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Resum
La idea de ciutat cuidadora és un concepte transversal i global, però en aquesta proposta
simplement ens proposem començar una línia de treball que fins ara no hem tocat, i fer-ho
des d’algunes propostes molt concretes.
Es tracta de començar a obrir una línia de treball nova, per a la qual cosa encara
necessitem un temps de cerca d’informació prèvia.
Per què es considera important?
Cal posar sobre la taula el que les economistes feministes porten temps recalcant: que hi ha
un seguit de treballs, els treballs de cures, sovint no remunerats o molt precaris, que són
imprescindibles per al manteniment de la vida i per tant de la societat. Com a tals, han de
formar part central de la gestió de la vida en societat, del a vida en comú, i per tant de la
política, tant institucional com ciutadana.
Com està el tema? Punt de partida
Les cures encara són treballs majoritàriament realitzats per dones i en situacions molt
precàries. Els usos dels temps i les possibilitats de desenvolupament en altres àmbits de la
vida queden d’aquesta manera fortament condicionats als rols de gènere.
Per a 2017 hem proposat un estudi sobre les cures a la ciutat, seguint el model de l’estudi
realitzat a Saragossa. En principi aquest estudi entraria dins de la partida “Estudis
sociològics”. Es tracta de saber de quins recursos, públics o privats, diposa la ciutat per a
l’atenció personal, quin accés tenen diferents sectors socials a aquests recursos, com es
distribueixen en funció del sexe de les persones, quins usos dels temps fem els diferents
col·lectius, com afecta això a la nostra vida… En base a aquest estudi, sabrem millor de
quin punt partim, per tal de poder llançar propostes concretes de cara als pressupostos de
2018.
D’altra banda, el tema de la diversitat funcional sovint s’ha tractat des d’un punt de vista
assistencialista, i més proper a la integració (quan no a la segregació) que no a la veritable

inclusió, única que pot permetre una autonomia personal. En algunes ciutats han sorgit
iniciatives anomenades Oficines de Vida Independent, que tracten de trencar amb aquestes
dinàmiques. Els models són molt variats, des dels que estan completament vinculats a les
institucions, els que funcionen de manera totalment independent, i els mixtos.

Objectiu polític
Objectius generals:
Un canvi en el paradigma dominant que centra l’activitat política, econòmica i social, en
aquelles tasques que tradicionalment s’han associat a la figura masculina. Visibilitzar i posar
en valor els treballs de cures, tradicionalment femenins, independentment de qui els realitze.
Avançar cap a un repartiment més equitatiu dels temps de treball, productiu o de cures.
Contribuir a l’assumpció de les cures com a qüestió col·lectiva i que per tant requereix
l’atenció de les institucions públiques i de les comunitats en el seu conjunt.
Objectius concrets:
- Assegurar que es duu endavant l’estudi de les cures
- Elaborar propostes concretes per als pressupostos 2018, derivades de l’estudi
- Obrir el debat públic sobre el tema de la ciutat cuidadora (jornades)
- Elaborar un projecte concret d’OVI adaptat a la nostra realitat i, si s’escau, incloure’l
en el pressupost 2018
Sector o sectors socials implicats

Tots, però en especial:
- les persones que actualment s’encarreguen de les tasques de cures, sovint de manera
molt precària, ja siga com a treball assalariat o com a treball informal/familiar.
- sectors socials molt vulnerables per als quals les cures sovint es converteixen en una
sobrecàrrega que s’afegeix a altres obstacles (econòmics, d’habitatge, violències…)
- persones amb discapacitat que vulguen una major autonomia personal
Impacte social esperat
Dur a un primer pla el tema de les cures, la interdependència i la inclusió
Millora (directa i indirecta) de les condicions de vida de les persones cuidadores i cuidades
Major equitat en el repartiment de les tasques de cura
Major autonomia de les persones amb discapacitat i, per tant, major possibilitats d’inclusió
social (laboral, cultural, afectiva..)
Actuacions que vinculen institució/carrer
L’estudi de les cures, tot i que es fa des de la institució, busca conèixer millor les necessitats
reals de les persones i per tant haurà de comptar amb la seua col·laboració.
El projecte d’OVI potser acabe sent institucional, independent o mixte. Haurem de vore quin
model s’adapta més a les possibilitats de Castelló i per a això haurem de contactar amb
persones que hi puguen estar interessades.
Les jornades sobre ciutat cuidadora són una actuació externa a la institució, però l’objectiu
és que les reflexions que allà s’hi produïsqen també afecten el tipus de propostes que fem
de cara a l’ajuntament.
Passos a seguir/Procés. De quan a quan? Calendaritza si és possible aquesta línia de
treball
1r trimestre: assegurar contractació de l’estudi de les cures
2n trimestre: recerca sobre models d’OVI i possibles persones interessades en el projecte
3r trimestre (estiu): preparació de les jornades sobre ciutat cuidadora + si les estudi de les
cures està finalitzat, propostes per als pressupostos 2018
4t trimestres: jornades ciutat cuidadora

Aliances de partida. Sinèrgies i resistències possibles

Pot haver-hi resistències perquè encara costa d’entendre que les cures són un aspecte
fonamental de la nostra societat i que s’han abordar des d’alló col·lectiu. Pot haver-hi
resistències del personal tècnic de l’ajuntament, o des de determinats discursos de la
masclistes.
Els col·lectius que tracten temes de diversitat funcional poden ser alïats o resistents. Alguns
es poden veure amenaçats per una iniciativa com l’OVI, però altres la poden veure amb
bons ulls i fins i tot col·laborar-hi.
Hi ha algunes persones individuals que en algun moment han mostrat interès pel projecte.
Caldria recuperar-les per a treballar conjuntament.
Les dones també es poden convertir en alïades actives, si som capaces d’apropar-nos a
elles (dones dels barris, associacions de dones…). En aquest sentit, podem aprofitar l’espai
del Consell d’Igualtat i/o contactar directament amb les que ens interessen més.
Propostes que engloba aquesta línia de treball
Propostes pressupostades
-estudi de les cures a la ciutat
Propostes no pressupostades
- treballar en propostes per a pressupost 2018 a partir del resultat de l’estudi de les cures
Propostes externes a la institució
- jornades ciutat cuidadora
- començar a obrir tema Oficina de Vida Independent: estudiar models, jornades, buscar
possibles persones interessades en tirar-la endavant… Depenent del model, potser s’hauria
d’elaborar alguna proposta per als pressupostos de l’Ajuntament 2018.

Aproximació als recursos (econòmics, humans, materials, etc.) necessaris
Un equip de 3-4 persones
Pressupost per a jornades
Afegeix qualsevol altra informació que consideres oportuna
Es pot fusionar amb economia social (economia de les cures) o treballar alguns temes
conjuntament amb l’altre grup, si finalment es crea, tot i que siga una linia de treball dins de
la linia més general d’economia social?

