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Llicenciat en Matemàtiques per la
Universitat de Barcelona, va exer-
cir com a professor de Matemà-
tiques d'educació secundària des
de 1998 fins al 2010. És membre
del Fòrum de Vida Independent i
Divertat (FVID) des de 2004, on
ha col·laborat en l'elaboració de
diversos documents sobre la Llei
d'autonomia personal i sobre la
Llei de serveis socials de Catalu-
nya. En relació amb aquesta últi-
ma llei, va comparèixer davant la
Comissió de Política Social del Par-
lament de Catalunya dues vega-
des, els anys 2005 i 2006, i davant
la Comissió d'Estudi de la Situació
de les Persones amb Discapacitat
el 2010. També va comparèixer a
la Comissió d'Igualtat del Congrés
dels Diputats el 2011 per tractar
sobre el Projecte de llei d'igualtat
de tracte i no-discriminació. Mem-
bre del Consell Assessor de SOL-
COM i un dels nou activistes del
FVID que van dissenyar, van nego-
ciar i van engegar el novembre de
2006 l'Oficina de Vida Indepen-
dent (OVI) de Barcelona i el pro-
jecte pilot d'assistència personal
autogestionada "Cap a la vida in-
dependent".

Diplomada en Treball Social i lli-
cenciada en Sociologia per la Uni-
versitat de Barcelona. Activista del
Moviment de Vida Independent.
Cofundadora de l'Oficina de Vida
Independent de Barcelona i del
projecte pilot d'assistència perso-
nal autogestionat "Cap a la vida
independent", de la qual va ser
coordinadora de 2007 a 2011.
Membre de SOLCOM, organitza-
ció per la defensa jurídica davant
la vulneració de drets de les per-
sones amb diversitat funcional.
Participa en seminaris, jornades i
tot tipus d'actes que promouen
una visió de la diversitat funcional
com una qüestió de drets humans.
Té diversitat funcional i necessitat
assistència des de fa setze anys,
deu dels quals ha estat en dife-
rents centres residencials. A causa
d'això, té un coneixement expert
en processos d'institucionalització.

Candidat a Doctor pel Departa-
ment de Filosofia, Llenguatge i Li-
teratura de la Universitat Carlos III
de Madrid. Becari contractat JAE-
Predoc a l'Institut de Filosofia (De-
partament de Ciència, Tecnolo-
gia i Societat) del CSIC. Llicenciat
en Ciències Físiques (Universitat
Complutense de Madrid, 2003)
i en Humanitats (Universitat Car-
los III, 2006), i màster oficial en
Humanitats i diploma d'estudis
avançats (Universitat Carlos III,
2008) obtingut amb la tesina titu-
lada Agencia y Funcionalidad. So-
bre Mundos Prácticos para perso-
nas/cuerpos diversos. Els seus in-
teressos investigadors se centren
en el següent: estudis sobre cièn-
cia, tecnologia i societat; movi-
ment de vida independent; drets
civils de les persones amb disca-
pacitat; el concepte de discapa-
citat en l'enfocament d'Amartya
Sen; anàlisi filosòfica de les idees
d'agència i funcionalitat sota una
consideració de la persona basada
en la diversitat. Algunes publicaci-
ons destacades: "Cuerpos, capaci-
dades, exigencias funcionales... y
otros lechos de Procusto", Política
y Sociedad (47(1), 2010); "Funda-
mentos éticos para la promoción
de la autonomía: hacia una ética
de la interdependencia", Alterna-
tivas. Cuadernos de Trabajo Social
(17, 2010); "Diversidad funcional.
Análisis en torno a la propuesta de
un cambio terminológico para la
discapacidad", Seminario Internaci-
onal de Jóvenes Investigadores. Cla-
ves actuales de pensamiento (María
G. Navarro, Antolín Sánchez Cu-
ervo i Betty Estévez (eds.), Plaza y
Valdés, Mèxic, 2010), "Hermenéu-
tica de la persona. Modos de re-
conocimiento a través de la agen-
cia", Revista Latinoamericana de Es-
tudios sobre Cuerpos, Emociones y
Sociedad (ISSN: 1852.8759, núm.
3, 2010).

Doctora en Pedagogia per la Uni-
versitat de Barcelona i educado-
ra social. Ha estat professora de
la Universitat Ramon Llull fins al
2010. Actualment, professora als
Estudis de Psicologia i Ciències de
l'Educació de la Universitat Oberta
de Catalunya. Professora associa-
da a la Facultat de Pedagogia de
la Universitat de Barcelona. Les se-
ves línies d'investigació principals
se centren en la participació ciuta-
dana en matèria de polítiques de
dependència, la construcció soci-
al de la discapacitat i les seves no-
ves formes d'inclusió social amb
especial aprofundiment en els mo-
viments socials i pedagògics crítics
i la seva incidència en l'educació
social. Algunes publicacions desta-
cades són Pedagoqueer: resistencias
y subversiones educativas (2011);
Discapacitat, vulnerabilitat i depen-
dència: la corporeització de la pe-
dagogia (2011), el treball de tesi
doctoral De la reinvenció de la dis-
capacitat o de l'articulació de nous
tipus de trànsit social: la pedagogia
i les seves formes sensibles (2010)
(UB), Educació social i Teoria que-
er: de l'alteritat o les dissidències pe-
dagògiques (2009) i De la teoria
queer i les altres maneres de pen-
sar l'educació (2009). Membre del
Grup de Recerca LES (Laboratori
d'Educació Social - UOC).

M. Carme Riu Pascual Javier Romañach Cabrero

Llicenciada en Psicologia per la
Universitat Autònoma de Barce-
lona el 1977, i llicenciada en Pe-
dagogia per la mateixa universi-
tat el 1981. Diplomada en estu-
dis superiors especialitzats en psi-
cologia social crítica per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona
el 1999. Professora de l'Institut

Llicenciat en Informàtica per la
Facultat d'Informàtica de Madrid
(UPM). Experiència en el camp
de l'enginyeria del programari,
en sectors d'espai i comunicaci-
ons, especialment en interfícies
home-màquina. Treballa desenvo-
lupant al CERN (Suïssa), Grup de
Mecànica del Vol, Agència (ESA)
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d'Educació Secundària Joan Sal-
vat Papasseit de Barcelona. Presi-
denta de l'Associació de Dones No
Estàndard. Membre del Consell
d'Europa a Dona i Discapacitat.
Representant del Consell Nacional
de Dones de Catalunya a les Naci-
ons Unides el 2000, 2005, 2006 i
2010. Autora, entre d'altres, dels
llibres següents: La Asociación Do-
nes No Estàndards a Mujer y Disca-
pacidad - Buenas Prácticas (Madrid,
Ministeri de Treball i Afers Soci-
als, "Documentos - Serie de Expe-
riencias Innovadoras", 2, 2000);
Indicadores de exclusión social de
mujer con discapacidad (Barcelo-
na, Associació Dones No Estàn-
dard en col·laboració amb el Mi-
nisteri de Treball i Afers Socials i
la Universitat Autònoma de Bar-
celona, (Observatori de la Disca-
pacitat, sèrie "Catálogos y Guí-
as", 5, 2002); La construcción so-
cial de la dis-capacidad manifies-
ta en la mujer (Barcelona, Associ-
ació de Dones No Estàndard en
col·laboració amb l'Ajuntament
de Barcelona i l'Institut Català de
la Dona, 2003); La discriminació
en contra de les dones amb disca-
pacitat - Segona Conferència de
Ministres responsables de les polí-
tiques d'integració de les persones
amb discapacitat (Barcelona, As-
sociació de Dones No Estàndard
amb l'Institut Català de la Dona i
el Consell d'Europa, 2003), Módu-
lo específico de formación en géne-
ro y discapacidad (Oviedo, Funda-
ción FASAD en col·laboració amb
el projecte Equal Promociona, Go-
vern del Principat d'Astúries, Mi-
nisteri de Treball i Afers Socials i el
Fons Social Europeu, 2004); Pro-
postes d'acció: La contextualitat del
gènere i la discapacitat (Barcelona,
Associació de Dones No Estàndard
amb el suport de l'Ajuntament de
Barcelona, Regidoria de Drets Ci-
vils i l'Institut Català de la Dona,
2005).

Espacial Europea i Telefónica R+D.
Després d'un accident de trànsit
l'any 1991, amb conseqüència de
tetraplegia, reorienta la seva carre-
ra cap a l'estudi de la tecnologia
i la diversitat funcional (discapaci-
tat) i, posteriorment, als drets hu-
mans, la vida independent, l'ètica
i la bioètica. Activista en la lluita
pels drets de les persones amb
diversitat funcional sota la pers-
pectiva del model de la diversitat.
Expert en drets humans, bioèti-
ca i diversitat funcional, des de la
diversitat funcional. Autor de di-
versos articles i presentacions en
aquest àmbit. Membre del Fòrum
de Vida Independent i Divertat,
en el qual s'està especialitzant en
ètica aplicada, bioètica i drets hu-
mans i la seva relació amb la di-
versitat funcional. Ha comparegut
dues vegades al Parlament estatal
i en diversos parlaments autonò-
mics amb referència a lleis relacio-
nades amb la diversitat funcional.
Ha aparegut en diversos mitjans
de comunicació en defensa dels
drets de les persones amb diversi-
tat funcional (Canal Sur, TVE, He-
raldo de Aragón, ABC, El Mundo,
etc.).

L'encàrrec i la creació d'aquest material docent han estat coordinats
per la professora: Asun Pié Balaguer (2012)
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Introducció

Aquesta assignatura s'ha elaborat des del que considerem que és una distorsió

conceptual en aquest sector. Bona part dels manuals dedicats a aquesta qüestió

estan centrats a conceptualitzar, mesurar i delimitar la dependència. Així, ob-

servem sovint força preocupació per l'assistència i poca per l'autonomia. Més

enllà d'això, però, el tipus de conceptualització teòrica que trobem en aquest

sector és fruit d'un tipus de saber, que podem situar a l'entorn del pensament i

la raó. Es tracta d'un saber habitualment molt valorat pel món acadèmic però

que és, en paraules de Skliar:

"[...] el resultado de la determinación artificiosa de un problema igualmente artificioso,
el establecimiento de una distancia imprescindiblemente distante, la puesta en marcha
de una observación tan gélida como rigurosa y la re-creación empecinada de un lenguaje
en extremo especializado."

(Skliar, 2009, p. 12)

Ens podem preguntar, justament, quin és aquest tipus de saber que s'amaga

darrere la presumpció d'objectivitat. Seguint Skliar, què sap aquest saber?, què

comunica? Per una banda, es tracta d'un saber construït des de fora la realitat,

des de l'exterior. Parteix del supòsit que hi ha alguna cosa així, com un exterior

de la realitat, des d'on és possible mirar el món sense relacionar-s'hi. Per altra

banda, és un saber que no coneix des de l'experiència sinó des de la teoria.

Respecte a això, nosaltres partim de la convicció que "la prioridad de este sa-

ber es, en buena medida, el privilegio de un lenguaje tan altivo como sober-

bio" (Skliar, 2009, p. 14). La dependència i l'autonomia han quedat capturades

per aquest saber immòbil, que no té dubtes, que diu que anomena allò que ha

estat sempre allà. Hi ha un altre tipus de saber, però. Un saber construït des del

món, des de l'experiència, el dubte, la interrogació i la contradicció. És un sa-

ber que no pretén ser inamovible, sinó producte de la vitalitat de l'experiència

i, per tant, subjecte a revisions constants. És el saber de l'experiència. "Se trata,

claro está, de un saber incómodo, inestable, fragmentario, contingente [...]. Un

saber que, siempre, se inicia en el otro, en la otra cosa; un saber que se sostiene

en una relación que, tal vez, no quiera saber tanto. Ese saber tiene sabor, claro

está: nace de la intimidad, del susurro, de la inseguridad, del misterio" (Skliar,

2009, p. 15). És aquest tipus de saber el que travessa tots els continguts del ma-

terial que presentem aquí. És un saber produït des de l'experiència i no des de

la retòrica. Específicament, és un saber narrat des de l'experiència dels cossos

discriminats, produït des de la vida i des de la convivència. En paraules de Gil,

les formes de pensament clàssic asfixien la mateixa possibilitat de reconstruir

coneixements propis sobre les situacions en què estem immersos. Per aquest

motiu, cal partir del que és subjectiu, del que és íntim. És justament aquesta

narrativa pròpia i íntima la que permetrà construir sentits polítics sense utilit-
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zar llenguatges codificats (Gil, 2011, p. 40). Aquest material, per tant, el podem

categoritzar com a estrany per al món acadèmic, híbrid amb altres discursos,

proper a l'activisme i al sentiment de la militància.

Més enllà del fet indubtable i irrenunciable de partir de l'experiència, la nostra

preocupació ha estat, justament, la conceptualització de l'autonomia. Aques-

ta conceptualització inclou la revisió dels supòsits de la noció de dependència,

l'anàlisi del marc legal i ètic entorn de les polítiques de dependència i la di-

mensió política que té, entre altres qüestions. Tot plegat, però, com dèiem, des

de la mateixa experiència de la diversitat funcional i la dependència, i també

des de les mateixes propostes pràctiques sorgides d'aquesta experiència. Hi ha,

a priori, una primera aproximació sociològica i filosòfica centrada en una altra

epistemologia. En definitiva, es parteix de la convicció que aquest àmbit està

excessivament negativitzat, segons una concepció tràgica del que és la fragili-

tat i la vulnerabilitat i segons, també, una idea errònia del que és la indepen-

dència. Si ens hi fixem, històricament les persones conceptualitzades com a

dependents han quedat al marge de la mateixa escriptura d'aquesta història,

de les propostes legislatives, de la recerca científica i de la participació ciuta-

dana. Ha estat, possiblement, l'expulsió i segregació més punyent de tota la

ciutadania, que per raó de la seva diversitat funcional ha estat condemnada

a sobreviure en els marges de la vida, de les idees i dels discursos. Per tant,

la nostra preocupació, en primer lloc, ha estat pensar una assignatura sobre

dependència, centrant-nos en l'autonomia i la vida independent. En segon

lloc, fer-ho des del saber de l'experiència, lluny de pretensions universalistes i

presumptament objectives. En tercer lloc, hem optat per desplegar un discurs

i uns continguts des de la dimensió política de la dependència i la diversitat

funcional. És a dir, des d'un tipus d'experiència molt particular: la militància.

Es tracta dels discursos i de les lluites polítiques orientades a la consecució

dels drets de la ciutadania discriminada per raó de diversitat funcional o de-

pendència.

Aquesta història militant ha estat sistemàticament allunyada de l'acadèmia, de

les decisions polítiques, dels criteris tècnics dels professionals i dels dissenys de

polítiques socials dirigides a la dependència. Per tots aquests motius, i per un

convenciment del que aporta l'experiència encarnada al saber acadèmic, hem

cregut convenient oferir una altra mirada de la dependència i de les estratègies

per tractar-la. Per tant, és un material universitari totalment inèdit en aquest

sector. Ho és pels continguts, per l'orientació del discurs, pel compromís polí-

tic que té, per la recuperació d'aquella experiència encarnada, per l'aliança que

implica entre universitat i militància. També ho és, especialment, per la ruptu-

ra definitiva que implica amb els models assistencialistes i rehabilitadors que

ocupen el sector. I ho és, finalment, pel compromís assumit de formar nous

professionals de l'educació social amb uns altres supòsits de la dependència.

Els apartats del material responen a una dimensió crítica sobre la concepció

institucionalitzada que es dóna al fenomen de la dependència. S'ha fet, espe-

cíficament, com hem dit, des de l'experiència encarnada de la diversitat fun-
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cional, que, per bé que s'ha ignorat en els primers dissenys de les polítiques

de dependència en el nostre país, ha estat evident, posteriorment, la riquesa

de les seves aportacions en qüestions d'autonomia. Així, la tematització de la

dependència es revisa des del model de la diversitat que proposa el Fòrum de

Vida Independent, des del model social i des del model de la no-estandardit-

zació de l'Associació de Dones No Estàndard.

Estem convençuts que aquest material és un acte d'innovació acadèmica, però

també és un acte polític, de compromís amb la lluita i resistència encapçalada

per una part del col·lectiu més concernit en matèria de polítiques de depen-

dència. Un acte polític que, a priori, llança un missatge als educadors socials

sobre la necessitat de bel·ligerància en les seves accions i els seus discursos.

Si bé és cert que hi ha veus condemnades al silenci més obscur, veus que no

s'han legitimat des de cap espai, que no s'han pres en consideració en la cons-

trucció del saber acadèmic, ara es converteixen des d'aquí i des de la militància

d'aquests darrers anys en productores de saber. Un tipus de saber sobre la de-

pendència que condemna algunes pràctiques i en proposa d'altres. Són aques-

tes altres pràctiques i, sobretot, aquestes altres mirades sobre la dependència

el que volem transmetre.

Compartim les paraules de Pérez de Lara quan afirma que:

"[...] lo que salta a la vista cuando miramos el mundo de hoy es, precisamente, la realidad
que nuestro mundo es un mundo en el que la presencia de seres diferentes a los demás,
diferentes a esos demás caracterizados por el espejismo de la normalidad, es vivida como
una gran perturbación."

(Pérez de Lara, 2003, pp. 294-295)

Aquesta reacció, en els altres, que implica la diversitat funcional o les situa-

cions de dependència, és, justament, un dels nusos conceptuals més impor-

tants. I ho és perquè bona part de les pràctiques que s'orienten a tractar la

dependència tenen, com a finalitat inconscient, clausurar l'angoixa produïda

per aquesta diferència. Al capdavall, especialment en l'últim mòdul, el que es

pretén és construir una pedagogia de la diferència que en paraules de McLa-

ren consisteixi a intentar situar aquesta diferència tant en la seva especificitat

com en la seva capacitat de proporcionar elements per a establir críticament

relacions socials i pràctiques culturals (McLaren, 1997, p. 36).

Dependència i educació per a l'autonomia és una assignatura que, per

l'enfocament que té, podem conceptualitzar dins les pedagogies crítiques. Mal-

grat això, creiem que va més enllà d'aquestes pedagogies perquè supera un dis-

curs modern i supera, també, els límits d'alguns plantejaments postmoderns.

Construïm, per tant, una proposta educativa. Des de l'aproximació crítica i la

desconstrucció dels primers capítols, arribem després a les orientacions pràc-

tiques que ha de considerar una educació implicada en el canvi social. L'única

manera que tenim de pensar l'educació social, és a dir de comprendre-la, és des

del compromís bel·ligerant, des del fet de posar-se al costat de les persones a les

quals diu que vol dirigir les seves pràctiques. En definitiva, aquesta assignatura
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s'ha construït des de l'acceptació d'un dels lemes més compartits dins la lluita

militant de les persones amb diversitat funcional: "Res sobre nosaltres sense

nosaltres". Aquesta és, per tant, la idea de la qual partim. Una idea que, a priori,

voldríem convertir en orientació general de qualsevol pràctica educativa.
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Objectius

Els objectius que s'han d'assolir un cop acabat l'estudi de l'assignatura són els

següents:

1. Conèixer les implicacions del model social en el camp professional de

l'educació.

2. Entendre les implicacions de les diferents propostes ètiques relacionades

amb la diversitat funcional i la dependència, i també la relació que tenen

amb la intervenció professional.

3. Conèixer el context històric i social relacionat amb l'evolució de les polí-

tiques de la dependència.

4. Comprendre la dimensió política de la dependència i la diversitat funci-

onal.

5. Identificar les aportacions del postfeminisme en l'àmbit de la dependèn-

cia i l'opinió de les veus més concernides en matèria de polítiques de la

dependència.

6. Entendre el marc legislatiu que regula la dependència en el territori espa-

nyol i català.

7. Conèixer les implicacions pràctiques en el camp social i educatiu del pa-

radigma de vida independent.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Fonaments de l'educació per a l'autonomia: el model social de la
discapacitat
Asun Pié Balaguer

1. Anàlisi terminològica: de les definicions oficials a la lliure controvèrsia

2. Orígens del model social de la discapacitat

3. Possibilitats i crítiques del model social

4. El model rehabilitador i el model social

Mòdul didàctic 2
Ètica i drets en la pràctica diària d'atenció a la dependència:
autonomia moral enfront d'autonomia física
Javier Romañach Cabrero

1. Consideracions preliminars

2. Bioètica i dependència

3. Ètiques de la dependència

4. Dependència i drets humans: la Convenció Internacional sobre els Drets

de les Persones amb Discapacitat (diversitat funcional)

5. Comportament moral i actituds davant la dependència

Mòdul didàctic 3
Evolució de l'atenció a les persones en situació de dependència
Francisco Guzmán Castillo

1. Història del reconeixement constitucional a l'atenció i protecció de les

persones en situació de dependència

2. Agents del disseny de polítiques d'atenció a la dependència

3. Tendències observades en el disseny i l'aplicació de polítiques d'atenció

a la dependència

Mòdul didàctic 4
La dependència com a problema polític
Asun Pié Balaguer

1. El contractualisme i la dependència

2. La justícia i la política de la diferència

3. L'acció social i l'activisme: respostes davant la desigualtat social

Mòdul didàctic 5
Feminisme i polítiques de la dependència
M. Carme Riu Pascual

1. Societat i dependència

2. Dependència i dona: una situació especial de vulnerabilitat i exclusió

social

3. Les produccions discursives de l'Associació de Dones No Estàndard
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Mòdul didàctic 6
Marc legislatiu de la dependència
Antonio Centeno Ortiz

1. Antecedents i desenvolupament del marc legislatiu

2. L'activisme de les persones amb diversitat funcional en el procés legisla-

tiu

Mòdul didàctic 7
Vida independent
Núria Gómez Jiménez

1. Vida independent: un concepte nou

2. Assistència personal, una alternativa a la institucionalització que iguala

en oportunitats

3. Les oficines de Vida Independent

4. Paradigma emancipador: possibilitar la independència enfront de facili-

tar la dependència

Mòdul didàctic 8
Pedagogia de la interdependència
Asun Pié Balaguer

1. La construcció del valor de la interdependència

2. Dificultats i possibilitats de la interdependència

3. Les coaliances de la interdependència

4. La pedagogia de la interdependència
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