
El treball de la llar com a camp de batalla: 
breu història dels moviments de les lluites a Espanya1 

AFIN nº 111

Febrer 2019

AFINA F I N

Per la historiadora feminista Silvia Federici, els inicis 
del sistema capitalista en les societats occidentals 
van tenir una fita fundacional en la caça de bruixes 
de l’edat mitjana. Sense entrar a debatre les xi-
fres sobre quants assassinats de dones va suposar 
aquest fet històric, el punt central va ser el clima de 
terror que va imprimir en la societat, acompanyat 
de l’expropiació de terres a la població camperola, 
la producció d’una massa de vagabunds en busca 
de subsistència i un control ferri sobre el cos de 

les dones. Aquest control es va estendre més en-
davant sobre les capacitats reproductives d’aques-
tes (principalment de la concepció, l’embaràs i el 
part). Segons Federici, un dels resultats de tot això 
va ser l’emergència d’un nou model de feminitat 
que les situava en una posició secundària respecte 
als homes. Així, el treball realitzat per dones va pa-
tir un procés de desvalorització enfront del capital 
–considerat la mesura del valor dels béns–. Durant 
la fase d’industrialització del capitalisme, es va de-
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finir una divisió sexual del treball, que va 
relegar les dones a l’àmbit privat de la 
llar, mentre que els homes van assumir 
funcions en l’àmbit productiu. El treball 
de les dones va passar a tenir un caràc-
ter obligatori i gratuït, sobre la base de 
la naturalització d’aquestes funcions com 
a pròpies del gènere femení. D’aquesta 
manera, el capital no solament obté be-
neficis de la producció gràcies a l’extra-
cció de valor que realitza de la mà d’obra 
industrial, sinó també de la reproducció, 
on la mà d’obra no obté cap compensació 
salarial. Així, allò que té lloc en l’àmbit 
privat –com la concepció, la maternitat, 
la higiene, la salut, l’educació o la crian-
ça–, esdevé clau per a la reproducció de 
la pròpia mà d’obra però, tanmateix, es 
fa gratis.

Seguir aquesta deriva teòrica va ser-
vir al moviment feminista de la dècada 
de 1970, als Estats Units, per reivindicar 
qüestions de justícia per a les dones, in-
cloent-hi diverses demandes. Una d’elles 
va ser la necessitat de les dones de sortir 
de l’àmbit privat de la llar i adquirir po-
sicions en l’àmbit públic, no sols mitjan-
çant el dret al sufragi (una demanda ja 
realitzada pel moviment sufragista de fi-

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

nals del segle XIX) sinó també respecte 
al dret a l’ocupació. Paral·lelament, es va 
debatre la importància del treball repro-
ductiu i l’acumulació de beneficis que el 
capital n’extreia, donat el seu caràcter 
gratuït. Connectada amb aquestes anàli-
sis, sorgeix la lluita per “un salari per a 
les mestresses de casa”, entenent que tot 
el que dones i mares realitzen a la llar es 
pot considerar també un treball. Les de-
mandes feministes d’un salari per a les 
mestresses de casa van tenir una escassa 
repercussió en els països industrialitzats, 
llevat d’excepcions puntuals i de curta du-
rada. Paradoxalment, en una fase poste-
rior del capitalisme, el treball reproductiu 
(entès en sentit ampli, és a dir, incloent-
hi també la criança, l’educació o les cu-
res) es convertirà en treball remunerat, 
amb l’accés de les classes mitjanes a gran 
quantitat de serveis dirigits a les persones 
i a les llars, com el treball de la llar, la cura 
de persones en situació de dependència, 
la cura d’infants, entre altres. Tanmateix, 
aquests serveis ingressen en els intercan-
vis mercantils de forma devaluada, amb 
retribucions o salaris per sota del mínim 
i amb condicions laborals deficitàries. En 
molts països desenvolupats, així com a al-

tres en vies de desenvolupament, aques-
tes ocupacions es van mantenir fora de 
les normatives laborals o van tenir una 
regulació dèbil, sense que se’ls recone-
guessin plenament els drets derivats del 
seu treball.

Malgrat la importància d’aquests ar-
guments per al feminisme, les deman-
des i lluites se centraren en aconseguir 
l’emancipació de la dona mitjançant el 
seu accés al mercat laboral, en detriment 
d’aquelles que exigien el reconeixement 
i la valorització del treball reproductiu. 
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El treball de la llar com a centre de les 
demandes gràcies a la perspectiva teòrica 

de les cadenes globals de cura

Un interès renovat per la temàtica del tre-
ball reproductiu apareixerà en la dècada 
del 2000 de la mà de la sociologia de les 
migracions. Algunes autores extrauran 
conclusions reveladores entorn de la rela-
ció entre el procés de feminització de les 
migracions i el mercat laboral en el sector 
del treball de la llar i de les cures. Aquests 
estudis connectaran les migracions de do-
nes provinents de països en vies de de-
senvolupament amb la necessitat de co-
brir la demanda de mà d’obra en el sector 
del treball de la llar i de les cures en els 
països rics. Alguns dels factors que contri-
buirien a l’expansió d’aquest fenomen se-
rien: l’augment de l’esperança de vida i de 
les malalties que causen dependència en 
persones grans, l’augment de la qualifica-
ció de les dones, la incorporació massiva 
de dones al mercat laboral i, en alguns 
contextos, la falta d’assumpció de respon-
sabilitats per part de l’Estat respecte a les 
necessitats de cura. 

En la majoria de països, les treballado-
res migrants cobrien, i segueixen cobrint, 
les necessitats de cura i neteja en condici-

ons de precarietat i, fins i tot, d’explotació 
laboral, avalades per la situació d’irregu-
laritat jurídica (la falta de permisos de tre-
ball i residència) i la limitació de drets en 
relació als i les ciutadanes del país al qual 
arriben. Gran part de les migrants han 
de deixar els seus fills i filles en els seus 
països d’origen, sota la cura de familiars 
–generalment altres dones– per poder in-
serir-se en un mercat laboral de jornades 
intenses a Europa o als Estats Units. La 
sociòloga Arlie Russell Hochschild va en-
cunyar el concepte de cadenes globals de 
cura per anomenar aquesta transferència 
de responsabilitats en matèria de cures 
d’unes dones a altres: de dones dels pa-
ïsos desenvolupats cap a dones migrants 
i d’aquestes cap als seus familiars en els 
països d’origen. En molts casos, els ho-
mes es troben absents o assumeixen una 
funció marginal en aquestes cadenes. Al 
seu torn, la sociòloga Saskia Sassen va 
reprendre aquesta noció, qualificant-la 
d’estratègica per examinar les dinàmiques 
organitzadores de la globalització i de les 
seves interseccions amb la dimensió del 
gènere. Aquest enfocament obre la pos-
sibilitat de pensar en la divisió sexual del 
treball en una esfera transnacional, brin-

En part, aquesta deriva va ser deguda 
al temor d’alguns grups feministes de 
caure en la idealització del treball repro-
ductiu, la qual cosa va poder contribu-
ir a la seva naturalització com a funció 
pròpia de les dones.Això va suposar que 
aquestes temàtiques fossin relegades a 
un segon pla en relació a altres reivindi-
cacions.
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dant a algunes autores feministes la pos-
sibilitat de reprendre antigues demandes 
a l’entorn del reconeixement del treball 
reproductiu, en aquesta ocasió, travessat 
per la qüestió migratòria.

Les lluites de les treballadores de la 
llar a Espanya durant el franquisme i els 

primers anys de la democràcia

Espanya té una dilatada història de llui-
tes socials liderades per empleades de la 
llar. Entre 1932 i 1936, un grup de “cria-
des”, “serventes”, bugaderes, aiguaderes 
i selleres del poble de Cazalla, a Sevilla, 
es van unir per crear el Sindicat d’Em-
pleades del Servei Domèstic, afecte al 
Sindicato de Servicios Varios de la Con-
federación Nacional del Trabajo (CNT). 
Entre 1932 i 1936, aquestes dones van 
realitzar nombroses vagues per demanar 
condicions de treball dignes. Els patrons 
interpel·lats hi van veure una oportuni-
tat de represàlia contra aquestes dones a 
l’inici de la guerra civil. La seu de la CNT 
va ser saquejada i van ser segrestats els 
99 expedients de les militants, 49 de les 
quals van ser assassinades, mentre que 
d’altres eren empresonades i algunes 
aconseguien d’exiliar-se, segons relata 

Antonio Jiménez Cubero en el seu llibre 
Crónica local de la infamia.

La fi de la guerra civil a Espanya va 
donar inici a la dictadura franquista, ca-
racteritzada pel centralisme administra-
tiu, la prohibició de la diversitat cultural, 
el catolicisme i la censura. La família va 
actuar com a institució de control de la 
sexualitat i de les dones, que van ser re-
legades a l’àmbit de la llar i de les cu-
res. Per aconseguir aquests objectius, 
entre altres coses, es va donar poder a 
l’anomenada Secció Femenina, que havia 
estat creada per la Falange (partit po-
lític feixista que va recolzar Franco a la 
guerra civil i als inicis de la dictadura). La 
Secció Femenina va assolir el control del 
Servei Social de la Dona, que gestiona-
va l’auxili social i l’educació de les dones 
per a la reproducció de la família, sota 
la moral catòlica centrada en el sacrifici. 
Aquesta secció va tenir una gran influèn-
cia sobre el paper de les dones durant tot 
el franquisme, tot i que es va anar debili-
tant cap al final d’aquest, a la dècada de 
1970.

La presència d’una aristocràcia afí a 
la dictadura i l’emergència d’una classe 
mitjana assentada sobre la liberalització 

econòmica a partir de finals de la dècada 
de 1950 augmentaran la demanda d’em-
pleades de la llar, la cobertura de les quals 
dependrà, en gran mesura, de l’emigració 
rural-urbana. Com explica de manera bri-
llant Eider de Dios Fernández en les seves 
exploracions històriques, el servei domès-
tic va adquirir una importància estratègi-
ca per al règim dictatorial, el qual li va 
atribuir diferents funcions en almenys dos 
períodes definits. En un primer moment, 
va servir com a estratègia de domestica-
ció de les perdedores de la guerra o de 
les “esgarriades”, permetent que les do-
nes joves poguessin ser reeducades a les 
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menat Montepío del Servicio Doméstico. 
Aquesta entitat cobrirà assegurances de 
malaltia, viudetat o defunció, però sense 
reconèixer el sector com a laboral. Tot i 
que la Secció Femenina no ho considerava 
plenament com un treball, el fet que les 
empleades de la llar poguessin identificar-
se elles mateixes com a col·lectiu, va con-
tribuir a què se sentissin “treballadores”.

La presa de consciència progressiva 
de les empleades de la llar sobre la impor-
tància del servei domèstic i les condicions 
de desigualtat respecte a la resta de tre-
balladors, es gestarà paradoxalment grà-
cies al recolzament d’un altre grup catòlic: 
el de la Joventut Obrera Cristiana (JOC). 
Aquest organisme, en la seva missió de 
portar la paraula de Déu a les fàbriques 
i als treballadors, contacta amb aquest 
sector i crea els grups de “consciencia-
ció de les empleades de la llar”, que va 
ser el germen de les reivindicacions que 
agafaran cos a les dècades dels setanta 
i dels vuitanta. Arran de la seva vincula-
ció amb els obrers i amb les empleades 
de la llar, la JOC es transformarà. Molts 
dels seus integrants rebran pressions per 
part del règim o passaran a la clandesti-
nitat, en la qual es gestaven els partits 

d’esquerres. Amb la mort de Franco, el 
1975, i la posterior legalització dels partits 
polítics, el 1977, membres històrics de la 
JOC passaran a convertir-se en dirigents o 
activistes importants de sindicats com la 
Unión General de Trabajadores (UGT), la 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) 
o el recentment creat Comisiones Obreras 
(CCOO), entre altres.

Les empleades de la llar i altres dones 
militants d’esquerra consideraran dues 
vies polítiques per continuar la lluita pels 
drets laborals en aquest sector. Un grup 
s’unirà als sindicats i un altre s’alinearà 
amb un feminisme que agafarà força grà-
cies a les consignes arribades dels Estats 
Units o de la resta d’Europa, en alguns ca-
sos gràcies a les pròpies dones retornades 
de l’exili. En ambdós moviments polítics, 
les empleades de la llar sofriran decepci-
ons. En el cas dels sindicats, perquè les 
treballadores no se sentiran plenament 
representades, i en el cas del feminisme, 
a causa de la centralitat, que en aquell 
temps va cobrar la necessitat de lluitar 
per l’emancipació de les dones a través 
de la seva inclusió en el treball productiu. 
Begoña San José, qui va ser la primera 
Secretària de la Dona de CCOO en l’àm-

cases de famílies afins al règim. Tanma-
teix, a partir de les transformacions eco-
nòmiques de finals de la dècada de 1950, 
tindran lloc una sèrie de canvis en l’àmbit 
laboral i social, que afectaran directament 
el sector del servei domèstic. En l’esmen-
tat període, el servei domèstic quedarà 
exclòs de la Ley de Contratos de Trabajo, 
per considerar-se una activitat realitzada 
a l’interior de les llars. No obstant això, 
tement un possible rebuig generalitzat per 
part de les empleades de la llar, la Secció 
Femenina va desenvolupar, el 1959, un 
sistema d’assistència social específic ano-
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bit Confederal fins al 1981, relata com la 
militància sindicalista va arribar a ser un 
escull per les reivindicacions de les dones, 
davant la qual cosa ella, junt amb altres 
companyes, decideix constituir el Fòrum 
de Política Feminista el 1986. Encara que 
per part del feminisme tenen lloc alguns 
gestos de complicitat cap a la condició 
de les empleades de la llar, les seves de-
mandes quedaran en un pla marginal fins 
que, el 1985, el govern socialista de Feli-
pe González, aprova una reforma del Rè-
gim Especial de la Seguretat Social per al 
Treball de la Llar. Si bé aquesta reforma 
representà canvis substancials en el re-
coneixement de la protecció social de les 
empleades de la llar (respecte a un De-
cret de 1969 aprovat en el marc de la dic-
tadura franquista), continuava definint el 
treball de la llar com “una relació laboral 
especial”, davant la qual no exigia ni tan 
sols la celebració d’un contracte formal, 
així com tampoc incloïa les seves treballa-
dores a l’Estatuto General de Trabajado-
res, aprovat el 1980. 

Si per la major part del moviment fe-
minista les lluites eren imperioses i els 
canvis s’havien de fer ràpidament amb 
l’arribada de la democràcia, per a les em-

pleades de la llar, les transformacions de-
mocràtiques no van suposar cap canvi en 
la seva condició d’infravalorització. A més, 
es trobaven soles i disgregades per tot 
l’Estat. Alguns petits grups van reprendre 
les reunions i els debats, ara centrats en 
la decepció respecte a la nova regulació 
del treball de la llar. El 1986, es va crear 
l’Asociación de Trabajadoras de Hogar de 
Bizkaia i, als inicis de la dècada de 1990, 
l’Asociación de Empleadas de Hogar de 
Granada. Malgrat els enormes esforços 
per posar a l’agenda política la necessi-
tat d’una equiparació plena del treball de 
la llar com a treball remunerat, no hi va 
haver cap resposta legislativa durant les 
següents dues dècades.

La feminització de les migracions i  
les transformacions en el sector del 

treball de la llar a Espanya

Enmig dels vaivens de l’economia espa-
nyola, caracteritzats per crisis econòmi-
ques alternades amb períodes de recupe-
ració, el país va passar a integrar l’Espai 
Econòmic Europeu el 1985. Els diversos 
sectors productius en expansió van co-
mençar a atreure mà d’obra estrangera, 
que en només 15 anys, de 1995 a 2010, 

va passar d’unes 542.000 persones a 
5.700.000. El 49% d’aquestes persones 
eren dones que en gran part van entrar 
per la porta del treball de la llar per múl-
tiples raons. En primer lloc, l’ocupació 
massiva de dones espanyoles en el tercer 
sector va provocar una demanda urgent 
de cures externalitzades dins de les se-
ves llars, davant un Estat dèbil en polí-
tiques públiques socials que brindessin 
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cobertura. A més, una altra raó que sol 
passar desapercebuda en l’anàlisi sobre 
la correlació entre la feminització de les 
migracions i el treball de la llar, ha estat 
la històrica existència del règim d’internes 
(empleades que viuen a casa dels o de les 
ocupadores) en el cas d’Espanya. Aquesta 
modalitat va tenir un paper important du-
rant el franquisme, però va anar perdent 
força amb la progressiva consideració del 
servei domèstic com a treball remunerat, 
tot i que no va desaparèixer per aquelles 
dones que migraven del camp a la ciutat. 
Amb la democràcia i l’increment del llindar 
d’acceptació de l’ocupació en dones amb 
millor qualificació, el treball de la llar es 
va veure positivament beneficiat. Tam-
bé en aquest sector, moltes dones ja no 
acceptaven qualsevol condició laboral i la 
modalitat d’internes va començar a desa-
parèixer, llevat de les classes benestants, 
segons relata Begoña San José. 

Ja a la dècada dels noranta, una re-
novada classe mitjana-alta, generalment 
ubicada a l’extraradi de les grans ciutats, 
optarà per sol·licitar empleades de la llar 
estrangeres com a internes –inicialment 
filipines i després dominicanes– per a la 
cura de nens i nenes i la neteja de la llar. 

En la dècada del 2000, aquesta modalitat 
assolirà un desenvolupament sense pre-
cedents, estenent-se fins i tot entre clas-
ses socials tradicionalment menys aca-
balades. La modalitat d’internes passarà 
a ser la preferida per famílies on amb-
dós adults treballen i hi ha nens i nenes 
petites, així com també per llars cons-
tituïdes per una o dues persones grans 
en situació de dependència. L’Enquesta 
de Població Activa de l’Institut Nacional 
d’Estadística (EPA) calcula que el 1995 
hi havia unes 361.500 empleades de la 
llar a tot el país, de les quals solament el 
40% estaven afiliades a la Seguretat So-
cial. El 2007, arribaven a 768.600, amb 
un 35% d’afiliades. El nombre de treba-

lladores havia augmentat, però la taxa 
d’afiliació havia baixat. Aquestes xifres 
no reflecteixen enterament la realitat de 
les migrants que no tenien regularitzada 
la seva situació, per a qui la privacitat i 
inviolabilitat de les llars actuava com un 
element d’atracció, davant la por de veu-
re’s exposades i ser expulsades. D’altra 
banda, la disponibilitat total del temps 
d’aquestes treballadores va resultar ser 
un factor d’atracció per a les llars ocupa-
dores, així com de depreciació dels sala-
ris i d’estratificació en funció de les naci-
onalitats: les migrants sense papers com 
a internes; les migrants regularitzades 
entre la modalitat d’externes a jornada 
completa o per hores; les espanyoles fo-
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namentalment per hores, però amb sala-
ris lleugerament superiors.

El ressorgiment del treball de la llar  
com a lloc estratègic de les lluites 

feministes: associacionisme migrant, 
desacords i aliances

Les condicions laborals de les internes 
migrants van arribar a ser d’una tal vul-
neració dels drets que l’objectiu principal 
de totes elles va ser obtenir el permís de 
residència i feina per canviar d’ocupació. 
Això requeria que insistissin permanent-
ment als seus ocupadors perquè els fessin 
un contracte per escrit. Una vegada acon-
seguit el permís, moltes continuaven en el 
sector del treball de la llar, però en la mo-
dalitat d’externes o per hores. Un cop fora 
de les llars dels ocupadors, les migrants 
procuraven reagrupar els seus familiars, 
la qual cosa aconseguien entre tres i cinc 
anys, en alguns casos més, després d’ha-
ver arribat a Espanya. 

La sortida de la llar ocupadora moti-
vava novament la demanda d’una interna 
en aquesta, a la qual una vegada més hi 
acudien migrants en “situació irregular”. 
Aquesta dinàmica va tenir un paper relle-
vant com a factor d’atracció de migracions 

femenines, contribuint a generar una bor-
sa de treball irregular considerable, així 
com de migrants “sense papers”. 

Entre 1991 i 2005, el govern es va 
veure obligat a realitzar regularitzacions 
documentals extraordinàries per pal·liar 
aquesta situació. En el 2004, es calculava 
que hi havia més d’un milió i mig de per-
sones estrangeres sense papers a Espa-
nya. El procediment de regularització de 
2005 va ser clau per a les empleades de 
la llar, en tant que se’ls exigia requisits 
accessibles. De gairebé 700.000 persones 
estrangeres que aconseguiren el permís 
de treball i residència amb aquest proce-
diment, el 32% van ser empleades de la 
llar. Aquestes dones no solament es van 
beneficiar de l’obtenció de documents que 
regularitzaven la seva situació a Espanya, 
sinó que també van experimentar un pro-
cés d’apoderament com a col·lectiu. Per 
presentar la documentació, moltes d’elles 
acudiren a l’assessorament legal d’orga-
nitzacions socials, on van tenir l’oportuni-
tat de trobar-se i ampliar la seva xarxa de 
contactes. Algunes participaren en movi-
ments de base, durant els quals compar-
tien debats sobre precarietat amb grups 
feministes. Es va anar construint així una 

major consciència de la seva precària si-
tuació i de l’explotació laboral viscuda. 
D’aquests debats sorgeix, entorn del 2006 
a Madrid, “Territorio Doméstico”, un col-
lectiu de treballadores de la llar, migrants i 
feministes, que va saber combinar de ma-
nera molt efectiva la reflexió teòrica femi-
nista amb accions polítiques de carrer d’un 
elevat contingut creatiu, amb la finalitat 
de visibilitzar la situació en el sector. El 
2008, neix Servicio Doméstico Activo (SE-
DOAC), amb l’objectiu de proporcionar-los 
acompanyament a les empleades de la llar 
migrants i exercir pressió política sobre 
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els poders públics. El 2011, a Barcelona, 
es crea el primer sindicat d’empleades de 
la llar liderat per migrants, SINDIHOGAR/
SINDILLAR, com a resposta davant del 
que consideren una falta de resposta per 
part dels sindicats majoritaris en relació 
a la seva situació. Aquest fervor va en-
coratjar la creació d’altres associacions a 
Murcia, Granada i Euskadi. 

Les associacions o col·lectius d’emple-
ades de la llar migrants van aportar noves 
concepcions teòriques i pràctiques sobre 
les lluites, noves metodologies i formes de 
relacionar-se, que renovaran les energies 
gairebé esgotades dels grups de treballa-
dores de la llar tradicionals en què mili-
taven fonamentalment espanyoles. En la 
dècada del 2000, aquests grups es van 

constituir en una plataforma, aliant-se 
amb organitzacions socials, com Càritas o 
la Red Acoge, però les seves accions po-
lítiques no van tenir major impacte que 
l’elaboració de taules salarials locals. Als 
inicis de la dècada del 2010, si bé hi ha un 
creixement de l’associacionisme d’emple-
ades de la llar a tot el país, també s’ob-
serva una gran descoordinació i una certa 
divisió entre les associacions de migrants 
i d’espanyoles, així com entre les associ-
acions de treballadores de la llar i els sin-
dicats. 

Una fita destacable d’aquest període 
va ser l’interès que va suscitar la qüestió 
de la desvalorització del treball de la llar 
en creuar-se amb les migracions per un 
sector del feminisme espanyol. Malgrat el 
tradicional abandonament d’aquesta te-
màtica, tant pel que fa a les reflexions te-
òriques com a les accions reivindicatives, 
el que estava passant amb les dones mi-
grants en l’àmbit privat de moltes llars, va 
captar l’atenció del feminisme, qui va uti-
litzar la perspectiva de gènere per analit-
zar aquesta realitat sota l’enfocament de 
la sostenibilitat de la vida i la cura. Des-
prés de molts anys, el moviment feminis-
ta comença a qüestionar les possibilitats 

d’emancipació de les dones a través d’una 
ocupació en l’àmbit productiu, ja que l’ex-
periència havia estat demostrant que les 
dones no solament no s’havien alliberat 
de la seva dependència a la llar, sinó que 
aquesta relació es reforçava en una doble 
jornada laboral. 

La crisi econòmica que va afectar 
Espanya a partir de 2008 va obligar el 
govern de José Luis Rodríguez Zapate-
ro –del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE)– a avançar les eleccions al 2010, 
donant pas a la legislatura de Mariano 
Rajoy, del Partido Popular (PP). Abans de 
deixar el seu mandat, l’equip de Zapatero 
es va assegurar de fer tirar endavant al-
gunes lleis pendents, com la que regula-
va l’equiparació dels règims especials de 
la Seguretat Social al règim general de 
treballadors (obligació derivada del Pac-
te de Toledo de 1995). Els sindicats ma-
joritaris, principalment UGT i CCOO, van 
pressionar per al compliment d’aquests 
compromisos. D’aquesta manera, s’apro-
va el Reial decret 1620/2011, de 14 de 
novembre, que suposa una equiparació 
gairebé total del règim especial de treball 
de la llar amb el règim general de treba-
lladors. 
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Diverses associacions d’empleades de 
la llar, tant històriques com més recents i 
creades per dones migrants, van ser es-
coltades o consultades abans de l’apro-
vació d’aquesta normativa. Tanmateix, 
el text final va decebre el col·lectiu i va 
aguditzar la bretxa amb els sindicats ma-
joritaris. Les empleades de la llar organit-
zades van sentir que novament es perdia 
una oportunitat per equiparar plenament 
el seu treball amb la resta d’ocupacions. 
El RD 1620/2011 donava resposta a im-
perioses necessitats de les empleades de 

la llar, com l’obligatorietat d’un contracte 
per escrit, la cobertura total davant con-
tingències laborals, la prevenció dels abu-
sos en relació als salaris en espècies (sos-
tre i menjar) o l’equiparació (encara que 
progressiva) de la cotització per part dels 
ocupadors. Tanmateix, no contemplava el 
dret al subsidi per atur i era poc contun-
dent quant als acomiadaments improce-
dents i la regulació de les hores de pre-
sència (en el cas de les internes). A més, 
segons algunes associacions, no prohibia 
el règim d’internes, principal causant de 
l’explotació laboral.

La decepció davant la pèrdua d’aques-
ta oportunitat legislativa es va convertir 
en guspira per a la revolta. Coincident-
ment, l’Organització Internacional del Tre-
ball (OIT) va aprovar, també el 2011, el 
Conveni 189 sobre el treball decent per a 
les treballadores i els treballadors domès-
tics. Així, les associacions es van adonar 
de la rellevància internacional de la temà-
tica i de tot el que podien exigir a l’Estat 
espanyol en referència a això. Aquell any 
es començaren a visibilitzar les primeres 
passes cap a una coordinació general de 
gran part de les associacions, que va tenir 
un impacte molt positiu per posicionar-

se com a subjectes polítics. Conseqüent-
ment, es va crear el Grupo Turín, que va 
aglutinar Territorio Doméstico, SEDOAC, 
la cooperativa Abierto hasta el Amanecer, 
l’Agencia de Asuntos Precarios i, fins i tot, 
sindicats com la Unión Sindicalista Obrera 
(USO), entre altres entitats. El 2015 es va 
organitzar un Encuentro Nacional de Em-
pleadas de Hogar a Madrid, al qual van 
assistir totes les associacions d’emplea-
des de la llar de tot l’Estat, organitzacions 
feministes i la majoria dels sindicats im-
plicats en aquestes lluites.

Una lluita necessària que no ha arribat a la 
seva fi: continuïtats i discontinuïtats

El 2019 es compliran 50 anys des que es 
va aprovar per primera vegada a Espa-
nya una espècie de regulació operativa 
del treball de la llar. Desde llavors, el país 
ha finalitzat una dictadura i ha passat per 
dotze legislatures. Cap govern ha apro-
vat una equiparació absoluta del treball 
de la llar amb el règim general de treba-
lladors. De fet, les tres normatives que 
s’han aprovat en tots aquests anys, han 
estat regulacions de la Seguretat Social 
i no han adquirit l’estatut de lleis orgàni-
ques. Si bé la majoria de les seves condi-
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cions laborals en l’actualitat s’equiparen a les 
d’altres feines, segueixen existint deficiènci-
es que evidencien la visió que es té d’aquest 
sector, com a sector “especial” pel seu caràc-
ter “domèstic”, i per l’argument del límit de 
la inviolabilitat dels domicilis privats, utilitzat 
pels poders públics per tal de no realitzar ins-
peccions de treball. 

Encara continuen produint-se situacions 
que poden assimilar-se a l’explotació laboral. 
Fins i tot, com han evidenciat recents inves-
tigacions, l’existència d’abusos sexuals en el 
sector. En moltes ocasions, la relació ocupa-
dor/empleada es revesteix d’un caràcter clas-
sista i/o racista, propi d’un llegat històric del 
qual el treball de la llar no s’ha pogut allibe-
rar completament. Per tot això, el col·lectiu 
d’empleades de la llar encara té molt per de-
nunciar i reclamar. El seu reconeixement ha 
esdevingut un deute històric i la seva lluita ha 
sigut estratègica per entendre com han funci-
onat totes les fases del capitalisme, incloent-
hi l’actual, en la qual la pròpia vida s’ha posat 
al seu servei.

SOBRE L’AUTORA DEL TEXT SOBRE LES IMATGES

Llicenciada en Psicologia i Doctora en Antro-
pologia Social per la Universidad Autónoma 
de Madrid. Des de fa 15 anys treballa com 
a investigadora social per a diversos orga-
nismes públics i privats, nacionals i interna-
cionals, com ONU-Dones, ACNUR, Save the 
Children, Creu Roja o la Mitja Lluna Roja. 
En l’àmbit acadèmic és membre del grup 
d’investigació AFIN (Famílies i Infàncies) de 
la UAB, des del qual analitza temàtiques re-
lacionades amb la reproducció humana, els 
treballs i les mobilitats reproductives i, com 
a docent, realitza col·laboracions amb la Uni-
versidad de Granada. Com a feminista, milita 
activament en la Red de Mujeres Latinoame-
ricanas y del Caribe.

Fotos fetes per Silvina Monteros Obelar, du-
rant la manifestació d’empleades de la llar, el 
30 de març de 2012, a Madrid, amb l’ocasió 
del Dia Internacional de les Treballadores de la 
Llar. Aquesta manifestació va ser una fita per 
al col·lectiu, en tant que es va visibilitzar el 
seu desacord en relació amb el RD 1620/2011 
que recentment ha entrat en vigor a Espanya.
Es publiquen els logotips i imatges de cam-
panyes d’alguns dels col·lectius d’empleades 
de la llar, com Territorio Doméstico, SEDOAC, 
Sindihogar/Sindillar, l’Asociación de Emplea-
das de Hogar de Sevilla, la campanya de la 
OIT per promoure la ratificació del Conveni 
189 i la imatge de difusió del projecte DomE-
QUAL en el qual s’emmarca aquest text.

Silvina Monteros Obelar

AFIN nº 111

p.  11



AFIN nº 111

p.  12

PER LLEGIR...

Federici, S. 
(2010)  
Calibán y la 
bruja: mujeres, 
cuerpo y 
acumulación 
originaria
Madrid: 
Traficantes de 
sueños Editorial

De l’emancipació del servatge a les heret-
gies subversives, un fil vermell recorre la 
història de la transició del feudalisme al 
capitalisme. Expurgat de la gran majoria 
de manuals d’història, la imposició dels 
poders de l’Estat i el naixement del capi-
talisme no es van produir pas sense el re-
curs a la violència extrema. L’acumulació 
originària va exigir la derrota dels movi-
ments urbans i camperols. La seva aniqui-
lació va obrir el camí cap a la formació de 
l’Estat modern, la qual cosa va comportar 
una guerra contra les formes de vida i les 
cultures populars tenint les dones com a 
principal objectiu. Analitzant la crema de 
bruixes, l’autora mostra l’expropiació so-
cial dirigida sobre el cos, els sabers i la 
reproducció de les dones i dona veu als 
subalterns que resisteixen la continuada 
actualització de la violència originària. 

Jiménez Cubero, 
J. A. (2014) 
Crónica local 
de la infamia: 
La represión 
franquista de 
las mujeres 
republicanas 
de Cazalla de la 
Sierra 
Sevilla: Autor

Durant el cop d’estat franquista, mig 
centenar de dones van ser assassinades 
pels colpistes després de la presa del po-
ble sevillà de Cazalla, centre neuràlgic 
de la Sierra Norte de Sevilla. La dura re-
pressió franquista va portar a la presó a 
unes altres 102, mentre que la resta, fins 
a les 198 dones represaliades documen-
tades en aquest llibre, van desaparèi-
xer, van ser “depurades” o es van exiliar.  
L’ autor és un mestre que no exerceix,  
jornaler de professió, que porta més de 
20 anys recollint testimonis de les vícti-
mes i dels seus descendents, el resultat 
dels quals ha sigut la publicació d’aquest 
i un altre llibre, en els quals detalla amb 
precisió la repressió viscuda al seu poble 
serrà. Per més informació, consulteu el 
següent enllaç. 

Fernández, E. de D. 
(2018)
Sirvienta, 
empleada, 
trabajadora de 
hogar
Málaga: 
Universidad de 
Málaga

Les mobilitzacions més significatives van 
tenir lloc a Andalusia i, un cop acabada la 
Guerra Civil, aquestes dones van patir la 
repressió del règim franquista. Les “cha-
chas sindicalistas” eren el millor exem-
ple del desordre social. El servei domès-
tic va ser exclòs de qualsevol normativa 
legal. Havia deixat de ser una ocupació, 
es tractava d’un acte considerat de bona 
voluntat: les filles de famílies humils es 
posaven al servei d’unes altres més ri-
ques a canvi de manutenció i certs conei-
xements. Tanmateix, el servei domèstic 
no solament va funcionar com una forma 
de supervivència per als/les perdedors/
es de la guerra, sinó que era un mitjà de 
reeducació d’aquestes classes socials.

En l’última dècada, ha augmentat consi-
derablement la conscienciació sobre les 
condicions de vida i de feina dels 67 mili-
ons de treballadors domèstics d’arreu del 
món. Actualment, se sap que els abusos 
i l’explotació, el treball infantil, la discri-
minació, la fam, la violència, el servat-
ge per deutes, la invisibilitat i els nom-
brosos delictes que es cometen sota el 
paraigües del “tràfic” de persones tenen 
una desproporcionada representació dins 
d’aquest sector, tradicionalment desor-
ganitzat i invisible. A molts treballadors 
domèstics, especialment els migrants, 
se’ls nega l’accés als drets laborals i hu-
mans. Fins i tot en els països on exis-
teixen drets sobre el paper, aquests són 
extremadament difícils d’implementar, i 
“la mentalitat de servatge” encara preval 
en diferents formes.

Garofalo G.; 
Marchetti, S. i 
Kyritsis, P. (2017)
Domestic 
workers speak: A 
global fight for 
rights ans
recognitio
Regne Unit: 
Open Democracy

https://www.publico.es/politica/decenas-sirvientas-asesinadas-y-encarceladas.html
http://www.idwfed.org/en/resources/domestic-workers-speak-a-global-landscape-of-voices-for-labour-rights-and-social-recognition/@@display-file/attachment_1
http://www.idwfed.org/en/resources/domestic-workers-speak-a-global-landscape-of-voices-for-labour-rights-and-social-recognition/@@display-file/attachment_1
http://www.idwfed.org/en/resources/domestic-workers-speak-a-global-landscape-of-voices-for-labour-rights-and-social-recognition/@@display-file/attachment_1
http://www.idwfed.org/en/resources/domestic-workers-speak-a-global-landscape-of-voices-for-labour-rights-and-social-recognition/@@display-file/attachment_1
http://www.idwfed.org/en/resources/domestic-workers-speak-a-global-landscape-of-voices-for-labour-rights-and-social-recognition/@@display-file/attachment_1
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PER VEURE...

Taylor, T. 
(directora)
(2011). 
Criadas y 
señoras 
(T.O. The help) 
Estats Units, 
146 min

Mississippi, anys seixanta. Skeeter 
és una noia del sud que torna de la 
universitat decidida a convertir-se en 
escriptora. La seva arribada altera la 
vida de la ciutat i, fins i tot, la dels 
seus amics, perquè s’ha proposat 
d’entrevistar les dones negres que 
s’han passat la vida al servei de les 
grans famílies patint totes les formes 
de discriminació racial. (FILMAFFI-
NITY).

Clariond, A. 
(director) 
(2014) 
Hilda 
Mèxic, 89 min

Hilda, la nova empleada domèstica, 
provoca un despertar en la vida de 
l’acabalada senyora Lemarchand, qui 
rememora el seu passat revoluciona-
ri, es qüestiona el seu frívol present i 
entra en una crisi d’identitat. Arran de 
la relació amb la seva empleada, en 
algun moment d’aquesta comèdia, la 
ment de la senyora implosiona reve-
lant una fractura mental en la qual s’hi 
acomoden i revelen distorsions que la 
porten a torturar psicològicament Hil-
da. La pel·lícula, el gènere de la qual 
oscil·la entre la comèdia i el cinema 
negre, una espècie de thriller de tortu-
res psicològiques, mostra un retrat so-
cial en forma de metàfora de la classe 
“educada” mexicana que encara prac-
tica una forma d’esclavitud social.

Mascaro, 
G. (2012) 
Doméstica 
Brasil, 76 min

Cuarón, A. 
(director) 
(2018) 
Roma 
Mèxic,  
135 min

El director d’aquest film els hi passa la 
càmera a un grup d’adolescents per-
què enregistrin, a casa seva i al llarg 
d’una setmana, la seva empleada do-
mèstica. La pel·lícula presenta set his-
tòries en total (sis dones i un home), 
que projecten un ampli espectre so-
cial dins del Brasil actual, i a través 
de les quals es posa en evidència la 
particularitat d’aquest pacte, de feina 
i d’afecte, que cada família estableix 
en la seva relació amb el personal do-
mèstic.

Cleo és una jove criada d’una família 
que viu a la Colònia Roma, barri de 
classe mitjana de Ciudad de México. 
En aquesta carta d’amor a les dones 
que el van criar, el director s’inspira en 
la seva pròpia infància per pintar un 
retrat realista i emotiu dels conflictes 
domèstics i les jerarquies socials du-
rant l’agitació política de la dècada de 
1970.



NOTÍCIES AFIN

La metodologia participativa del projecte SexAFIN
El passat mes de desembre, Estel 
Malgosa, doctoranda i becària del 
grup AFIN, ha presentat el projecte 
d’investigació-acció SexAFIN, de-
senvolupat per aquest grup, en el 
VI Convegno Nazionale di Antropo-
logia Applicata, a Cremona, Itàlia, 
el lema de la qual era “Canviar el 
món amb les paraules”. A través 
d’aquest s’ha volgut destacar el pa-
per de la comunicació i la transfe-
rència de coneixement científic als 
diversos serveis per poder aplicar 
l’antropologia a la transformació 
de la societat. La comunicació pre-
sentada per Estel Malgosa “Perché 
(non) se ne parla? L’antropologia 
collaborativa nello studio dell’edu-
cazione sessuale e riproduttiva dei 
bambini e bambine”, s’ha emmar-
cat dins del panel organitzat per 
Rossana di Silvio (Università di 
Milano Bicocca) i Carlotta Saletti 
(Università de gli Studi di Torino), 
titulat “L’etnografia collaborativa 
nello studio della famiglia contem-
poranea. Opportunità e nodi cri-

Coneixent la situació de les famílies LGBT+ a Itàlia
Beatriz San Román, Patricia Aljama 
i Estel Malgosa del grup AFIN han 
viatjat aquest mes de gener a la 
ciutat de Bologna, Itàlia, per una 
nova trobada del projecte europeu 
DOING RIGHT(S): Innovative tools 
for professionals working with LGBT 
families (2017-2019). El projecte 
procura crear eines per adaptar les 
pràctiques professionals del camp 
de l’educació, el treball social, la 
medicina, la psicologia i el dret a la 
inclusió de les famílies LGBT+.

En aquesta nova trobada s’ha 
començat a treballar per a la de-
tecció de les competències neces-
sàries que han de tenir els i les pro-
fessionals per incloure els progeni-
tors LGBT+ i els seus fills i filles. 
El producte d’aquest treball serà 
un mòdul formatiu per a estudiants 
de diverses disciplines que es po-
sarà en pràctica el proper mes de 
setembre. 

A més, a través de les activi-
tats d’aprenentatge realitzades du-
rant la trobada hem pogut conèixer 

el context social i legislatiu italià 
en relació a les famílies LGBT+, 
així com les bones pràctiques que 
es realitzen des d’entitats i orga-
nismes públics per combatre la 
discriminació. D’aquesta manera, 
s’ha visitat la seu del Movimento 
Identità Transessuale, la seu de 
l’associació de Famiglie Arcobale-
no i l’ Agencia Sanitaria de la regió 
de Emilia Romagna, on s’ha dut a 
terme una trobada per compartir 
les experiències de persones que 
treballen com a professionals de la 
salut pública regional.

tici”. L’aportació d’Estel Malgosa 
s’ha centrat en com la metodologia 
participativa del projecte SexAFIN 
ha facilitat l’estudi de l’educació 
sexual en la infància, alhora que 
ha involucrat els i les participants 
-nens i nenes de les escoles de pri-
mària, professorat i famílies- en 
un projecte que promou la creació 
d’espais de diàleg i construcció col-
lectiva del coneixement sexual. 
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Per al proper Congrés Internacional AFIN, 

convidem investigadors, professionals i usua-

ris finals a pensar en la reproducció en termes 

d’estratificacions, jerarquies i justícia repro-

ductiva. Creiem que la justícia reproductiva és 

una perspectiva cada vegada més necessària 

en un món de creixents desigualtats i solidari-

tats amenaçades.

El XI Congrés Internacional AFIN se cen-

trarà en diversos aspectes relacionats amb la 

justícia reproductiva en l’actualitat. La repro-

ducció està cada cop més biomedicalitzada i 

implica relacions transnacionals, finances, co-

merç, organització i jerarquies socials, relaci-

ons humanes, moral i experiències de vida, i, 

fins i tot, la industrialització de la pròpia vida 

humana.

El cas d’Espanya és un bon exemple 

d’aquestes 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 

XI Congrés Internacional AFIN
Cap a una (in)justícia reproductiva: Mobilitats, Tecnologies, Treballs, Decisions

AGENDA

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’adopcions 

transnacionals el 2014, el primer a Europa, 

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

de reproducció assistida, així com el principal 

proveïdor europeu d’ovòcits. Aquests canvis 

en les últimes dècades han convertit Espanya 

en un centre mundial per a viatges reproduc-

tius des de qualsevol part del món.

Com demostren els estudis sobre justícia 

reproductiva, algunes persones tenen més 

drets i més capacitat de presa de decisions que 

altres, segons els grups a què pertanyen. Les 

persones 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 localment. Les dones heterosexu-

als i les parelles també viatgen a l’estranger, 

no sols per tenir accés a tractaments de ferti-

litat, sinó també per poder accedir a l’avorta-

ment. Els i les donants de gàmetes i les ges-

tants que ajuden altres persones a construir 
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Dates destacables del XI Congrés AFIN

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 temàti-
ques en la qual us voleu incloure, 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.

famílies, ho estan fent a un preu molt alt i sense 

el recolzament adequat? Qui pot prendre decisions 

reproductives i té el recolzament adequat per cre-

ar famílies, i qui està en desavantatge en aquest 

procés? Com es poden construir les solidaritats 

per a la justícia reproductiva?

Per analitzar aquestes qüestions urgents, con-

videm investigadors i professionals, activistes, 

persones usuàries i famílies, a participar en el XI 

Congrés Internacional AFIN, que se celebrarà a la 

Universitat de Granada els dies 4, 5 i 6 de setem-

bre de 2019. Amb aquesta finalitat, invitem també 

a què facin les seves presentacions aquelles per-

sones que, tot i no haver centrat el seu treball en 

la justícia reproductiva o la reproducció estratifica-

da, han estat treballant en el camp de la reproduc-

ció i creuen que poden aportar noves idees.

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.
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Aperitius dels dijous AFIN

Durant el mes de febrer tindrem l’oportunitat de gaudir de dos Aperitius dels dijous AFIN. 

14 de febrer

The neutralisation of adoption critiques: 

Transnational adoption reforms in 

Denmark 2012-18

Lene Myong. UIS, Noruega.

El dia 14 de febrer, Lene Myong –direc-
tora d’Estudis de Gènere a la University 
of Stavanger (Noruega) i migrant adop-
tada coreana– realitzarà un seminari, ti-
tulat “The neutralisation of adoption cri-
tiques. Transnational adoption reforms 
in Denmark 2012-18”, on ens parlarà 
sobre les articulacions contemporànies 
de l’adopció transnacional a Dinamarca 
i com el govern danès ha respost a les 
crítiques de les persones adoptades que 
han qüestionat les polítiques racials i la 
legitimitat moral de la circulació de nens 
i nenes a través de l’adopció transnaci-
onal.

28 de febrer

(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. UAH, Xile.

El dia 28 de febrer, Irene Salvo, profes-
sora del Departament de Psicologia de 
la Universidad Alberto Hurtado (Xile), 
oferirà un seminari titulat ”(Re) visitan-
do a la madre (des)naturalizada: nar-
rativas de búsquedas y contactos entre 
personas que fueron adoptadas en Chile 
con sus madres de origen”. A partir de 
l’anàlisi narrativa, s’exploren i analitzen 
els relats de persones majors d’edat que 
van ser adoptades entre les dècades dels 
setanta i els noranta a Xile i van buscar 
els seus orígens mitjançant el dispositiu 
estatal ofert per aquesta finalitat acon-
seguint establir contacte amb les seves 
mares i germans/es biològics.

Sofía Gaggiotti, integrant del grup d’investigació AFIN, rea-
litzarà el proper 10 de març la seva segona Marató de Bar-
celona (42,125 Km). Aquesta vegada la farà amb l’objectiu 
i la inspiració de córrer per ajudar perquè més nens i nenes 
amb alteracions cognitives, físiques o conductuals puguin 
accedir a les teràpies que ofereix el projecte Theraschool de 
l’Associació Pequitos. 

Entre tots podem ajudar a aconseguir els recursos ne-
cessaris per seguir finançant les teràpies de l’escola dels 
nens/es a Barcelona. Per contribuir amb el repte de Sofía 
visiteu el següent enllaç. Per més informació sobre l’Associ-
ació Pequitos accedir al següent enllaç.

Marató de l’Associació Pequitos
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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
The neutralisation of adoption critiques. 
Transnational adoption reforms in Denmark 2012-
18
Lene Myong, Universidad de Stavanger (Noruega)

28 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
Acoso y ciberacoso escolar: un análisis 
antropológico de las políticas públicas en 
Catalunya
Marta Mayoral Roca (AFIN-UAB)
Victòria Badia (AFIN-UAB)

3 de abril  2019
El trabajo social y la suspensión de la patria 
potestad de los padres “peligrosos” en España en 
la primera parte del siglo XX
Peter Anderson (University of Leeds, UK)

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)

25 de mayo 2019
Parentalidad y autonomía adolescente en México
Rosario Esteinou (CIESAS, México)

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

