
COM ENS CUIDEM? �

Eines per a la sostenibilitat de la 
vida personal, laboral, familiar i 

comunitària
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APORTACIONS DE 
L’ECONOMIA FEMINISTA A 
LES CURES

L'economia feminista transparenta que tota la vida té a veure amb 
l'economia, en tant en tots els àmbits de la vida personal i social es 
produeix valor i es treballa.  

Entén el treball com tota activitat humana i dels éssers vius, destinada a 
transformar els béns naturals per produir béns i serveis necessaris per 
reproduir la vida. 

A més, introdueix el concepte de les cures, com un eix central en la 
reflexió. 



APORTACIONS DE L’ECONOMIA 
FEMINISTA A LES CURES
Qüestiona els postulats androcèntrics de: 

 l'economia liberal 
 neoliberal 
 corrents de pensament econòmic alternatives  
 (antisistema i  anticapitalistes) 

Ja que redueixen l'economia a l'activitat mercantil, malament cridada 
productiva i que es realitza en l'esfera del públic. 

Esfera que es regeix amb valors:  
 Patriarcals  
 Masculins 
 Naturalment assignada als homes  
 Identificada com l'única en la qual s'exerceix treball i es produeix valor i 
 riquesa.  



LES CURES



LES CURES

La cura s'entén com una necessitat humana i dels éssers vius en totes les 
etapes de la vida i del seu desenvolupament.  

Té a veure amb la vulnerabilitat de la vida en les seves diferents formes i 
amb la interdependència com a característica dels éssers vius. 

No es restringeix el concepte de cura a l'atenció de la manca, de les 
privacions o de la malaltia.  

Es conceptualitza la cura com una de les principals necessitats dels 
éssers vius, particularment dels éssers humans. 



CRÍTIQUES FEMINISTES A 
L’ECONOMIA 
El món i la societat estan afectats per la crisi de les cures.  

Per què? 

-   Ni les dones ni la naturalesa poden seguir cuidant indefinidament.  

-  El capitalisme neoliberal no és capaç de reconèixer ni de garantir la 
reproducció d'una de les seves més importants fonts d'explotació i de 
robatori de treball: la mà d'obra o la força de treball.  

-  Tampoc és capaç de crear condicions per a la reproducció de tota la 
població. 

Per això és un sistema fallit i que està en crisi. 



CRÍTIQUES FEMINISTES A 
L’ECONOMIA 

Els conceptes “productiu” i “reproductiu” són creació del capitalisme, 
reforçat pel PATRIARCAT, per invisibilitzar la reorganització de la 
reproducció de la vida que requereix aquest sistema.  

D'aquí la idea tan arrelada que el TREBALL DOMÈSTIC i de CURES 
que han fet les dones històricament, no és “productiu”, de fet, ni 
tan sols es considera treball. 

És per això que és fonamental reconèixer que les dones solem ser 
les productores de cures i de ben-estar i que aquest és un treball 
vital que fem encara que no sigui reconegut com a tal ni se li posi 
un preu. 



CRÍTIQUES FEMINISTES A 
L’ECONOMIA 

Aquesta ciència té un enfocament 
androcèntric. 

És a dir, que té com a centre i com 
a paradigma als homes:  
- usualment blancs 
- adults 
- de classe mitjana  
- adinerats 

Aquest “homo economicus” (home econòmic) 
es comporta en l'economia com:  
- un ésser neutre 
- que no malalta 
- que no mor 
- que no té filles i fills sota la seva 
responsabilitat  
- que té resoltes les condicions necessàries 
per a la reproducció de la seva vida 
(el seu menjar, la seva roba, el seu habitatge 
net i ordenada, etc.)  

I s'entén llavors i s'organitza l'economia en 
funció d'aquest homo economicus. 



PATRIARCAT

Sistema ideològic, d'organització social i d'opressió 
basat en la desigualtat i discriminació dels valors 
femenins, a travès de relacions de poder, on el 
poder s’assigna als valors masculins.  



DIVISIÓ SEXUAL DEL TREBALL

Igual que el concepte de patriarcat, el de divisió sexualdel treball és una 
creació dels feminismes, en la seva lluita per entendre i trencar 
l'opressió de les dones. 

La divisió sexual del treball no ha existit sempre. Neix amb el patriarcat 
i s'aprofundeix amb el capitalisme i més encara amb el neoliberalisme. 

Estableix que en virtut de la diferència sexual entre homes i dones, 
construïda com a desigualtat pel patriarcat, les dones han de fer-se 
càrrec dels treballs de reproducció de la vida en el camp familiar i 
domèstic i els homes, dels treballs del camp denominat productiu i 
públic. 



DIVISIÓ SEXUAL DEL TREBALL

D'altra banda, implica la depreciació, devaluació i 
subordinació de tots els treballs de cura i reproducció de la 
vida i dels cossos. Particularment dels cossos de les dones. 

La divisió sexual del treball regeix les relacions socials, 
polítiques, econòmiques i culturals en tots els àmbits de la 
vida social i no només en les famílies.  

Per això, per canviar-la, es requereix de canvis a nivell de 
tota la societat. 



TREBALL DOMÈSTIC

Treball domèstic és el concepte que s'aplica als treballs de reproducció 
de la vida i de cura que es realitzen a l'interior de les famílies en les 
seves diferents expressions i al denominat món privat. 

El treball domèstic, com a concepte i com a pràctica no ha existit 
sempre. Neix amb el patriarcat i es desenvolupa i aprofundeix amb el 
capitalisme; amb la revolució industrial, quan apareix la producció 
industrialitzada.  

Abans de l'adveniment del capitalisme i del patriarcat, a l'interior de les 
famílies, totes i tots treballaven i els treballs valien el mateix. Podia 
existir algun nivell d'especialització, però no existien tasques superiors; 
tots els treballs eren valuosos i indispensables per a la cura de les 
famílies i de la xarxa de la vida. 



QUÈ ENTENEM PER CURES 
CADASCUNA? �

COM LES TRASLLADEM A LES 
NOSTRES VIDES?


