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JUSTIFICACIÓ
CUIDADORES

Totes les persones necessitarem ser cuidades

en algun moment de la nostra vida, per tant,

totes hauríem de poder oferir cures també.

Tradicionalment però, aquesta tasca ha estat

assumida per les dones.

En les últimes dècades, a més, s'ha donat la

circumstància que aquelles que es dediquen

professionalment a les cures són

majoritàriament persones d'origen immigrant,

fet que genera l'encreuament de diversos

eixos de vulnerabilitat i precarització

d'aquestes tasques i les seves condicions

laborals.

Tal i com escriu Marcela Lagarde, creiem

doncs que cal canviar el sentit de les cures:

“maternitzant la societat i desmaternitzant a

les dones”.

Des de l'Àrea d'Equitat i Acció Social del Consell Comarcal

s'ha creat i editat aquesta exposició per tal de donar visibilitat

a les tasques de les cures i la llar amb perspectiva de gènere,

amb la voluntat i compromís de treballar per la

democratització de la cura i per reivindicar la necessitat de la

igualtat efectiva i real entre dones i homes.



FITXA TÈCNICA
CUIDADORES

CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES DE
L’EXPOSICIÓ

Format: 10 panells.

Estructura: Panells tipus roll-up. Mida

de cada panell muntat: 60x160 cm.

Embalatge: Els panells estan

empaquetats cada un en un tub molt

manejable.

Muntatge i desmuntatge: Anirà a

càrrec de l'entitat o municipi que la

sol.licita.

Transport i recollida: A càrrec de

l'entitat o municipi sol.licitant, a l'oficina

del SIAD Maresme: Plaça Miquel Biada,

1 - Mataró.

Cost de l’exposició: Cessió gratuïta.

L’exposició no està assegurada.

Condicions de l’espai d’exposició:

Espais tancats.

10 - 15 metres lineals.

L’exposició no incorpora la il·luminació.

Sol.licitud: via mail a:

siad.maresme@ccmaresme.cat o

telèfon 93 741 16 16 ext 208


