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Fòrum de Persones Expertes  

Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat 

 

Context 

La creació del Fòrum s’inscriu en el marc del projecte Cap a un nou sistema públic de 

cures en la comunitat impulsat per l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació 

de Barcelona. L’objectiu del projecte és reforçar els serveis públics locals de cures, així 

com el suport a les persones cuidadores. Alhora, pretén donar més visibilitat a la 

centralitat de les cures des de la perspectiva de gènere i interseccional i avançar en el 

seu reconeixement i en la corresponsabilitat social.  

El Fòrum es proposa com un espai de contrast i assessorament per a la formulació de 

reptes i recomanacions, d’aplicació per als ens locals, per a la millora del sistema de 

cures a la província de Barcelona, en base a la innovació social, en els àmbits de l’atenció 

al domicili i en l’entorn comunitari.  

El Fòrum està coordinat i dinamitzat per la Dra. Sara Moreno, professora de sociologia 

de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora del Centre d'Estudis Sociològics 

sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT-UAB), i format per entre 12 i 16 persones 

expertes en les cures de diferents disciplines.  

 

Proposta metodològica  

El Fòrum contempla tres sessions virtuals l’any 2021, amb previsió de continuïtat, amb 

un grup interdisciplinari de persones expertes. Cada sessió disposarà de documentació 

prèvia i abordarà una temàtica específica, si bé les tres sessions s’articularan de manera 

consecutiva amb el triple objectiu de: diagnosticar la realitat social, analitzar models i 

bones pràctiques i formular recomanacions. 

Aquesta proposta metodològica ha estat elaborada conjuntament amb la Dra. Sara 

Moreno.   
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Sessió 1: La realitat social del treball de cura a la província de Barcelona  

Dimarts 6 de juliol 16h -18.30h 

L’objectiu de la primera sessió és elaborar una diagnosi conjunta sobre les necessitats i 

demandes entorn de l’organització social de la cura en l’entorn comunitari a la província 

de Barcelona.  

El debat tindrà com a punt de partida dos documents: 

- Informe sociodemogràfic de la província de Barcelona (necessitats, cobertura i 

demandes). 

- Diagnosi dels serveis de cures en l’entorn comunitari a la província de Barcelona 

(anàlisi de serveis).  

Les persones que integren el Fòrum disposaran de la documentació amb uns 10 dies 

d’antelació per tal de preparar una intervenció inicial de 4 minuts responent a la següent 

pregunta: des del teu àmbit d’expertesa, quines són les necessitats/demandes que 

destacaries a partir de les dades? 

La sessió s’iniciarà amb una breu presentació de la documentació, seguida de la ronda 

inicial d’intervencions i, posteriorment, s’obrirà el debat per validar i complementar la 

diagnosi. 

 

Sessió 2: Innovació social en les cures 

Dimarts 5 d’octubre 16h-18.30h 

L’objectiu de la segona sessió és identificar experiències exitoses des de la innovació 

social, l’acció comunitària i la tecnologia entorn de l’organització social de les cures i, 

en segon lloc, analitzar el seu potencial transformador per a la realitat social de la 

província de Barcelona. El debat tindrà com a punt de partida un recull de projectes 

presentats com a bones pràctiques en l’àmbit municipal:  

- Document sobre tendències i experiències innovadores de prestació de SAD a escala 

europea, estatal i catalana.  
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- Programa de prevenció i atenció a la soledat no volguda de les persones grans.  

- Models d’assistència personal.  

Les persones que integren el Fòrum disposaran de la documentació amb uns 10 dies 

d’antelació per tal de preparar una intervenció inicial de 4 minuts per presentar un 

projecte/experiència que identifiquen com a bona pràctica des del seu àmbit 

d’expertesa. La sessió s’iniciarà amb una breu presentació de la documentació, seguida 

de la ronda de primeres intervencions i, posteriorment, s’obrirà el debat per dibuixar 

conjuntament el mapa de bones pràctiques tot valorant el seu potencial transformador, 

així com les dificultats d’implementació. 

 

Sessió 3: Reptes i recomanacions per als ens locals 

Dimarts 23 de novembre 16h-18.30h 

L’objectiu de la tercera sessió és consensuar els reptes per a l’organització social de la 

cura en l’entorn comunitari a la província de Barcelona, així com formular 

recomanacions per a la intervenció des de l’àmbit local. En aquest cas, el document de 

partida serà la síntesi de les dues sessions anteriors: 

- Necessitats i demandes. 

- Bones pràctiques.  

Les persones que integren el Fòrum disposaran de la documentació amb uns 10 dies 

d’antelació per tal de preparar una intervenció inicial de 4 minuts per exposar i raonar 

un repte amb la seva recomanació per a donar-li resposta. La sessió s’iniciarà amb una 

breu presentació de la documentació, seguida de la ronda de primeres intervencions i, 

posteriorment, s’obrirà el debat per a definir els reptes, consensuar la seva priorització 

i formular les recomanacions.  


