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Hi ha professions glamu-
roses i professions 
menystingudes. Mal-
grat que queda molt ca-
mí per recórrer, el món 

de les mestres i els mestres ha anat 
guanyant consideració social. Amb 
els cuiners (i les cuineres) potser ens 
hem passat de frenada: ara són autèn-
tiques estrelles totterreny. Els espor-
tistes són directament ídols i se’ls 
perdona gairebé tot. El sector mèdic 
o el dels bombers (amb molt 
poques dones, per cert) sem-
pre han gaudit del favor, me-
rescut, de la gent. Els polítics 
reben molta atenció, però 
poca consideració: provo-
quen una mena de vincle 
d’amor-odi. I així podríem anar re-
passant professions. La llista es po-
dria allargar, però segur que a ben 
pocs se’ls acudiria preguntar-se sobre 
els cuidadors, sobre els que tenen cu-
ra de les persones en risc, siguin in-
fants o adults, persones sense llar, en 
situacions de dependència o amb pro-
blemes de salut mental. Persones, en 
definitiva, altament vulnerables. 

Una societat madura i responsable 
no deixa tots aquests col·lectius sen-
se atenció, sinó que arbitra instituci-

ons, professionals i pressupostos per-
què en puguem tenir cura. En els paï-
sos on l’estat del benestar té més for-
talesa i recorregut històric, això està 
més ben resolt. A Catalunya, encara ar-
rosseguem dèficits acumulats, alguns 
dels quals es van agreujar amb la cri-
si, de la qual hem sortit debilitats en 
aquest terreny. Com que l’administra-
ció segueix fent curt, les entitats soci-
als i les famílies han assumit bona part 
d’aquesta responsabilitat amb els que 

per ells mateixos no se’n surten. Però 
massa sovint la seva feina no està prou 
reconeguda o és directament precària. 

Els cuidadors, que majoritària-
ment són dones –es calcula que la fe-
minització arriba a més d’un 90%–, 
pateixen tant d’invisibilitat com d’un 
tracte professional que no s’adiu amb 
la rellevància social de la seva tasca. 
I això en els casos que estan profes-
sionalitzats, tot i que en aquest sector 
el sou mitjà se situï en els 800 euros al 
mes, una quantitat que no permet 

una vida digna. El conveni, d’àmbit 
estatal (no n’hi ha de català), resulta 
absolutament insuficient. Però és 
que, a més, moltes situacions es reso-
len en l’àmbit familiar, on els ajuts 
pràcticament no arriben a causa, per 
exemple, d’una llei de la dependència 
que ha tingut un desplegament escàs 
per no dir ridícul. Hi ha estudis que 
xifren el nombre de dependents a Es-
panya en 2,3 milions de persones, el 
80% de les quals serien cuidades per 

no professionals. ¿Algú 
s’imagina deixar l’educació 
dels fills en mans de no pro-
fessionals? Per què hi dei-
xem, doncs, la cura dels nos-
tres avis o pares, o de les per-
sones amb dificultats? 

Aquesta setmana fins a dotze grans 
organitzacions que inclouen patro-
nals, sindicats, entitats i col·legis pro-
fessionals de l’àmbit social han creat 
una taula per reclamar a la Generali-
tat que els pressupostos del 2020 po-
sin fi a “l’infrafinançament crònic” 
que pateix el sector. Reclamen que les 
inversions previstes als comptes pas-
sin del 0,5% del PIB actual al 2% en 
set anys, en línia amb la mitjana euro-
pea. És una demanda no només jus-
ta i raonable, sinó urgent. 

El vergonyós menyspreu cap a 
les persones que cuiden persones

L’EDITORIAL

Invisibilitat, precarietat i 
feminització són la norma en 

l’atenció a les persones vulnerables

Ho hem tornat a fer. El diari d’aquest 20 
de novembre, Dia Internacional de la In-
fància, un any més l’han dibuixat una co-
lla de nens i nenes. Per un dia, la seva cre-
ativitat ens ajuda a complementar les 
notícies amb una mirada diferent. Al-
guns van ser ahir entre nosaltres a la re-
dacció i molts altres ens han enviat les 
últimes setmanes els seus dibuixos, en-
tre ells el que il·lustra la portada, fet pel 
Pol, d’11 anys, de l’escola Thau. Hi han 
participat alumnes de les escoles Guixot 
(Sabadell), Singuerlín (Santa Coloma de 
Gramenet), La Roureda (Tordera) i de 
les barcelonines Pràctiques, Virolai, 

Santíssima Trinitat, Sant Josep, Thau, 
Solc, Sant Joan Bosco - Salesians d’Hor-
ta i Baldiri Reixac. Tots ells han estat 
convocats per l’Obra Social de Sant Joan 
de Déu, sense la participació de la qual 
l’ARA d’avui no hauria sigut possible. A 
més dels dibuixos, amb Sant Joan de 
Déu també hem convocat un concurs de 
relats per a nois i noies sota el lema Ens 
agrada cuidar. Els guanyadors seran 
proclamats avui a la tarda en un acte a 
Sant Boi de Llobregat, al Parc Sanitari de 
Sant Joan de Déu. Els contes premiats es 
publicaran al suplement Ara Diumenge 
de l’1 de desembre.

Un diari fet amb l’Obra Social Sant Joan de Déu
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L’expresident de la Junta 
d’Andalusia ha estat condem-

nat a 6 anys de presó i 15 d’inhabi-
litació pel cas dels ERO, un frau 
massiu en les ajudes per a les pre-
jubilacions que es donaven a em-
preses en crisi. Aquesta sentència 
representa d’alguna manera la fi de 
tota una època a Andalusia, on el 
PSOE va ostentar el poder durant 
quaranta anys seguits. P. 14-15

L’assessor general de política 
d’Amnistia Internacional, Da-

niel Joloy, explica en una entrevis-
ta a l’ARA per què la seva organit-
zació considera perillosa i restricti-
va per als drets humans la sentència 
del Procés. AI va demanar ahir l’alli-
berament dels líders socials Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, condem-
nats per sedició. P. 11

Daniel Joloy

José A. Griñán

La Fundació Vicki Bernadet 
va atendre 754 denúncies per 

abús sexual infantil durant el pri-
mer semestre del 2019, un 30% més 
que l’any passat, segons va fer públic 
ahir. Bernadet, que treballa en 
aquest àmbit des del 1997 a la fun-
dació que porta el seu nom, va des-
tacar ahir la necessitat de millorar 
l’atenció a les víctimes. P. 20

Vicki Bernadet

Bruno, 9 anys

Martina, 10 anys

Liam, 11 anys




