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1. Introducció

El treball de cura ha estat abordat principalment dins l’àmbit familiar a càrrec 
de les dones sense remuneració i amb poc reconeixement social. Des de fa uns 
anys a Europa, diversos canvis socials, econòmics i demogràfics han desbordat 
la cura familiar i han suposat l’expansió de la cura com a sector ocupacional així 
com també la seva internacionalització, a través dels serveis d’atenció de llarga 
durada i del servei domèstic. Un sector ocupacional que s’ha anat configurant 
amb treballs precaris i altament feminitzats.

Amb les polítiques d’atenció a la dependència es promouen serveis i presta-
cions econòmiques per afrontar les necessitats socials de la població que han 
contribuït a un augment de l’ocupació. S’aposta també per la professionalit-
zació del sector, mitjançant la garantia d’un sistema de serveis de qualitat i la 
regularització de la formació per accedir a aquests treballs. Aquest fet ha per-
mès que moltes dones puguin continuar realitzant aquesta activitat però de 
forma remunerada i/o regularitzada i que alguns homes s’insereixin també en 
aquests treballs. Tot i així, continuen sent treballs poc valorats i les dones són 
les principals candidates a accedir-hi, donant continuïtat a les desigualtats de 
gènere en l’àmbit de la cura. A més, els serveis públics han estat insuficients, la 
qual cosa ha comportat donar continuïtat a la cura familiar i a un augment de la 
contractació de dones en el servei domèstic, que continua sent un nínxol labo-
ral, sobretot per dones estrangeres, i amb alts índexs d’economia submergida.

L’objectiu d’aquest capítol és analitzar fins a quin punt les polítiques d’aten-
ció a la dependència alteren el model de gènere dels treballs de cura re-
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munerats. És a dir, com malgrat la progressiva professionalització del sec-
tor, entesa com a desgenerització i desfamiliarització de la cura, el gènere 
continua sent una dimensió estructural d’aquests treballs, però també la 
classe i l’ètnia interseccionen en la identitat de les persones que cuiden. 
Ens centrarem en el treball de cura que es realitza en els serveis assistenci-
als que formen part de la xarxa de serveis socials de responsabilitat pública 
de Catalunya. Argumentarem com les representacions socials de gènere 
influeixen en les persones que s’orienten cap aquests treballs, i també com 
el model cultural que vincula la cura a la feminitat és reproduït per les 
polítiques públiques i les organitzacions que es dediquen a aquest sector.

En el primer capítol s’exposa com el treball de cura ha esdevingut un sector 
ocupacional en expansió i el paper de les polítiques públiques en la configu-
ració de l’organització social de la cura. En el segon capítol ens centrarem en 
la relació de les polítiques d’atenció a la dependència a Espanya, la creació 
d’ocupació i la regulació de la formació. A continuació, s’aporten dades en-
torn la feminització del treball als serveis socials i s’analitza com les relacions 
de gènere formen part de la construcció i valoració del treball de cura. Per 
concloure, a mode de reflexió final, s’aporten idees entorn la professionalit-
zació del sector i el paper de les polítiques públiques per afavorir un sistema 
de serveis de qualitat i la igualtat de gènere en aquests treballs.

2. L’expansió de la cura com a sector ocupacional: de l’àmbit familiar a 
l’àmbit públic

El treball de cura forma part del treball reproductiu i el definim com aque-
lles activitats per a satisfer les necessitats físiques i emocionals derivades 
de la vulnerabilitat de les persones (Carrasco, 2009). Tenint en compte que 
la cura és una construcció social, les societats humanes presenten una gran 
diversitat en les formes de cuidar i de distribuir el treball de cura, establint 
relacions socials determinades i significats particulars que tenen sentit en 
cada context social i cultural (Comas d’Argemir, 2015). Per entendre l’or-
ganització social de la cura en la societat actual, caracteritzada pel paper 
de la família (i les dones) com la principal procuradora d’assistència, ens 
remuntem a la industrialització. Va ser un moment en què es va plantejar 
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la responsabilitat social del treball de reproducció i la definició de les rela-
cions de gènere basades en la divisió sexual del treball. Amb la mercanti-
lització dels processos productius fora de l’àmbit domèstic, les dones eren 
les encarregades de la reproducció social en l’àmbit privat mentre que els 
homes ho eren de la producció de béns en l’àmbit públic. D’aquesta ma-
nera el treball reproductiu es va situar en l’àmbit domèstic, subordinat al 
treball productiu, invisible i sense reconeixement social ni valor econòmic 
(Carrasco, 2009). Aquest model, que s’ha mantingut amb el desenvolupa-
ment del capitalisme, ha conviscut amb la mercantilització del treball re-
productiu (i la seva externalització fora de la família). Per exemple a través 
de la figura de criat o criada, i del servei domèstic tradicional protagonitzat 
sobretot per dones joves d’origen rural que eren empleades en les llars de 
les famílies més adinerades (Parella, 2003). Va ser durant la segona meitat 
del segle XX que la mercantilització de la cura va experimentar un destacat 
creixement. Tal i com explica Sandra Ezquerra en el capítol anterior, amb la 
crisi de les cures els Estats han assumit part d’aquest treball a través dels 
serveis de cura de llarga durada i, com es veurà al capítol de Magdalena 
Díaz, també la seva internacionalització a través del servei domèstic (con-
tractació a les llars de dones estrangeres). Des d’aleshores el treball de 
cura s’ha convertit en un sector ocupacional en expansió, que si bé no és 
una novetat, si que ho és la magnitud que ha adquirit aquests últims anys. 

En aquest context, el treball de cura es realitza també de forma remu-
nerada per professions i organitzacions de diferents sectors de l’activitat 
econòmica; es trasllada de l’àmbit privat l’àmbit públic, i és regulat per 
unes polítiques públiques i unes relacions laborals. Aquest és un nou es-
cenari que planteja una distribució social de l’activitat que transcendeix 
la divisió sexual del treball entre homes i dones i que avarca institucions 
derivades de les administracions públiques i del mercat, així com les asso-
ciatives i comunitàries. Des de la perspectiva teòrica del “social care” (Daly 
i Lewis, 2000) s’ha incidit en l’anàlisi del treball de cura tenint en compte 
els diferents agents de provisió assistencial i el paper de les polítiques en 
l’estructuració del treball i en la reproducció de les desigualtats socials. És 
a dir, establint quina és la relació entre provisió de serveis públics de cura 
i l’equitat de gènere, amb el propòsit d’aconseguir el reconeixement social 
de l’activitat més enllà de la família i la domesticitat. Es consideren així les 
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condicions sota les quals es realitza la cura i el paper de l’Estat a l’hora de 
delimitar fronteres remunerades i no remunerades; els marcs normatius que 
assignen obligacions i responsabilitats; els costos econòmics i emocionals que 
comporta el treball de cura; i com es distribueixen entre els diversos agents. 
Des d’aquesta perspectiva, les polítiques públiques tenen un paper fonamental 
en la construcció d’un sistema de serveis basat en una atenció de qualitat que 
s’allunyi de la domesticitat i de la feminitat, ja que si bé aquestes polítiques ten-
deixen a reflectir les normes i pràctiques socials d’una societat, també poden 
tenir un paper actiu en afavorir la seva transformació (Peterson, 2015). 

Arreu d’Europa, les creixents polítiques de benestar han traslladat algunes de 
les contribucions familiars a la reproducció social a altres sectors, fet que ha 
permès que el model masculí o femení es vegi erosionat (Himmelweit, 2017). 
Tot i així, els resultats evidencien que el model de treball femení (desqualificat 
i devaluat) tingui continuïtat en els treballs de cura, convertint-se en nínxols la-
borals per a les dones, moltes d’elles estrangeres, amb un nivell de qualificació 
baix (Razavi, 2007; Recio et., al 2015; Himmelweit, 2017). A més, la provisió 
pública dels serveis ha comptat amb el mercat privat pel seu desplegament, 
afavorint així al benefici econòmic enfront la satisfacció de necessitats, la qual 
cosa ha repercutit a la qualitat del treball i a les condicions laborals de les perso-
nes ocupades. Aquest model s’ha incrementat amb les normes d’austeritat que 
els Estats han aplicat per afrontar la crisi financera, situant a les dones en desa-
vantatge i beneficiant als mercats (Comas d’Argemir, 2015; Himmelweit, 2017). 

3. La cura com a problema públic: cobertura necessitats socials i creació 
d’ocupació 

Les legislacions1 que regulen els serveis de cura a Catalunya contemplen també 
la creació d’ocupació, ja sigui mitjançant els serveis socials (residències, centres 
de dia i serveis d’atenció domiciliaris) o les prestacions econòmiques (assis-
tència personal i prestació per cura familiar). Aquestes normatives també inci-

1  Llei Estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les per-
sones en situació de dependència. Atès que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva 
en relació als serveis socials, les prestacions en l’àmbit de l’atenció a la dependència s’integren en 
el Sistema Català de Serveis Socials, regulat per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
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deixen en el desenvolupament d’un sistema de serveis de qualitat, mitjançant 
un sistema de formació i un control de la prestació dels serveis públics quan 
aquests són externalitzats a entitats privades.

La creació d’ocupació vinculada al creixement dels serveis és una estratègia 
inclosa al Libro Blanco de la Dependencia (Ministeri de Treball i Afers Socials, 
2005), que recull les línies d’actuació i recomanacions de la futura Llei de Pro-
moció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Depen-
dència (LAPAD). Així, tal i com es mostra a la taula 1, s’estima que amb la nova 
legislació es generin més de 260.000 llocs de treball corresponents a la presta-
ció directa de serveis a l’àmbit estatal per al període 2005-2010. D’una banda, 
serien nous treballs en els àmbits públics i privats, que a la vegada alliberarien 
mà d’obra destinada a la cura i permetria a les dones incorporar-se al mercat 
de treball remunerat. També farien aflorar treballs que s’estaven realitzant a 
l’economia submergida o de forma irregular i aportarien una millora en l’aten-
ció a les persones, ja que substituirien prestacions econòmiques o sanitàries 
que fins aleshores eren subsidiàries o desiguals. D’altra banda, aquests treballs 
contribuirien a lluitar contra l’atur i beneficiarien a les persones amb dificultats 
d’inserció laboral (dones, treballadors poc qualificats, aturats de llarga dura-
da, joves i treballadors de més de 45 anys). 

Taula 1: Previsió generació ocupació LAPAD (2005-2010).

Tipus de recurs Estimació ocupació 2005
Treballs equivalents a jornada 

completa 2010 
(generació neta de treball)

Residència 60.000 112.120

Centre de Dia 10.500 20.411

Ajuda a Domicili 18.000 111.527

Assistent personal - 10.614

Teleassistència 1.000 8.065

Total 88.500 262.735

Font: Ministeri de treball i Afers socials (2005).

D’aquesta forma, un dels objectius de la LAPAD era compatibilitzar les políti-
ques actives d’ocupació amb la protecció social com a dues cares de la mateixa 
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moneda. Aquesta estratègia d’ocupació no era una novetat, ja que es basava 
en les recomanacions per afrontar els índexs d’atur a nivell Europeu als anys 
90. Aleshores, tal i com es recull en el Libro Blanco sobre Crecimiento, compe-
titividad, empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI (Comissió Europea, 
1993), els serveis socials eren un dels sectors més intensius en treball i consti-
tuïen un dels jaciments d’ocupació2 més importants. Es van promoure inicia-
tives locals de desenvolupament i treball amb l’objectiu d’afrontar el repte de 
la creació de llocs de treball amb la cobertura de necessitats socials i millorar 
la qualitat de vida. Tot i així, els resultats van ser llocs de treball orientats a 
perfils laborals de baixa qualificació destinats al col·lectiu de dones grans amb 
dificultats d’inserció laboral i amb un nivell de formació baix. No es va pensar 
ni en la qualitat del servei ni del treball, resultant ser “serveis-treball” per do-
nar resposta a una població exclosa i que a la vegada donarien feina a dones 
en situació de risc d’exclusió social (Torns, 1997). A partir d’aleshores, a través 
de la formació ocupacional es va promoure la inserció laboral i el foment de la 
cohesió social, però es va configurar un nínxol ocupacional protagonitzat per 
dones, que encara avui es manté, i que està lluny de la qualitat del treball i del 
benestar de les persones. Aquesta situació indica la falta de connexió entre 
la creació de serveis i la promoció del treball en els plans locals d’ocupació, i 
posa en qüestió si la prioritat aleshores era el benestar social o l’expansió de 
l’ocupació (i el creixement econòmic). D’aquesta forma, l’impuls del sector no 
només prové de l’ampliació dels Estats del Benestar amb les noves legislacions 
arreu d’Europa, sinó que es promou com una forma de lluitar contra les taxes 
d’atur i de fomentar el treball femení (Torns, 1997).

3.1. La insuficiència de serveis i la privatització de l’atenció: 
conseqüències respecte la ocupació

El desplegament de la LAPAD ha afavorit la generació d’ocupació en el sec-
tor de la cura però no s’han complert les expectatives inicials. Segons es-

2  Els nous jaciments d’ocupació reuneixen quatre característiques: cobreixen necessitats socials, es 
configuren en mercats incomplerts, tenen un àmbit de producció o de prestació de serveis definit i 
són potencialment generadors d’ocupació. Al 1995 la comissió europea reconeix que els serveis de 
proximitat eren un dels 17 jaciments d’ocupació i en destacava el seu creixement, donant lloc a noves 
ocupacions per donar resposta a les transformacions socials. 
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timacions de l’Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials 
(2016), el 2010 hi havia 126.309 llocs de treball directes del sector de 
la cura (sense considerar les ocupacions sorgides en les administracions 
públiques a l’efecte de valorar, fer seguiments o suportar la gestió ad-
ministrativa i comptable dels expedients de dependència). Són diversos 
els factors que han tingut un impacte negatiu en la provisió de llocs de 
treball i que han donat continuïtat al protagonisme de la família com a 
agent de provisió assistencial dificultant també la valoració dels treballs 
de cura remunerats. Així doncs, malgrat la provisió de la cura a través 
dels serveis públics i el creixement del treball de cura remunerat, aquest 
és un complement al treball no remunerat, que continua sent la principal 
opció per atendre les necessitats (Rogero i Ahmed, 2014). 

En primer lloc, tal i com ha apuntat Sandra Ezquerra en el capítol anterior, tot 
i que la legislació contempla que els serveis tenen un caràcter prioritari sobre 
les prestacions econòmiques per la cura en l’entorn familiar (PECF)3, des de la 
seva aplicació es van reduir els serveis i la prestació d’assistència a través de 
prestacions monetàries es va generalitzar. Això és degut a la tradició cultural 
de la cobertura de les necessitats per part de la família i per les preferències de 
les persones que necessiten l’atenció. Tanmateix les prestacions econòmiques 
tenen l’avantatge de la facilitat de concedir-les per part de les administracions 
públiques i de ser menys costoses que els serveis, podent augmentar de forma 
ràpida el nombre de beneficiaris amb prestació i contribuint així al desplega-
ment del sistema de dependència (Montserrat Codorniu, 2015). L’expansió de 
les PECF ha contribuït a que les famílies (principalment les dones) assumeixin 
les responsabilitats de cura, comportant una refamiliarització de l’activitat (Co-
mas d’Argemir, 2015). Des del punt de vista de l’ocupació, ha suposat menys 
ocupació en els serveis i també ha comportat un augment del servei domèstic 
(règim principal de contractació de les persones cuidadores a les llars), ja que 
moltes de les PECF es van utilitzar per a la contractació de dones com a treba-
lladores de la llar (moltes d’elles estrangeres en situació irregular) per part de 
famílies de classe mitja i alta (Martínez Buján, 2014; Comas d’Argemir, 2015). 

3  Aquestes prestacions són concedides a familiars que tenen cura que han estat cuidadors/es almenys 
durant un any previ a la tramitació, o excepcionalment persones de l’entorn de la persona que vis-
quin en un entorn proper. Aquestes persones seran donades d’alta per part de l’Administració de 
l’Estat al conveni especial de cuidadors/es no professionals. 
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Es va fer mitjançant contractes legals (ja que és un règim més econòmic, fle-
xible i que legalment cobreix més intensitat horària), però també a través de 
l’economia submergida, contribuint a la irregularitat del sector domèstic i a 
la precarietat laboral (Parella, 2003; Martínez Buján, 2011). D’aquesta forma, 
si bé s’ha avançat en la regulació d’aquest sector, tal com és l’obligatorietat 
de tots els ocupadors de donar d’alta al sistema als seus treballadors i treba-
lladores, així com la introducció del servei domèstic en l’àmbit de cotització 
del Règim General es tracta encara d’una relació laboral especial que, encara 
inclou cobertures diferenciades de la Seguretat Social (Martínez Buján, 2014).

En segon lloc, l’entrada de la LAPAD coincideix amb la crisi econòmica al 2008 
i el desplegament de les polítiques conservadores i mesures d’austeritat4, que 
van comportar retallades en les prestacions i serveis que van tenir efectes ne-
gatius com la pèrdua de treballs, l’increment del treball submergit, el dete-
riorament de la qualitat dels serveis i l’increment de les llistes d’espera (Vilà, 
2010). També van suposar desavantatges pels i les cuidadores no professio-
nals, ja que es van reduir les quanties a percebre i es va suprimir la cotització 
a la Seguretat Social de les persones cuidadores. La insuficiència de serveis va 
fer augmentar el servei domèstic i la informalitat en aquest sector (Martínez 
Buján, 2011) i va promoure la prestació de cura a través d’empreses privades 
mitjançant les Prestacions Vinculades al Servei (PEV), sobretot per adquirir 
Serveis d’Ajuda a Domicili (SAD). Aquestes prestacions es concedeixen quan la 
demanda de serveis no es pot cobrir amb la xarxa de centres públics o concer-
tats. Consisteixen en què la persona beneficiària rep una prestació econòmica 
per adquirir serveis al mercat privat a través d’entitats privades “acreditades” 
per a la provisió del servei. És una fórmula que ofereix un ràtio de cost interes-
sant, ja que el consum de recursos per la seva cobertura suposa una despesa 
baixa (Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials, 2016). Tot 
i així, és una mesura que si bé crea ocupació i beneficia al mercat comporta 
també el risc d’escapar dels controls de qualitat per part de les administraci-
ons públiques (Montserrat Codorniu, 2015). En aquest sentit, és una mesura 
que hauria de requerir que l’administració tingui un control públic dels preus 

4  Real Decret 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i 
financera per a la correcció del dèficit públic. Posteriorment es publica el Real Decret 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
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i d’accés al servei, a fi que realitzi un seguiment de la prestació per evitar que 
l’empresa prestadora pugui limitar a aquells beneficiaris que puguin compor-
tar més costos que beneficis, i que estableixi un control de preus dins d’uns 
marges assumibles. Si no és així, es podria limitar l’accés a les persones amb 
rendes baixes i a les que necessiten cura d’alta intensitat (Associació Estatal de 
Directors i Gerents en Serveis Socials, 2016). 

Tot i així, malgrat la situació de crisi econòmica i de desenvolupament de 
mesures d’austeritat, l’ocupació en el sector dels serveis socials a Cata-
lunya ha augmentat en els últims anys, passant de 59.029 persones con-
tractades al 2009 a 76.933 al 2014 (informe serveis socials)5. Si tenim en 
compte que l’ocupació general ha tingut una davallada en aquest període 
(passant de 3.290.300 persones ocupades al 2009 a 3.030.900 al 2014)6, el 
creixement del sector és molt significatiu en relació al conjunt del mercat 
laboral. En el cas del servei domèstic, amb la crisi econòmica es perden 
treballs, però són dades poc significatives en relació a la desocupació ge-
neral i afecta sobretot al treball submergit, tot i que aquest es manté en les 
llars a on ja es realitzava (Martínez Buján, 2014). Per altra banda, durant 
aquests últims anys ha augmentat la prestació de serveis a través de les 
empreses privades, ja sigui de forma directa o mitjançant les PEV, que es 
converteixen en les principals ocupadores del sector. Tal i com es mostra 
a la taula 2, la privatització dels serveis és del 75,61 % al 2014 (Idescat), 
mentre que en el SAD és del 85% al 2012 (Associació Catalana de Recursos 
Assistencials, 2014). En el cas de les PEV, al 2018 representen el 7,20% del 
total de prestacions7, i augmenten sobretot les destinades als centres de 
dia i als SAD.

5  Aquestes dades no inclouen el Servei d’Ajuda a Domicili. Segons estimacions, l’any 2012 hi havia 
7.421 persones ocupades en aquests serveis (Associació Catalana de Recursos Assistencials, 2014).

6 Dades Idescat (2009-2014).

7 Dades del seguiment del desplegament de la LAPAD de la Generalitat de Catalunya.
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Taula 2: Tipologia de gestió dels centres de serveis socials (2009-2014).

Els centres de serveis socials 2009 2014

Nombre de centres 2.148 2.497

Nombre de centres d’iniciativa pública 447 609

Nombre de centres d’iniciativa social 958 1.139

Nombre de centres d’iniciativa mercantil 742 749

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat, 2014 (aquestes dades no inclouen 
el SAD).

3.2. Les vies formatives per accedir als treballs de cura

Les ocupacions de cura directa no requereixen titulació universitària i se 
situen en els nivells més baixos de la jerarquia ocupacional. La prestació 
de serveis emmarcada en el Sistema Nacional d’Atenció a la Dependèn-
cia va considerar que tindria una repercussió sobre el treball, tant a nivell 
quantitatiu com qualitatiu. En relació a aquest últim aspecte, la legislació 
contempla la formació bàsica i permanent dels/les professionals i cuida-
dors/es, sent els poders públics els que determinaran les qualificacions 
professionals per a cada servei. Per fer-ho efectiu, es preveu “la col·labo-
ració diferents administracions públiques competents en matèria educa-
tiva, sanitària, laboral i d’assumptes socials, així com d’aquestes amb les 
universitats, societats científiques i organitzacions professionals i sindicals, 
patronals i del tercer sector” (article 36.1 de la LAPAD). Tot i així, si bé 
actualment existeix un requeriment oficial de qualificacions per desenvo-
lupar les activitats de cura en els serveis socials, encara hi ha un dèficit de 
persones qualificades per cobrir la demanda ocupacional i a la vegada hi 
ha moltes dones que posseeixen les habilitats i coneixements però que no 
tenen una qualificació oficial (Martin Serrano, 2014). 

Les persones que treballen en el sector de la cura tenen formacions molt 
diverses, provinents sobretot de la formació professional per a l’ocupa-
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ció8 (competència del Servei d’Ocupació de Catalunya –SOC-). D’acord amb 
l’impuls dels plans locals d’ocupació als anys 90, el sector ha estat una 
política prioritària del SOC per a desenvolupar polítiques actives d’ocupa-
ció pel seu potencial de creació d’ocupació a partir d’activitats i serveis 
destinats a satisfer necessitats no cobertes en la societat. El fet que siguin 
qualificacions mitjanes-baixes, s’ajusten a un perfil majoritari entre les per-
sones demandants d’ocupació, i el fet que sigui un sector molt feminitzat, 
el converteix en una sortida laboral per a bona part de les dones. Tal és així 
que segons dades de l’informe del SOC (Generalitat de Catalunya, 2010), 
en el període 2005-2006, el perfil de l’alumnat en ocupacions vinculades 
a la LAPAD van ser dones (91,71 %), de 39,26 anys de mitjana, de naciona-
litat espanyola (78,7%) i sense la formació obligatòria finalitzada (37,5%). 
La formació ocupacional va experimentar un creixement sobretot al 2009, 
passant de 3.100 places al 2005 a 12.351 al 2009. La crisi econòmica i els 
alts índexs d’atur van contribuir a establir una nova oferta formativa, de 
cursos més curts, amb l’objectiu que un major nombre de persones de-
socupades poguessin formar-se. Cal destacar també que, tot i l’alta femi-
nització de l’alumnat, va augmentar la participació dels homes, sent del 
8,13% en el 2005 i del 16% en el 2009. L’especialitat formativa que va aco-
llir més alumnes va ser “Auxiliar infermeria en geriatria (63,99%) i la menor 
“Auxiliar d’infermeria en salut mental i toxicomanies” (2,27%). Aquestes 
dades ja ens mostren l’alta previsió en la demanda d’ocupació en l’atenció 
de les persones grans, com a conseqüència de l’envelliment de la pobla-
ció. Una altra dada interessant és que malgrat que a totes les especialitats 
formatives hi ha participat una major proporció de dones, les especialitats 
menys feminitzades han estat les d’”Auxiliar d’infermeria en salut mental 
i toxicomanies” (81,70% de dones) i la de “Cuidador/a en discapacitats fí-
siques i mentals” (82,47% de dones), que com veurem, són ocupacions 
on els homes hi estan més representats tenint en compte el conjunt del 
sector. L’informe del SOC assenyala també que les dones, en un 51,7% dels 
casos, han estat contractades almenys una vegada a una ocupació vincula-
da a les especialitats formatives estudiades, mentre que entre els homes 
això succeeix en un 39,2%. 

8  Segons dades de la Generalitat de Catalunya de 2014, el 54% de les persones que treballen en centres 
de serveis socials desenvolupen ocupacions identificades per la formació professional. 
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La formació per accedir en aquest sector ocupacional es va incloure dins la 
formació professional de grau mig al 2003, mitjançant la titulació de Tècnic 
en Atenció Sociosanitària9, que va unificar sota una mateixa titulació regla-
da totes aquelles noves professions que intervenen en l’atenció a la persona. 
Aquesta titulació va ser reformada per la llei catalana de sistema educatiu10 
que estableix la titulació de Tècnic/a en Atenció a persones en situació de de-
pendència. A partir del 2002, amb la reestructuració del sistema de formació 
professional, s’integra la formació professional de l’àmbit educatiu i de l’àmbit 
laboral i reconeix que les competències poden adquirir-se a través de la for-
mació o de l’experiència laboral, que pot ser reconeguda i acreditada. Tal és 
així que en el marc del Sistema Nacional de Qualificacions s’han regulat dos 
certificats de professionalitat de la família professional de Serveis sociocultu-
rals i a la comunitat11, que el SOC incorpora a la seva oferta formativa al 2010. 
Aquests certificats són unes titulacions que acrediten tenir les habilitats i els 
coneixements per desenvolupar l’activitat laboral. Les vies per obtenir-los són 
la formativa (a través de la formació professional per a l’ocupació o del siste-
ma educatiu), o bé mitjançant un procediment anomenat “acredita’t”12, diri-
git a reconèixer, avaluar i acreditar les competències professionals adquirides 
mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de formació. Aquesta via 
acreditativa s’estableix a partir de l’Acord del consell territorial del Sistema per 
l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) de 200813 que, degut a la man-
ca de professionals qualificats en el sector i la creixent demanda d’ocupació, 
s’estableix la necessitat que es desenvolupi una qualificació específica per als 
perfils professionals d’atenció directa que en el moment de la posada en mar-
xa del SAAD no la posseïen. Mitjançant aquesta regulació s’estableixen uns re-

9 Real Decret 496/2003, de 2 de maig.

10 Decret 1593/2011, de 4 de novembre.

11  Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitaria a persones dependents en institucions socials 
i el Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitaria a persones dependents en domicilis (RD 
1379/2008, d’1 d’agost).

12  Mitjançant el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències pro-
fessionals adquirides per l’experiència laboral.

13  Acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència, sobre criteris 
comuns d’acreditació per garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l’Autonomia i 
Atenció a la Dependència (Resolució de 2 de desembre de 2008, de la Secretaria de l’Estat de Políti-
ca Social, Famílies i Atenció a la Dependència i a la Discapacitat).
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quisits relatius a les qualificacions professionals en uns terminis concrets, com 
a garantia que l’atenció que es presta té un nivell de qualitat adequat. Tot i així, 
segons dades de 2014 el nivell de convocatòries van ser insuficients, i encara hi 
havia un nombre important de persones treballant que no tenien l’acreditació 
corresponent14, ja sigui per les dificultats de finançament de les Comunitats 
Autònomes o per la complexitat dels procediments (Martin Serrano, 2014). 
Degut a això, des del 2015 s’han aprovat diversos acords que posposen els ter-
minis d’acreditació i que estableixen nous requisits per a obtenir la certificació 
de la qualificació professional.

Aquest procés formatiu possibilita revaloritzar unes tasques i habilitats 
adquirides per les dones, a través de la socialització, que no han estat re-
conegudes socialment. I a la vegada qüestionar l’assignació biològica de 
les mateixes a les dones. Però no es desenvolupa per dignificar aquest “sa-
bers femenins” sinó per ajustar-se a l’espai laboral “masculí” (Serrano et 
al., 2013). D’aquesta forma, la capacitació per a realitzar aquests treballs, 
basada en el “saber dir” i el “saber estar” més que en “saber fer” (Torns, 
2007), no ha aconseguit una regulació adequada per equiparar aquest tre-
ball a les qualificacions socialment reconegudes (Recio et al., 2015). En el 
cas de l’acreditació de competències l’experiència laboral apareix com una 
alternativa legítima a la qualificació i dóna continuïtat a l’imaginari de la 
cura en la domesticitat (familiar i informal) i la feminització dels treballs. És 
una mesura que es converteix en una via d’entrada al mercat laboral per a 
les dones que s’han dedicat al treball de cura. Pels homes, en canvi, supo-
sa un desavantatge, ja que gairebé no tenen experiència prèvia per poder 
acreditar i justificar així la seva capacitació en el treball. Això ha comportat 
que la trajectòria personal i laboral de la dona afavoreixi la seva continuïtat 
en aquests treballs (amb o sense formació), mentre que en el cas dels ho-
mes, la formació sigui la principal via d’inserció (Roca, 2018). Tampoc be-
neficia a les persones estrangeres, ja que són dones que tenen experiència 
en domicilis particulars, però la majoria d’aquesta es desenvolupa dins de 
l’economia submergida. 

14  Segons l’IMSERSO, a Espanya hi ha almenys 18.000 persones sense acreditar, sent aquesta dada 
probablement inferior a la realitat. Es poden consultar les dades de cada comunitat Autònoma a 
Martin Serrano (2014).
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4. La feminització del treball de cura remunerat 

El que tenen en comú totes les ocupacions de cura és que estan altament 
feminitzades. L’any 2014, de les persones que treballaven als centres de 
serveis socials, un 81,7% eren dones (Idescat, 2014). De la mateixa mane-
ra que la cura en el marc de la família (no remunerada) recau a les dones, 
també passa quan es remunera. Així doncs, els estereotips de gènere es 
reprodueixen en aquests treballs. 

Tal i com es mostra a la taula 3, el principal sector que ha generat ocupa-
ció ha estat el de la gent gran, a causa de les creixents necessitats de cura 
d’aquest col·lectiu i de la progressiva externalització del treball de cura per 
part de les famílies als serveis d’atenció. Si creuem les dades amb el sexe 
de les persones treballadores, observem que la feminització del treball va-
ria en funció del col·lectiu atès, sent major en les persones grans (86%) i 
menor en altres col·lectius com en la malaltia mental (71,3 %) o la discapa-
citat (78,8%). Si concretem més, del total d’auxiliars de gerontologia que 
treballen en les residències per a la gent gran gestionades directament per 
la Generalitat, el 93,1% són dones. Així doncs, el grau de feminització de-
pendrà del tipus de servei i del col·lectiu al que s’atengui, de manera que 
el perfil masculí destaca per exercir aquelles activitats en què es necessita 
força física o autoritat (qualitats masculinitzades) i per realitzar les tasques 
menys assistencials de la cura (Bodoque i Roca, 2019).

Taula 3: Dades ocupació en funció del col·lectiu atès (2014).

Tipus de col·lectiu Homes Dones Total

Gent gran 6.786 (13,8%) 42.545 (86,2%) 49.331 (100%)

Discapacitats 3.270 (21,1%) 12.198 (78,9%) 15.468 (100%)

Infància, adolescència i joventut 2.602 (34,1%) 5.021 (65,9%) 7.623 (100%)

Salut mental 495 (28,7%) 1.228 (71,3%) 1.723 (100%)

Altres col·lectius 852 (30,6%) 1.935 (69,4%) 2.787 (100%)

Total 14.005 (18,2%) 62.927 (81,8%) 76.932 (100%)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat, 2014 (aquestes dades no inclouen el SAD).
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En el SAD, al 2012 hi havia 7.421 persones assalariades, esdevenint el per-
fil professional més representat el de treballador/a familiar en un 69%. 
D’aquestes persones, el 97% són dones (Associació Catalana de Recursos As-
sistencials, 2014). La feminització en aquest servei és més alta probablement 
perquè és un servei que es realitza en el domicili privat de la persona, vincu-
lat als afectes i a la domesticitat, dos aspectes que s’associen a la feminitat. 
Així és com generalment les persones receptores del servei prefereixen ser 
ateses per dones, ja que es manté la idea que la dona està més capacita-
da per a la cura i les tasques més domèstiques, degut al seu recorregut en 
aquesta activitat en l’àmbit domèstic i familiar (Roca, 2017). Cal dir també 
que, a diferència dels recursos institucionals, les persones beneficiàries del 
servei tenen més poder de decisió en com volen ser ateses (Roca, 2018). 
Tenint en compte que el SAD és un servei municipal, però que majoritària-
ment està externalitzat a organitzacions privades, els serveis socials munici-
pals són els encarregats d’assignar el servei a la persona i deriven el cas a les 
organitzacions adjudicatàries. A partir d’aquí, l’assignació de professionals a 
cada domicili és negociat amb les persones receptores del servei. Això com-
porta que la responsabilitat en afavorir la igualtat de les plantilles quedi difu-
minada entre persones gestores de les entitats i tècniques de serveis socials 
municipals, delegant la decisió del perfil del treballador o treballadora en 
funció de les preferències dels beneficiaris/es del servei.

Com hem vist, el gènere és una dimensió estructural del treball de cura, on 
a les dones, pel seu paper en la reproducció de la vida, se’ls ha atribuït unes 
capacitats i habilitats per la cura que tenen continuïtat en els treballs remu-
nerats. És un treball que exigeix unes qualitats i competències relacionals, 
reconegudes tradicionalment com especifiques de les dones, que han es-
tat naturalitzades en lloc de qüestionar les relacions de gènere associades a 
l’activitat i entendre que aquesta responsabilitat és producte d’una atribució 
social (Comas d’Argemir, 2015). Per tant, no és la biologia que determina les 
capacitats per la cura, sinó que respon a una construcció social. La catego-
ria gènere ens serveix per pensar la diferència sexual sense remetre’ns a la 
naturalesa, sinó com un element constitutiu de les relacions socials basades 
en les diferències que distingeixen els sexes. Joan Scott (1996) planteja que 
per l’anàlisi de les relacions de gènere s’han de tenir en compte diferents 
elements interrelacionats: els símbols culturals que evoquen representaci-
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ons, els conceptes normatius que manifesten les diverses interpretacions 
d’aquests símbols, les nocions polítiques, les institucions i organitzacions 
que encarnen aquestes interpretacions i finalment, les identitats subjectives 
que produeix. En les societats contemporànies, les polítiques i el mercat de 
treball segregat per sexes forma part del procés de construcció del gènere. 
Seguint amb aquest plantejament, les professions de cura són institucions 
que reflecteixen la divisió sexual del treball, i que a la vegada reprodueixen 
i/o transformen les relacions de gènere. Hi ha representacions socials que 
construeixen les idees de masculí/femení i tasques i qualitats que s’esperen 
dels homes i les dones. Aquestes representacions són interpretades i resig-
nificades pels subjectes en l’elecció de les seves professions; i les formes 
i els àmbits en què aquestes se situen són considerats socialment com a 
«masculins» o «femenins». Però no només són les persones que organitzen 
les pràctiques de gènere, sinó que les organitzacions i les polítiques també 
estan generitzades i reprodueixen contínuament patrons de relacions so-
cials dominants i subordinades, promovent pràctiques que actuen com un 
conducte de models particulars de masculinitat i feminitat (Connell i Mas-
serschmidt 2005). 

Els homes que s’insereixen en aquests treballs creuen les fronteres de gènere 
i han de negociar la seva masculinitat fent ús d’estratègies de distanciament 
d’allò femení o bé incorporant aspectes dels comportaments feminitzats (Simp-
son, 2004). Les seves pràctiques desafien i transformen les nocions hegemòni-
ques de masculinitat i visibilitzen nous models i noves pràctiques de cura que 
esdevenen un potencial de canvi de les relacions de gènere (Hearn 2004), i a la 
vegada comporten nous desafiaments per a la valoració d’aquestes ocupacions 
(Baines et al. 2015). Per exemple, Scambor et al. (2016) amb el concepte de 
“caring masculinities” es refereix a aquells homes que participen en treballs 
de cura i que, allunyant-se de la masculinitat tradicional, construeixen identi-
tats masculines integrant valors d’interdependència i cura. Aquest nou model 
de masculinitat contribueix a la igualtat de gènere, però encara falta camí per 
recórrer, ja que continuen sent treballs devaluats també per als homes. A Cata-
lunya, la incorporació dels homes en aquests treballs es produeix sobretot per 
una situació d’atur com a conseqüència de la crisi econòmica de 2008, trobant 
en el sector una oportunitat laboral (Bodoque et al., 2016). Aquesta situació 
apunta cap a noves relacions de gènere, però cal esperar uns anys per valorar 
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si els homes es mantenen en aquests treballs una vegada la situació econòmica 
els ofereixi millors oportunitats. Tot i així, per alguns d’ells aquesta situació ha 
significat una nova experiència personal i laboral i no descarten continuar en 
aquest sector.

Els estudis de gènere plantegen la necessitat d’introduir la perspectiva inter-
seccional per l’anàlisi de les desigualtats socials, ja que no només és el gène-
re que organitza les pràctiques i relacions, sinó que les dimensions d’ètnia i 
classe funcionen també com a eixos de desigualtat social (Crenshaw, 1991). 
El sector s’ha anat configurant com un nínxol ocupacional per a dones, amb 
un nivell de qualificació baix, moltes d’elles procedents de l’estranger. Són 
dones que tenen poques opcions d’optar a treballs més qualificats i troben 
en aquest sector una oportunitat laboral. En els Serveis d’Atenció a Domicili 
(SAD) es diferencien les tasques de neteja i d’atenció personal, que es cor-
responen a categories laborals diferenciades. Al creuar gènere, classe i èt-
nia, s’evidencia que les desigualtats socials afecten sobretot a les auxiliars de 
neteja (dones d’origen estranger, amb estudis bàsics o sense), mentre que 
l’atenció personal està representada per dones autòctones i amb la formació 
requerida (Roca, 2018). En el servei domèstic, les dones estrangeres són les 
principals contractades. Segons dades de l’Idescat de 201115, a Catalunya el 
87,32% del personal ocupat en el servei domèstic16 són dones, de les quals 
el 48,83% són estrangeres. Una altra dada interessant és que del total de 
persones estrangeres, només el 10,78% s’ocupa en el sector de la sanitat i 
els serveis socials i el 53,28% en el sector domèstic. Aquestes dades mostren 
que ser dona, estrangera i de determinada classe social significa trobar en 
el sector domèstic una oportunitat laboral. S’evidencia també com gran part 
de les necessitats de cura de les persones autòctones es resolen mitjançant 
la contractació d’aquestes dones, donant lloc a una situació de “triple discri-
minació” (Parella, 2003). Per tant, el gènere, la classe i l’ètnia són dimensions 
que es relacionen en la construcció de les identitats de les persones que 
cuiden i dibuixen l’arquitectura en els diferents serveis del sector.

15  Cal tenir en compte que segons la classificació de les activitats econòmiques CNAE-93, el servei do-
mèstic s’inscriu al grup “Activitats de llars que ocupen personal domèstic o produeixen bens/serveis 
d’us propi”, per tant, aquestes dades inclouen també altres activitats.

16  Agafem aquestes dades del 2011 perquè són les últimes publicades per l’Idescat en referència a la 
població ocupada per branques d’activitat segregades per sexe i nacionalitat.
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La vinculació de l’activitat a les dones i a la domesticitat, comporta que si-
gui un treball que, tot i que actualment s’inscriu en unes relacions de mer-
cat, continua estant devaluat (Razavi, 2007; Comas d’Argemir, 2015; Recio 
et al., 2015). Les condicions laborals del sector reflexen i reprodueixen el 
poc reconeixement social d’aquest treball: salaris baixos, jornades parcials, 
contractes temporals i una alta flexibilitat laboral. Per exemple al SAD, els 
salaris se situen entre els més baixos del mercat laboral. Segons el IV Conve-
ni Col·lectiu Estatuari d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya el sou 
brut mensual l’any 2018 és de 1093,02 euros per la categoria de treballadora 
familiar i de 937,06 euros per la categoria d’auxiliar de la llar. Cada tècnic/a 
assistencial (el 93% del personal del SAD) treballa 19,2 hores a la setma-
na atenent una mitjana de 7,2 usuaris/es (Associació Catalana de Recursos 
Assistencials, 2014). En el cas de Barcelona, l’any 2015 el 44,6% tenia un 
contracte temporal, el 76,1% tenien un contracte a temps parcial i el 95,7% 
guanyava un sou inferior a 9,47 euros bruts/hora (Ezquerra i Mansilla, 2018). 
En relació als centres de serveis socials per a persones grans, el salari brut 
mensual per a la categoria de gerocultor/a per l’any 2018 és de 985,34 eu-
ros segons el VII Conveni Marc Estatal de Serveis d’Atenció a les Persones 
Dependents i Desenvolupament de la Promoció de l’Autonomia Personal, i 
el grau d’inestabilitat laboral és del 15,2% a Catalunya (Idescat, 2014). En el 
cas del servei domèstic la precarietat laboral és més intensa, tal i com explica 
Díaz Gorfinkiel en aquest volum.

La regulació laboral del sector es troba en continu procés de negociació, el 
que reflexa la complexitat i desregulació d’aquest àmbit laboral. Aquesta ne-
gociació la duen a terme les empreses privades, representades per una he-
terogeneïtat de formes i dimensions i té poca representació sindical a causa 
de la creació de noves empreses, i de l’alta rotació de personal i contractes 
temporals en el sector (Escudero, 2007). A més, a causa de la diversitat d’ac-
tivitats, d’àmbits d’actuació, de llocs on es presta el servei i de tipus d’em-
presa s’ha desenvolupat un ampli ventall de convenis sectorials i territorials 
ateses les competències de les comunitats autònomes en el desplegament 
d’aquests serveis. 
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5. Reflexions finals

Amb el desenvolupament de la LAPAD s’inicia un procés de professionalització 
del sector basat en la regulació de les formacions i el desenvolupament d’un 
sistema de serveis de qualitat. Aquest procés possibilita identificar habilitats 
i sabers adquirits principalment per les dones en l’esfera domèstica, ator-
gant-los un reconeixement per tal d’avançar cap a la desfamiliarització i desge-
nerització de l’activitat. Malgrat això, es desenvolupa en un context cultural on 
les representacions socials de l’activitat estan molt vinculades a allò domèstic, 
íntim, familiar i femení. Les competències requerides en aquests treballs es 
continuen associant a les habilitats personals, naturalitzades a les dones, i se 
segueix associant l’activitat a la domesticitat, com a treball reproductiu, el que 
dificulta la seva valoració i redistribució social. D’aquesta forma, les formaci-
ons es corresponen a baixes qualificacions i/o acreditacions basades més en 
l’experiència que en la formació tècnica i les qualificacions no s’han traduït 
en formacions prestigiades. D’altra banda, les polítiques públiques han refor-
çat la divisió sexual del treball i les pràctiques organitzacionals que operen en 
el sector continuen basant-se en models socials estereotipats, reproduint les 
desigualtats de gènere. A més, pel fet de ser activitats feminitzades, les condi-
cions laborals són precàries i això comporta que les dones siguin les principals 
candidates per a aquests treballs. 

Com hem vist, contràriament als objectius de la LAPAD, no s’han potenciat 
els serveis professionals i des de la seva aplicació els recursos destinats han 
estat insuficients, afavorint la privatització de l’atenció, la refamiliarització 
de la cura i l’augment del servei domèstic. Aquest fet, que s’ha aguditzat 
amb la crisi econòmica i les polítiques d’austeritat, ha comportat repercus-
sions sobre l’ocupació, la qualitat del treball i la garantia dels drets socials. 
Per tal d’afavorir un sistema de serveis de qualitat és necessari un augment 
del finançament per al desenvolupament òptim de les polítiques d’atenció 
a la dependència. Per una banda, caldria promoure els serveis enfront les 
prestacions econòmiques de cura destinada als/les cuidadors/es familiars. 
Tot i que en els últims anys s’ha produït un creixement dels serveis socials, 
representant el 58,4% del total de prestacions a Catalunya al 2018 (IMSER-
SO, 2018), encara són dades poc significatives. Aquest canvi de tendència 
es pot haver produït per retirada del finançament per part de l’Estat de les 
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cotitzacions la Seguretat a Social als cuidadors/es no professionals d’acord 
amb les mesures d’austeritat aplicades, i per tant, les PECF deixen de ser una 
opció favorable pels i les cuidadores familiars. Tot i així, des de l’1 d’abril de 
201917 apareix una nova normativa que estableix que es poden recuperar de 
nou les quotes de cotització per part de l’Estat, un fet que pot no afavorir al 
creixement dels serveis. D’altra banda, caldria també potenciar la provisió 
directa dels serveis des de les administracions públiques, i en el cas de la 
seva externalització, realitzar un control de qualitat tant de les empreses 
concertades com acreditades de serveis, per garantir una qualitat en els ser-
veis i unes bones condicions laborals dels treballadors/es. En relació a les 
prestacions econòmiques, garantir quanties òptimes per comprar serveis al 
mercat, ja que si bé les transferències monetàries podrien incentivar una 
ocupació laboral, el perill d’aquesta fórmula és que si les quanties són in-
feriors al cost dels serveis, repercuteix directament a no generar un mercat 
laboral de qualitat en el sector o incentivant a la família (i la dona) a cuidar, 
sobretot entre les classes més baixes (Sarasa, 2009). Finalment, destinar 
més recursos públics en l’atenció a la dependència per limitar el creixement 
del servei domèstic desregulat (Martinez Buján, 2011).

A causa de l’elevada rendibilitat de la inversió pública en aquest sector ocu-
pacional, des de fa uns anys, i sobretot amb el desplegament de la LAPAD, 
s’han prioritzat les polítiques actives d’ocupació en aquest àmbit. Aquest fet 
ha contribuït a lluitar contra l’atur i atreure més persones al sector. Ara bé, si 
fins ara la incorporació de persones ha estat una actuació prioritària per poder 
atendre la demanda, ara cal avançar en la qualitat i la qualificació de les per-
sones que hi treballen. Per altra banda, hi ha un desfasament entre la forma-
ció requerida per prestar els serveis i la que tenen bona part de les persones 
que els presten. Això comporta un repte per a tots els agents involucrats (em-
preses, treballadors/es, Administració, centres de formació) a fi de millorar la 
qualitat dels serveis i la qualitat dels treballs. Tot i així, hi ha el risc que una mi-
llora d’aquestes qualificacions pugui expulsar dones amb un nivell d’educació 
baix que, després de tenir una àmplia experiència en prestar aquests tipus de 
serveis, tinguin dificultats per poder acreditar-la. El reforçament de polítiques 

17  Reial decret 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació.
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de formació ha d’anar acompanyat per una major regulació del marc legal i 
de les condicions laborals dels i les cuidadores professionals. En els darrers 
anys s’ha reforçat l’articulació de la negociació col·lectiva, però cal avançar en 
aquest aspecte i augmentar també la representació sindical. Cal doncs una 
bona articulació entre administracions laborals i agents socials per avançar cap 
a la transformació dels nínxols laborals en treball de qualitat, ja que la millora 
de les condicions laborals comportarà la dignificació de les persones que hi 
treballen i també pot atraure la incorporació dels homes en aquests treballs.

Tot i que el procés de regulació del sector i la situació de crisi econòmi-
ca ha suposat més implicació, encara que minoritària, d’homes en aquest 
sector, la seva presència no ha modificat els models culturals, resultant un 
àmbit molt feminitzat. Per reduir les desigualtats de gènere implícites en 
aquests treballs, és necessària la implicació dels homes, com aspecte clau 
per promoure la seva democratizació, és a dir, el reconeixement i la redis-
tribució social de la cura. Per exemple, mitjançant la valorització del treball 
de cura dins la família es donaria més valor a la cura en l’esfera remune-
rada, i aquest fet comportaria una major implicació els homes en aquests 
treballs (Himmelweit i Land, 2011). És necessari també avançar cap al co-
neixement dels homes que cuiden a les persones adultes dependents, ja 
que tenen menor visibilitat i reconeixement (Comas d’Argemir, 2016). Cal 
superar doncs la imposició de les dones com a cuidadores i cal fomentar 
la contractació d’homes en el sector. Tenint en compte la creixent privatit-
zació dels serveis, que han convertit a les organitzacions en les principals 
ocupadores, les administracions públiques haurien de garantir l’aplicació 
de polítiques d’igualtat de gènere en aquests treballs. Es podria també 
promocionar la imatge d’homes en treballs de cura en els mitjans de divul-
gació de les polítiques actives d’ocupació per atraure la seva demanda. En 
el cas dels Serveis d’Ajuda a Domicili caldria la implicació dels serveis soci-
als a fi de transmetre als beneficiaris dels serveis que la capacitació per a 
la cura és independent del gènere mentre les persones estiguin formades. 
Però l’arquitectura del sector es configura no només per les dimensions 
de gènere, sinó també de classe i ètnia. En aquest sentit, no podem obviar 
aquestes altres dimensions que també estructuren les desigualtats socials 
en aquest sector ocupacional, tant de les persones que vehiculen pràcti-
ques i relacions com de les pràctiques i processos en les organitzacions. 
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D’aquesta forma, per avançar cap a la igualtat social, el gènere ha de re-
definir-se i reestructurar-se en conjunció amb una visió d’igualtat política i 
social que comprèn no només el sexe, sinó també la classe i l’ètnia. En de-
finitiva, per avançar cap al reconeixement i redistribució d’aquest treball, 
cal entendre que la cura és una responsabilitat social i cal posar en qüestió 
la seva feminització. Es tracta d’entendre la cura com un assumpte social i 
polític i no només com un assumpte privat i de les dones.
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