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Al SIAP de Lleida ens proposem reflexionar sobre cures (en el sentit de “cuidados”
en castellà o “care” en anglès) i gènere, mirant-lo des de l’atenció primària. Tot i que el
treball de cura abasta moltes tasques en relació amb el sosteniment de la vida de les
persones, aquí ens centrarem en la cura relacionada amb la salut, la malaltia i la
dependència.
No es pot parlar de cura sense parlar de gènere. El sol fet de parlar de cura ja és
una conquesta del feminisme; a més a més la cura està travessada per diferències (en el
valor, el significat...) i desigualtats de gènere (1)
La desigualtat de gènere en el treball de cura.
És obvi que existeix una desigualtat de gènere en el treball de cura que
sobrecàrrega i perjudica les dones, tant com a cuidadores, com quan necessiten ser
cuidades (2). Fins i tot quan s’externalitza part del treball de cura (remunerat o públic),
aquest recau majoritàriament sobre les dones, amb freqüència immigrants. Sovint, les
cures es realitzen en contra de la pròpia voluntat de la dona (condicionada pel mandat de
gènere o la divisió sexual del treball) o a costa de la seva pròpia cura, fet que constitueix
una més de les moltes violències que s’exerceixen contra les dones.
Des de la medicina, la recerca s’ha centrat en valorar la sobrecàrrega i existeix
evidència sòlida de les repercussions negatives sobre la salut física i psicològica de les
cuidadores de persones dependents (3,4), però no està clar si el risc per a la salut depèn de
la cura en sí mateixa o de les condicions en que es cuida. Així, no pot ser la nostra pròpia
mirada androcèntrica la que ens dificulta donar un valor positiu a la relació de cura?
Reconèixer (l’existència de) la cura.
En el camp de la salut cuidar és tant o més important que curar. Tant en la cura
familiar com professional, cuidar és més que administrar cures; es refereix a mantenir una
relació d’ajuda entre qui cuida i qui rep les cures, un vincle empàtic amb la vulnerabilitat de
l’altre, que també és subjecte actiu en la relació, i una disposició a atendre les seves
necessitats a traves del respecte, la preservació de la seva identitat i dignitat.
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D’altra banda, sabem que la qualitat de la cura i les circumstàncies en que es
produeix tenen repercussions importantíssimes sobre la salut tant de la persona que cuida
com de la que rep la cura.
Per tant, des de la consulta d’atenció primària, podem i devem reconèixer
l’existència de relacions de cura com a part fonamental de l’atenció a la salut, apoderar les
persones que cuiden i són cuidades, intentar millorar les condicions de la cura i estar
atentes a no contribuir a perpetuar les desigualtats de gènere.
Repensar la nostra dimensió cuidadora i la nostra pròpia cura.
La cura també es fa present a la consulta i cal repensar com cuidem. En la nostra
actuació professional hi ha uns procediments específics (propis de la medicina, la
infermeria o el treball social) una dimensió cuidadora que es produeix en l’acció (5) i té a
veure amb el vincle que establim amb la persona que consulta, ja que “és difícil cuidar la
salut d’una persona, sense cuidar la persona” (6).
Finalment, és imprescindible que ens cuidem de nosaltres i entre nosaltres
mateixes com a cuidadores, introduir l’ètica de la cura en les nostres organitzacions i
cercar nous models de cura dins i fora de la consulta.
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