills de donants anònims, la qual cosa 
pot afectar el seu desenvolupament en la mesura que 
les mares incorporin o comparteixin elements d’aquest 
discurs, generant ansietat i temors que eventualment 
afectin la qualitat del vincle. 

Presentarà “Las condiciones de las madres en el merca-
do laboral”, on es mostraran quines són les experiències 
de les mares i les estratègies empleades per conciliar el 
doble rol de mare i treballadora. A partir de les seves 
dades d’investigació, Bruna Alvarez sosté que el mer-
cat laboral funciona com un mecanisme de governança 
reproductiva (Morgan y Roberts, 2012) que construeix 
les mares com a males treballadores, principalment a 
causa dels requeriments simultanis de temps i presèn-
cies en els treballs productius i reproductius. Es cons-
trueix d’aquesta manera, una forta dicotomia entre la 
construcció social de la mare -dona amb fills/es-, i de 
la no-mare -dona sense fills/es- i homes, als quals no 
se’ls associa amb la responsabilitat de la cura. El mercat 
laboral condiciona les persones a ser “no-mares” en el 
sentit que es produeixen mecanismes d’expulsió de les 
dones (i en menys mesura homes) amb fills/es, a la 
vegada que un retard de la maternitat que manté les 
dones com a “no mares”. 

El seminari titulat “La gestión de las emociones en 
hombres enfermeros que cuidan niñas y ninos”, forma 
part del projecte titulat “Homes cuidadors” i analitza la 
gestió de les emocions en infermers masculins que tre-
ballaven amb nens i nenes malalts. En relació amb les 
dones, la gestió d’emocions dels infermers masculins es 
construeix a partir de la manifestació d’una menor em-
patia, un major distanciament en la seva relació amb el 
pacient, una major habilitat en la realització de tècni-
ques, una major preocupació pel confort dels pacients, 
un major interès en activitats de distracció i una ma-
jor associació de l’home amb activitats que impliquin 
l’exercici de la força, la qual cosa dificulta la manifesta-
ció d’emocions com la tristesa o la por. Les seves con-
clusions posen de manifest que tant els homes com les 
dones tenen capacitat per cuidar, però realitzen les acti-
vitats de cura de manera diferent. Encara que els homes 
mostren preferència per la tècnica, s’identificaren com 
a persones sensibles en la cura holística del nen i el seu 
entorn familiar. 
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22 de març 
Giulia Colavolpe Severi 
Máster en Antropologia 
Social a l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, 
on actualment és estudianta 
de doctorat. 

1 de març

Madres solas por elección con donación anónima 
y el vínculo con sus hijos: El caso de Chile
Javiera Navarro. Psicòloga. Professora Universidad 
Alberto Hurtado (Xile). 

8 de març

Las condiciones laborales de las madres 
trabajadoras
Bruna Alvarez. Doctora en Antropologia. 
Investigadora Posdoctoral AFIN-UAB.

15 de març

El rol de la mujer en la lucha de la 
profesionalización de los cuidados y avance  
en los cuidados enfermeros
Paola Galbany. Doctora en Ciències Infermeras. 
Decana de la Facultat de Ciències de la Salut i del 
Benestar de la Universitat de Vic .

22 de març

¡Vamos a ver al tete!  
Un análisis de la presencia social del feto  
en el seguimiento del embarazo en Barcelona
Giulia Colavolpe Severi. Antropòloga. 
Investigadora predoctoral en Antropologia EHESS 
(París, França). 

L’ APERITIU DELS DIJOUS 
ALS SEMINARIS D’ AFIN D’hIVERN*

CENTRE AFIN
C/ Vila i Puig s/n
Universitat Autònoma de Barcelona 
(a 3 min a peu de l’estació FGC Bellaterra)

* Els seminaris, oberts i gratuïts,  s’organitzen amb el suport 
de  MINECO/FEDER, EU a través del projecte I+D: “Del control 
de la natalitat a l’ansietat demogràfica: comunicació, secret 
i anonimat en les tecnologies reproductives del segle XXI” 
(CSO2015-64551-C3-1-R-1).

Després de dedicar-se a l’estudi de les noves tecnolo-
gies de reproducció, realitza una tesi doctoral sobre la 
centralitat del fetus en el seguiment de l’embaràs en 
un context de crisi econòmica i demogràfica a la ciu-
tat de Barcelona, dirigida per Enric Porqueres i Gené. 
Aquest projecte, dins del marc de l’antropologia mè-
dica crítica i de l’antropologia feminista, s’ha dut a 
terme amb una etnografia multi-situada en diversos 
contextos on, gràcies a tecnologies, pràctiques i dis-
cursos, es fa socialment present el fetus, en tant que 
individu, membre de la família, pacient, i subjecte de 
drets. L’objectiu del seminari titulat “¡Vamos a ver al 
tete! Un análisis de la presencia social del feto en el 
seguimiento del embarazo en Barcelona” és donar a 
entendre com els discursos i les pràctiques entorn de 
l’embaràs, del gènere, de la tecnologia biomèdica, del 
cos matern i fetal, emfatitzen la centralitat del no-
nat en l’embaràs, com a membre de la família, com 
a pacient i com a individu dotat de presencia social. 
La xerrada es completarà amb una reflexió sobre les 
implicacions ètiques i metodològiques de l’etnografia 
multi-situada, del studying-up i del contacte etno-
gràfic amb persones d’ideologia oposada a la nostra

PROPERS SEMINARIS

https://www.google.es/maps/place/Centro+AFIN/@41.5002679,2.0940934,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xeadd78c07e01c19e!8m2!3d41.5002679!4d2.0940934

