
Introducció 
Atendre	 les	 noves	 necessitats	 socials	 sorgides
arran	 dels	 canvis	 soferts	 per	 	 les	 societats	 del	
benestar	 contemporànies,	 sembla	 fora	 de	 dubte.	
Necessitats	de	les	que	si	bé	se’n	pot	qüestionar	la	
seva	 novetat,	 la	 majoria	 dels	 especialistes	 no	
dubten	 a	 relacionar	 amb	 les	 transformacions	
demogràfiques,	 els	 canvis	 en	 la	 família	 i	
l'anomenada	 incorporació	de	 les	dones	al	mercat	
de	 treball.	 Uns	 canvis	 que	 han	 fet	 aparèixer	
l'anomenada	 "crisi	 de	 la	 cura"	 i	 unes	 necessitats	
socials	que,	noves	o	no,	requereixen	ser	ateses	de	
manera	 diferent.	 Els	 diagnòstics	 realitzats	 sobre	
el	volum	i	característiques	d'aquestes	necessitats,	
a	 Espanya	 i	 a	 Europa,	 plantegen	 solucions	 que	
provenen,	 majoritàriament,	 de	 l'àmbit	 de	 les	
polítiques	 socials.	 Fet	 que	 les	 fa	 ser	 residuals	 i	
contemplades	 només	 des	 de	 les	 polítiques	 de	
promoció	 de	 l'ocupació	 o	 l'activitat	 econòmica.	 I	
que	 sempre	 oblida	 que	 l'ocupació	 que	 es	 pot	
generar,	 al	 voltant	 de	 l’anomenada	 organització	
social	de	la	cura	pot,	també,	promoure	una	major	
equitat	social.	Donat	que	aquesta	ocupació	afecta	
de	 plè,	 el	 benestar	 quotidià	 de	 la	 ciutadania,	
particularment	quan	es	tracta	de	la	cura	de	llarga	
durada.	 Una	 cura	 que,	 ara	 per	 ara,	 procuren	 les	
dones	de	les	famílies.	La	urgència	de	trobar	noves	
solucions	 o	 de	 replantejar	 les	 existents,	 obre	 el	
debat	 sobre	 la	 conveniència	 d’idear	 nous	 serveis	
públics,	 igual	 que	 s'ha	 fet	 amb	 l'educació	 o	 la	
sanitat.	O	 de	pensar	 en	 altres	 respostes	 sorgides	
des	de	la	comunitat.		

Organitza
	
El	 Centre	 d’Estudis	 Sociològics	 sobre	 la	 Vida
Quotidiana	 i	 el	 Treball	 –	 QUIT,	 ha	 estat	 el
promotor	i	impulsor	de	la	creació	de	l’Institut
d’Estudis	del	Treball	–	IET,	institut	propi	de	la
UAB,	 creat	 al	 2011,	 amb	 l’objectiu	 de
constituir‐se	 en	 centre	 de	 referència	 en
l’anàlisi	 del	 mercat	 de	 treball.	 Un	 ámbit,	 el
Treball,	 entés	 en	 el	 seu	 sentit	més	 ampli,	 é	 a
dir,	 com	 tota	 aquella	 activitat	 desenvolupada
per	 homes	 i	 dones	 que	 inclou	 el	 treball
productiu,	el	doméstic	 i	el	de	cura,	 i	 les	seves
repercussions	 en	 altres	 àmbits	 i	 contextos	 de
la	vida.	

La  jornada és oberta a  tothom  interessat però
es prega confirmació 

Contacte 

Telèfon:	935812405	
Correu	electrònic:	quit@uab.cat	

Web:	http://quit.uab.es/	
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Objectius 
	

La	 Jornada	 té	 com	 a	 finalitat	 contribuir	 al	 debat	
sobre	 la	 necessitat	 de	 trobar	 respostes	 per	 fer
front	a	la	cura	de	llarga	durada.		

La	 Jornada	 neix	 lligada	 al	 projecte	 “Nuevas
profesiones	 para	 la	 organización	 social	 del	
cuidado	 cotidiano”	 –PROFESOC,	 finançat	 per	
l’Instituto	 de	 la	 Mujer	 (2011‐00004‐INV‐00120)	
que	 pretén	 explorar	 la	 professionalització	 de	 la	
cura	de	llarga	durada.		

En	concret,	la	Jornada	vol	ser	una	sessió	de	treball	
on	 persones	 estudioses	 i/o	 professionals	 puguin	
posar	en	comú	les	seves	reflexions	i	experiències.	

La	 Jornada	 també	 pretén	 acomplir	 les	 fites	
establertes	 pel	 programa	 de	 doctorat	 del	
departament	de	Sociologia	de	la	UAB.	

	

	

	

Programa 
	
9.30		Benvinguda	
											Fausto	Miguélez/Teresa	Torns,		
											Centre	d’Estudis	Sociològics	QUIT	‐	UAB	
	
9.45			L’estat	de	la	qüestió	sobre	la	cura	de	llarga 			
												durada	a	Espanya	

 Carolina	Recio,	Centre	d’Estudis	
Sociològics	QUIT	‐	UAB	

 Laia	Castelló,	sociològa	
 Mª	Jesús	Espuny,		Dep.	Dret	Públic	i	
Ciències	Historicojurídiques	‐	UAB	

					Coordina:	Pilar	Carrasquer,		Centre		
					d’Estudis	Sociològics	QUIT	‐	UAB	

	
10.45		Debat	
	
11.15		Pausa‐cafè	
	
11.30		La	fragmentació	de	la	provisió	de	cura	de			
													llarga		de	durada:	les	dones		
													immigrades	com	a	solució?	

 Sònia	Parella,	Grup	d’Estudis	sobre	
Immigració	i	Minories	Ètniques	–	UAB	

 Gabriela	Poblet,		Dep.	Antropologia	‐UAB	
	
Coordina:	Pere	Jódar,		Dep.	Ciències	Polítiques	
i	Socials	‐UPF	

	
12.30			Debat	
	
13.30			Pausa	per	dinar	

	
	
15.00		L’organització	de	la	cura	de																
													llarga	durada:	reptes	de	futur	

 Mercè	Pérez	Salanova,	experta	en	
polítiques	de	Gent	Gran	

 Maite	Aragón,	gerent	AMMA‐Horta	
 Sara	Moreno,		Centre			

															d’Estudis	Sociològics	QUIT	‐					
															UAB	

								Coordina:	Carolina	Gala,	Dep.	Dret	Públic	i				
								Ciències	Historicojurídiques	‐	UAB	
	
16.00	Debat	

16.30 	Cloenda	
		Vicent	Borràs,		Centre			

								d’Estudis	Sociològics	QUIT	‐	UAB	
	

										 	


