
Que el sistema capitalista està en crisi no és novetat per a ningú. 
L’actual crisi econòmica financera està posant de manifest la interde-
pendència entre treball productiu i reproductiu. El desmantellament 
de l’Estat del Benestar i l’increment de la precarietat han fet sospitar 
la incapacitat del sistema per garantir la sostenibilitat de la vida. 

En aquest context, l’aportació dels feminismes ha estat d’espe-
cial importància, obrint el debat sobre la feminització i invisibil-
ització sistemàtica d’aquells treballs que permeten que la vida sigui 
sostenible. I d’altra banda, sobre com aquesta sostenibilitat és im-
possible d’aconseguir des del paradigma neoliberal del subjecte 
autònom i individual. Tothom necessitem algun tipus de cura, i al 
mateix temps, tots i totes tenim la capacitat de cuidar. Aquest nou 
enfocament planteja les cures com un tema central que no es re-
stringeix a les esferes més comunes de l’íntim o el domèstic, sinó que 
convida a una reflexió en el marc de la governança a la ciutat. 

En el context actual de polítiques de retallades, no es tracta sim-
plement de la mera invocació o defensa de ‘el que teníem’, perquè 
moltes persones estaven ja fora del sistema de drets socials, en tro-
bar-se aquests drets lligats en gran manera a l’ocupació o restringits 
a esferes econòmiques reconegudes. 

Com a conseqüència d’un sistema polític en profunda crisi i el 
sorgiment del 15M, amb la seva enorme capacitat compositiva –i 
els seus límits experimentats– ens trobem davant l’emergència de 
noves pràctiques i experimentacions d’assalt institucional, que plant-
egen nous models d’entendre la política institucional i per tant noves 
formes de governança i ciutadania.

Al mateix temps, la crisi està fent aflorar antigues formes col·lectives 
convertides en noves pràctiques de gestió comunitària que busquen 
donar respostes a demandes socials i que es caracteritzen per una 
gestió no mercantil dels recursos comuns. 

El desig d’aquest curs és pensar aquestes aportacions en relació a 
la ciutat com a territori i com a marc governamental per a la gestió 
de les cures. Partim de la necessitat de contemplar la qüestió de la 
reproducció social dins del disseny de noves polítiques que pensin la 
ciutat i l’assalt a les institucions. La invitació és a generar un espai 
de reflexió i imaginació en la qual col·lectivament puguem abordar 
aquestes qüestions. 
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Sessió 1 /  14 GENER
LA VIDA AL CENTRE: CURES, CRISIS I CIUTAT
MARTA MALO

L’adopció d’una òptica enfocada en les cures ha permès qüestionar 
un sistema socioeconòmic que posa els mercats al centre al costat 
d’un subjecte individual i autònom. També ha revaloritzat una sèrie 
de labors que s’encarreguen del cos, la sostenibilitat i la reproducció 
social. Hem de preguntar-nos com pensar les cures en el marc de 
la ciutat, entenent-les dins d’un espectre ampli i complex. Aquest 
inclou des dels serveis públics i privats, passant pels gestos individ-
uals i col·lectius que sostenen el teixit social i dels barris, fins a totes 
aquelles labors invisibles que atenen a les vides. 

Com pensar l’accés i la ciutadania en relació a polítiques d’exper-
imentació en el camp municipal que tinguin en compte les cures? 
Com imaginar la ‘cuidadania’ en espais i polítiques municipals 
concretes?

Sessió 2 /  21 GENER
CONTRADICCIONS DE L’ESTAT DEL BENESTAR: VIDES IN/
SOSTINGUDES I CRISIS DE CURES 
MONTSE GALCERÁN

Si bé l’Estat del Benestar mai va ser per a totes, en el moment actual 
s’ha reduït de forma tan extrema que gran part de la població es 
veu mancada d’un sistema social de suport. Durant l’època del 
creixement industrial de post-guerra a Europa l’Estat del Benestar 
va servir per a re/produir les poblacions de treballadors-consum-
idors dins del projecte capitalista i hegemònic. Qui cony sostenia 
això? El treball infravaloritzat i invisibilitzat en l’esfera domèstica i 
en els marges de la societat. Actualment aquest model-estat està 
sent derrocat i arriba el moment d’imaginar què volem col·locar en 
el seu lloc.

Com pensar la relació entre polítiques municipals, regionals i es-
tatals en relació a les cures? Quins processos i dimensions de la re-
producció social ens permeten pensar el marc municipal en relació 
a les cures? Quina noció de benestar i de drets socials abordem?

Sessió 3 /  28 GENER
ENTRAR I SORTIR DE LA INSTITUCIÓ: POLÍTIQUES I MARCS 
LEGALS PER A L’ORGANITZACIÓ DE LES CURES
MARTA CRUELLS + EVA ALFAMA

La ciutat és l’espai on s’encarnen les polítiques públiques. Si bé 
és cert que aquestes responen a un marc jurídic-legal que moltes 
vegades no la concerneixen, el marge de planificació i desenvolupa-
ment és suficient per poder incidir en el seu disseny i execució.

Davant aquest escenari els reptes són diversos: Quin paper han 
jugat les polítiques socials a Barcelona? A quins subjectes s’han ori-
entat i sota quina òptica han operat? Existeixen dades que permetin 
rellegir la realitat social de la ciutat i les seves pràctiques en relació 
a la reproducció i les cures? Per a aquesta sessió plantegem un 
repte a partir del desenvolupament d’un primer exercici de mapat-
ge i diagnòstic sobre la base de dades i pràctiques, per pensar en 
futurs escenaris de gestió i de noves institucionalitats que abordin 
de forma central i decidida la sostenibilitat de les vides dels seus 
habitants.

Sessió 4 /  4 FEBRER
EXPERIÈNCIES EN COMÚ: GESTIÓ DE LES CURES DES DE 
L’ECONOMIA SOCIAL I EL COOPERATIVISME
JOANA GARCIA GRENZNER + BABALIA
 

Enfront de la crisi de l’Estat del Benestar i de les cures s’han generat 
diverses experiències de cooperació social i autogestió en relació a 
la sostenibilitat de la vida. El model cooperatiu ha pres molta força 
en aquest context i a Catalunya té una història llarga i rica. Partint 
d’exemples històrics i contemporanis de cooperatives de dones i de 
cures en aquest territori, veurem algunes propostes per a la gestió 
de la interdependència des de l’economia social i cooperativa.
 
Quins són els topalls institucionals que ens trobem a l’hora de crear 
cooperatives de gestió de les cures i de reproducció de la vida? Com 
avançar cap a infraestructures que generin condicions que possibili-
tin l’autonomia en el marc del comú?

Sessió 5 /  11 FEBRER
TAULA DE DEBAT: MOSSEGAR LA INSTITUCIÓ: DESAFIA-
MENTS I PERSPECTIVES ENTRE MOVIMENTS I NOVES 
INSTITUCIONALITATS 
DINAMITZEN: SYNUSIA + LA ELECTRODOMÉSTICA + LA HIDRA

Davant l’actual crisi han sorgit diverses iniciatives ciutadanes que 
aposten per recuperar el control de les institucions en favor de la 
defensa dels drets socials. La crisi de lo ‘públic’ posa de manifest 
que fan falta noves formes de governança i noves institucions que 
promoguin i sostinguin el be comú. Es planteja doncs un nou repte 
que requereix del debat democràtic per pensar col·lectivament 
quines transformacions radicals són necessàries per crear un en-
torn social que possibiliti una vida que mereixi ser viscuda.

En aquesta sessió re visitarem quines experiències i desafiaments 
ens trobem a l’hora de pensar les cures en el marc municipal i 
obrirem una conversa amb col·lectius desenvolupant propostes i 
pràctiques rellevants en aquest marc a Barcelona. Us convidem a 
tots i totes a discutir i compartir les vostres experiències, preguntes 
i idees.
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