
 

NOTA DE PREMSA 

05/06/2012 13:00 h. 

 

L'Ajuntament de Barcelona i l'ICS impulsen tallers de pares per 
resoldre dubtes i donar consells sobre el seu rol durant 
l'embaràs, el part i el post part  

 

 

Els grups consten de sis sessions on es reflexiona sobre la corresponsabilitat dels homes 

durant la criança Aquesta iniciativa pionera i innovadora s'anomena 'Canviem-ho en 

l'ASSIR' i cerca potenciar el paper dels pares des d'abans del naixement de la criatura Els 

mitjans que ho desitgin podran assistir aquesta tarda, a partir de les 18:00 hores, a un 

d'aquests tallers que tindran lloc al CAP Pare Claret (c/ Sant Antoni M. Claret, 19- 21)

Potenciar el rol actiu dels pares durant l’embaràs i la criança. La Regidoria de Dona i Drets Civils de 

l’Ajuntament i l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat de l’Institut Català de la Salut (ICS) han posat 

en marxa un projecte innovador que dóna recursos i resol els dubtes més freqüents als homes que estan a 

punt de tenir un nadó. El taller ofereix un espai per reflexionar i compartir experiències que els ajudin a 

viure millor la seva paternitat i a implicar-se en les tasques de cura, juntament amb la seva parella. 

 

Aquesta iniciativa s’anomena “Canviem-ho en l’ASSIR” i està liderada per llevadores d’Atenció a la Salut 

Sexual i Reproductiva (ASSIR) de l’ICS i per psicòlegs del Servei d’Atenció d’Homes per la promoció de 

relacions no violentes de l’Ajuntament. Fins al moment s’han dut a terme tres grups pilot en què han 

participat una trentena d’homes. 

 

Durant el taller, els participants reflexionen sobre els canvis que es produeixen i es produiran en la parella 

amb l’arribada d’un infant, reben informació sobre alguns aspectes pràctics de la cura, permisos de 

paternitat i altres mesures sobre conciliació de la vida laboral i familiar. A les sessions els pares també  

tenen un paper molt actiu ja que, a banda de la part més teòrica, realitzen simulacions i pràctiques 

concretes: símptomes habituals i signes d’alarmes durant l’embaràs, la relació amb la parella i la família en 

tot el procés de gestació i un cop neix la criatura, quan anar a l’hospital, com tenir cura del nadó...) 

 

Per la regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila, “aquests projectes ens ajuden a construir un 

model de societat més equitatiu on homes i dones assumeixen de la mateixa manera les seves 

responsabilitats i puguin millorar la seva qualitat de vida en igualtat de condicions, és a dir, una 

corresponsabilitat en tots els àmbits de la vida”. 

 

Segons la responsable de l’ASSIR a Barcelona, Cristina Martínez, el taller ajuda a posar de rellevància la 

importància d’un paper actiu dels homes i afegeix que “diversos estudis evidencien que la paternitat 

responsable és un factor de protecció de conductes de risc i trastorns afectius en els nens i les 
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nenes que la reben i per prevenir les conductes violentes en la família”. 

 

Els grups cerquen aprofitar el naixement d’un fill o filla com un punt d’inflexió i un moment idoni pel canvi 

de conductes i rols dels homes cap a posicions més igualitàries respecte a les seves famílies. 

 

Els objectius principals del programa són: 

 

• Augmentar la implicació dels homes en la criança i cura dels fills i filles des de l’embaràs de la parella i 

resoldre els dubtes i preocupacions que puguin sorgir. 

 

• Revisar els rols i estereotips de gènere que dificulten la cura de les criatures, així com la implicació en les 

tasques de casa, les responsabilitats familiars i l’educació. 

 

• Millorar l’atenció que reben els homes en temes de paternitat  en els grups de pre-part i en l’atenció post

-part. 

 

El taller consta de 6 sessions de dues hores un cop per setmana i estan liderats per llevadores i 

professionals de psicologia. Prèviament aquests professionals realitzen una sessió informativa a tothom 

que hi estigui interessat per explicar els continguts i les dinàmiques de funcionament. Fins ara s’han 

realitzat tres grups pilot als CAP Manso, Pare Claret i Sant Andreu que han tingut molt bona acollida. 

 

Disseny i avaluació del projecte 

 

El disseny dels continguts i metodologia s’ha estructurat gràcies al treball conjunt de diferents 

professionals de l’ASSIR i de l’Ajuntament. Durant mesos s’han analitzat les necessitats dels futurs pares 

per establir els temes a tractar. Per conèixer de primera mà s’han dut a terme desenes d’entrevistes 

d’homes que visitaven els centres de l’ICS acompanyant les seves parelles. 

 

Per avaluar l’efectivitat del projecte, els participants omplen diferents qüestionaris: el primer, durant el 

taller i la resta després del naixement i als 6 mesos. Els pares exposen quin és l’aprenentatge que esperen 

rebre del taller i, a posteriori, expliquen si els coneixements adquirits sobre corresponsabilitat, cura del 

nadó i com acompanyar la parella durant el part i el post-part els han estat d’utilitat. 

 

El programa “Canviem-ho en l’ASSIR” neix d’un pla molt més ampli de l’Ajuntament que s’anomena 

“Canviem-ho. Homes per l’equitat de gènere”. Aquesta iniciativa municipal té com a finalitat la 

conscienciació, la participació i la implicació dels homes en la igualtat efectiva entre homes i dones, 

fomentant valors, actituds i relacions de respecte i cura entre la població masculina. 
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