Project Summary Form
2018

Title of the project:

Estudi comparatiu: Models de provisió de cures a les persones i
suport a la llar.

Contact:

raquel.gallego@uab.cat

Web page:

In progress

Area:

Analysis, Management and Evaluation of Public Policies.

What
Aquest estudi aporta coneixement per generar models d'intervenció i d’abordatge en
l’economia de les cures i suport a la llar, en el marc de l’economia social i solidària. Es
busca la promoció de la universalitat d'accés a aquests serveis, així com la seva
dignificació i sostenibilitat. Per a fer-ho, és necessari explorar i analitzar els models
existents incorporant en llur anàlisi la perspectiva dels diferents agents implicats. En
aquesta línia, l’Ajuntament de Barcelona sol·licita a l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques (IGOP) l’elaboració d’un estudi comparatiu amb presència del món
cooperatiu, del comunitari, i de l’administració en els diferents models de provisió de
cures a les persones així com un suport a la llar per part de l’administració local.
L’estudi analitza de forma comparada sis casos en profunditat. Són experiències que han
optat per diferents formes jurídiques i societàries, que es troben en diferents moments
de la seva trajectòria, i que s’ubiquen en entorns territorials diferents però que al mateix
temps es poden considerar interessants/rellevants per a la realitat de Barcelona. Això
ha permès fer una exploració comparada de les fortaleses, oportunitats i febleses dels
diferents instruments, de la seva relació amb l’entorn, així com dels factors de
sostenibilitat en cada cas. En base a això, s’aporta un conjunt d’instruments i propostes
de polítiques per a afavorir aquest tipus d’iniciatives.

Who
Equip de recerca: Raquel Gallego (IP) (UAB), Ángela García (Coord.) (UAB), Elisa Covelo
(ACOOPSEC), Elba Mansilla (La Ciudad Invisible), Alejandra Peña (UAB).
Institució finançadora: Ajuntament de Barcelona.

Why
Segons totes les projeccions, la generació de models d'intervenció i d’abordatge en
l’economia de les cures i suport a la llar serà un dels grans reptes socials, econòmics i
polítics dels propers anys, degut a l’envelliment de la població. Aquests models poden
fonamentar-se en la concepció del dret a la cura com a responsabilitat pública amb
consideració i orientació universal –més encara, tenint en compte les previsions
demogràfiques pels propers anys i dècades. A més a més del repte d'augmentar la
qualitat i cobertura dels serveis relacionats amb l'exercici d'aquest dret, s'han de buscar
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mecanismes per garantir els drets tant de les persones receptores de cures com de les
persones proveïdores de cures, escoltant les necessitats dels protagonistes dels sistema
de cures. En aquest sentit, les consideracions finals que es presenten en l’informen
recullen conclusions de l’anàlisi comparativa i s’estructuren al voltant de tres reptes:
Model de mercat (sostenibilitat i viabilitat econòmica), Forma jurídica i Democratització
de les cures.

How
La comparació dels sis casos (tres experiències de Barcelona, Madrid i País Basc, i els
sistemes de França, Itàlia i Suècia), es fa en base a:
•

Elements: Forma Jurídica, Serveis, Destinataris, Elements d’Innovació i Factors de
Sostenibilitat.

•

Dimensions: 1. Existència d'un problema social que precisa de respostes
especifiques; 2. Massa crítica de persones interessades i “sensibilitzades” a trobar
una solució mitjançant l’auto-organització; 3. Existència de formes jurídiques
consistents i acords amb el tipus de projecte; 4. Capacitat del sector cooperatiu i
social per tenir una organització sòlida de recolzament i representació; i 5.
Descentralització administrativa i fiscal de competències a nivell local que permeti
una relació més propera entre el Tercer Sector i l'Administració.

•

Factors de sostenibilitat: 1. Governança transparent i inclusiva, 2. Suport de les
polítiques públiques i l’administració a l’especificitat de l’experiència.

Les propostes i instruments que finalment presentem s’organitzen en relació a tres
àmbits: a) el foment de la participació en l’economia social i solidària per part d’aquest
sector de la provisió de cures; 2) la millora de les condicions socials i laborals de les
professionals i els professionals del sector; i 3) el foment de l’empoderament de les
persones receptores de cures i amb algun tipus de dependència. Els instruments
identificats van adreçats a tenir impacte en cadascuna d’aquestes dimensions.

When
31 Abril 2016-31 Abril 2019

