TEMPS I CURES AL BARRI
Què són les cures?

Les cures són un conjunt d'activitats que es desenvolupen quotidianament per sostenir i reproduir la vida i
que permeten fer front a les necessitats que tenim al llarg del cicle vital.
Aquesta activitat pot ser remunerada (servei de cura) o pot ser no remunerada, és a dir, que es realitza principalment dins de l'àmbit familiar.
En aquest projecte treballarem sobretot a la cura no remunerada dins de l'àmbit familiar on podem destacar
principalment tres tipologies de tasques:

tasques organitzatives

tasques d'atenció
física i emocional
a persones amb
alguna dependència
(infants, malalts, etc.)

tasques de la llar

Algunes dades de temps i cures a Barcelona

Les dades apunten cap a un repartiment molt desigual del temps destinat a la cura dins de l'àmbit familiar,
sent les dones les principals proveïdores de cures no remunerades, amb marcades conseqüències en el seu
desenvolupament econòmic i familiar, i en el seu benestar en general.
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Què volem fer?

En concret volem abordar l'ús del temps que es dedica a les cures no remunerades i que té una expressió
social desigual, recaient sobretot en les dones amb els consegüents efectes econòmics, de salut i de benestar
en general. Recollirem les idees i les propostes proporcionades pels i les veïnes del barri per a sensibilitzar i
incorporar canvis als equipaments públics que pugin millorar el benestar de tots i totes.

Com proposem fer-ho?

Farem un procés participatiu amb:
Cinc reunions amb el Grup Motor Territorial (GMT)
Quatre Fòrums Oberts Temàtics (debats ciutadans facilitats) (FOT)
En finalitzar el procés elaborarem un document diagnòstic amb un Pla d'Acció (PA)
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Per què participar?

Pla
d’Acció

Pots dir la teva i influir sobre un procés amb capacitat de millora de la vida al barri.
Rebràs reconeixement de la teva participació dins del procés mitjançant certificat (per a les persones
que assisteixin almenys a dues reunions del Grup Motor i almenys a un Fòrum Obert) i apareixeràs tant
tu com la teva entitat als crèdits del document final com a participant del Grup Motor que ha desenvolupat el procés participatiu.
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