
 

 

 

Cicle d’activitats 
HOMES CUIDADORS.  

BARRERES DE GÈNERE I MODELS EMERGENTS 
9 octubre, 23 octubre, 6 novembre,  

9 novembre, 15 novembre 
 

Palau Macaya (Barcelona) 

 
Entrada lliure. Inscripció prèvia: 

Tallers: enviar correu a recerca.homescuidadors@urv.cat 

Conferències i taules rodones: https://obrasociallacaixa.org/ca/centros/palau-
macaya/programacion/tematica-social/hombres-cuidadores-barreras-de-genero-y-
modelos-emergentes 

 
Amb la col·laboració de 
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HOMES CUIDADORS. BARRERES DE GÈNERE I MODELS EMERGENTS 
 

9 octubre, 23 octubre, 6 novembre, 9 novembre, 15 novembre de 2017 
Palau Macaya (Barcelona) 

Amb la col·laboració de         

 

 

 

    

 
9 d’octubre 2017 

 “Els homes en la cura de fills i filles” 
 

10:00 – 10:30  Acreditacions 
  

10:30 – 10:45  Presentació de les jornades:  

 
Josep Ollé (Director del Palau Macaya) 
Dolors Comas d’Argemir (URV) i Diana Marre (UAB): Homes 
cuidadors: Reptes i oportunitats per reduir les desigualtats de 
gènere i afrontar les noves necessitats de cura. 

  

10:45 – 11:15 Presentació: Diana Marre (UAB). 
La implicació dels homes en la cura de la infància 

  
11:15 – 11:45 Pausa  
  
11:45 – 14:00 Taller: “Pares, mares i cura infantil” 
  

 

o Negociació de la coresponsabilitat. Bruna Álvarez (UAB) 
o La cura de fills i filles desprès de la separació o divorci. Priscila 

Rivera (UAB) 
o Convidat experiència personal: Pare de família amb parella-

dona 
o Participants presents a la sala 
o DEBAT 
 Dinamitza: Antonia Arreciado (UAB) 

  

15:30 – 18:00 Taller: Està canviant el model familiar de cura? 
  

 

o “Percepcions de gènere en la cura de nens i nenes”. Chandra 
Clemente Martínez (UAB) 

o “Famílies homoparentals: renegociant els rols de cura ”. 
Beatriz San Román (UAB) 

o Convidat experiència personal: Pare de família homoparental 
o Participants presents a la sala 
o DEBAT 

 Dinamitza: Paola Galbany (UVIC) 
  

18:00 – 18:30 Pausa 
  

18:30 – 20:00 Conferència: Livia Olah (Stockholms Universitet). 
Homes i criança en l’entorn familiar a Europa 

 Presenta: Diana Marre 
 

Relatoria de la jornada: Bruna Álvarez  
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9 octubre, 23 octubre, 6 novembre, 9 novembre, 15 novembre de 2017 
Palau Macaya (Barcelona) 

Amb la col·laboració de         

 

 

 

    

 
 

23 d’octubre 2017 
 “Famílies i situacions de dependència:  

homes implicats en la cura” 
 

10:00 - 10:30  Acreditacions 
  

10:30 – 11:00 Presentació: Dolors Comas d’Argemir (URV):  
La implicació dels homes en la cura de persones en situació 
de dependència 

  

11:00 – 13:30 Taller “Canvis a la família i responsabilitats de cura” 
  

 o “Canvis familiars”. Xavier Roigé (Universitat de Barcelona) 
o “Marits, fills i pares cuidadors”. Montserrat Soronellas (URV) 
o Convidat: Fill cuidador: Juan José Cortés 
o Convidat: Pare cuidador: Josep Aguilar 
o Participants presents a la sala 
o DEBAT 
 Dinamitza: Carmina Puig (URV) 

  

15:30 – 18:00 Taller “Entre l’obligació i l’afecte: cura familiar” 
  

 o “Cura familiar i receptors de cura”. Tomasa Báñez (UB) 
o “El suport als cuidadors familiars”.  Xabier Ballesteros (tècnic 

Serveis Socials, Ajuntament de Barcelona)  
o Convidat: Marit cuidador: Joan Maragall 
o Convidat: Receptor de cura: Conrado Gargallo  
o Participants presents a la sala 
o DEBAT 
 Dinamitza: Jesús Cobo (Parc Taulí) 

  

18:00 – 18:30 Pausa 
  

18:30 – 20:00 Conferència:  Chiara Saraceno (Collegio Carlo Alberto, Turín, 
Itàlia) “L’impacte de l’envelliment en les famílies i canvis en 
les formes de reciprocitat intergeneracional” 

 Presenta: Natalia Alonso 
 

 

Relatoria de la jornada: Carlos Chirinos 
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6 de novembre 2017 

Jornada “La cura com un àmbit d’ocupació: la 
incorporació dels homes” 

 
10:00 – 10:30  Acreditacions 

  

10:30 – 11:00 Presentació: Yolanda Bodoque (URV): Homes que treballen 
en la cura remunerada: motivacions i perspectives 

  

11:00 – 13:30 Taller “Els homes en la cura remunerada: accés i itineraris 
ocupacionals” 

  

 o “La cura professional de nens i nenes”.  Paola Galbany (UVIC) 
i Antonia Arreciado (UAB) 

o “Itineraris ocupacionals en la cura de llarga durada”. Mireia 
Roca (UAB) 

o “El reconeixement acadèmic i de l'acreditació de competències 
de l'experiència laboral dels treballadors” (Pilar Nus, Serveis 
Socioculturals i a la Comunitat, Generalitat de Catalunya)  

o “La formació en els treballs de cura” (Pia Ferrer, Cap del Servei 
de Formació i Gestió del Coneixement Especialitzat. Dep. 
Treball, Afers Socials i Famílies- Generalitat de Catalunya) 

o Participants presents a la sala 
o DEBAT 
Dinamitza: Beatriz San Román (UAB) 
 

  

15:30 – 18:00 Taller “Els homes en la cura remunerada: el marc laboral” 
  

 o Gestor empresa mercantil: Javier Palmero (MAD Assistència) 
o Gestora empresa Tercer Sector: Mònica Vázquez (SUARA)  
o Treballador Assistent Personal: Fernand Adido (ECOM) 
o Treballador Servei d’Atenció a Domicili: Moisés Góngora 
o Representant de CC.OO. Javier Pacheco, Secretari General de 

Comissions Obreres. 
o Participants presents a la sala 
o DEBAT 
Dinamitza: Blanca Deusdad (URV) 

  

18:00 – 18:30 Pausa 
  

18:30 – 20:00 Conferència: Teresa Torns (UAB): “Els treballs de cura com 
un àmbit d’ocupació. Característiques i perspectives de 
futur”. 

 Presenta: Carla Aguilar 
   
 
Relatoria de la jornada: María Offenhenden 
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9 de novembre 2017 (matí) 

Barreres culturals:  
el gènere i la cura en els mitjans i en la ficció 

 
09:30-10:00 Acreditacions 
  

10:00-10:30  Presentació del taller. Yolanda Tortajada (URV) “Per què 
analitzar les representacions dels homes cuidadors en els 
mitjans de comunicació?”  

  

10:30-13:00 Taller “La representació de l’home cuidador en la ficció: 
l’humor i l’aventura”. Categories d’anàlisi, visionat  i debat 
de fragments de pel·lícules 

  

 • Cilia Willem (URV) 
• Núria Araüna (URV) 
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15 de novembre 2017 
Necessitats de cura, polítiques públiques i 

alternatives: organització del temps i 
coresponsabilitat en la cura 

 
10:30 – 11:00  Acreditacions 

  

11:00 – 11:15  Presentació: Diana Marre (UAB) 
  

11:15 – 13:45 Taula rodona: “Conciliació o coresponsabilitat?” 
  

 o “Usos del temps i proposta de reforma horària”,  Sara Berbel, 
Directora General de Barcelona Activa  

o “Impacte de les polítiques d’austeritat en els serveis de cura”. 
Margarita de León, (UAB) 

o “Polítiques municipals i igualtat de gènere”.  Mònica Gelambí  
(Investigadora independent) 

o “Els treballs de cura, polítiques socials i polítiques migratòries”.  
Sònia Parella (UAB) 

Dinamitza: Beatriz San Román (UAB) 
  

15:30 - 18:00 Taula rodona “Reptes, alternatives i propostes: la cura en el 
centre de les agendes del benestar” 

  

 o Laia Ortiz, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona 
o Representant de la Secretaria General de Protecció Social 
o Cristina Segura, Àrea Social (Obra Social “la Caixa”) 
o Diana Garrigosa (Fundació Pasqual Maragall) 
o Antonio Centeno, Moviment de Vida Independent  

Dinamitza: Ramona Torrens (URV) 
  

18:00 – 18:30  Pausa 
  

18:30 – 20:15 Conferències:  
 Teresa Jurado 

(professora de la UNED i activista de la PPiiNA): 
“Conciliación corresponsable desde el inicio del ciclo vital” 
 
José Manuel Ramírez 
(Observatorio Estatal para la Dependencia): 
“Las necesidades de cuidados de larga duración y la Ley de 
Dependencia”. 
 
Dolors Comas d’Argemir (URV): 
“La democratització dels treballs de cura. Per què la 
implicació dels homes en la cura?” 

 
 Presenta: Montserrat Soronellas 
 
 
Relatoria de la jornada: Mònica Gelambí 
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