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Propòsit de la investigació 

El propòsit d'aquesta investigació és analitzar les polítiques d'atenció a la 

dependència i d'igualtat efectiva entre homes i dones i el seu impacte 

percebut en les pràctiques de persones cuidadores de diferents generacions 

en l'àmbit domèstic en un context de crisi econòmica i austeritat de la 

despesa social a Mallorca. 

 

Descripció de la investigació 

En una primera fase es realitzaran anàlisis de textos legals, com la Llei 

d'atenció a la dependència (2006) i la Llei d'igualtat efectiva entre homes i 

dones (2007), i la normativa d'aplicació nacional, autonòmic i insular, així 

com 6 entrevistes a tècnics i polítics amb responsabilitat legislativa o 

executora de les lleis analitzades. En una segona fase es faran 6 grups 



 
 

focals (grups de discussió de 8 a 10 persones cada un) amb persones 

cuidadores principals d’un familiar amb algun tipus de dependència. Seran 

dones i homes de tres generacions diferents, els més joves (de 20 a 39 

anys) seran mare i pare cuidadors de nen o nena discapacitat, els d'edats 

intermèdies (de 40 a 59 anys) seran dona i home fills cuidadors d'algun dels 

seus pares dependents i els d'edats més avançades (més de 60 anys), esposa 

i espòs cuidadors de les parelles respectives. Cada grup es correspondrà 

amb els 6 perfils diferents seleccionats en l'entrevista quant a la pertinença 

a gènere i generació, segons sexe i edat, assegurant així les possibles 

diferents opinions dels cuidadors segons el gènere, home o dona, i segons 

la generació a la qual pertanyen per edat. Es poden utilitzar el castellà o el 

català per expressar-se en el grup. 

 

El contingut de les entrevistes serà registrat en dues gravadores digitals i 

transcrit en forma de text, posteriorment en finalitzar la investigació 

aquesta informació serà destruïda. Es faran algunes preguntes personals 

sobre els participants i la persona de la qual tenen cura en un qüestionari: 

edat, nivell educatiu, ocupació laboral, ingressos econòmics, algunes de 

referides a la família i al tipus de relació que els uneix i la cura que 

realitzen a la persona que està sota la seva responsabilitat, així com l’adreça 

i el telèfon de contacte. 

 

Beneficis potencials, perjudicis i inconvenients 

La seva contribució permetrà comprendre millor com impacten les 

polítiques d'atenció a la dependència i d'igualtat efectiva entre homes i 

dones en la seva pràctica i responsabilitat diària com a cuidador, i també 

valorar els recursos formals i informals que els són oferts i de què disposen, 

així com contribuir a detectar les necessitats i a millorar el benestar de 

persones com el cuidador i les seves famílies. 


