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Per a totes les dones, per a totes les mares; 

Per a les dones que lluiten dia a dia 

al costat de les seves filles i fills amb diversitat funcional, 

aquestes línies són un homenatge a la seva valentia. 
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1. Abstract 

Hi ha col·lectius discriminats, i hi ha d‟altres col·lectius doblement discriminats. 

Les dones amb filles i fills amb diversitat funcional en situació de necessitat 

social són dones en un context d‟opressió patriarcal i de discriminació per raó 

de gènere; a més, són mares de filles i fills que han estat catalogats per la 

història i pel sistema neoliberal com a “sobrants”, com a “càrregues”, com a 

desposseïts de vides pròpies. En aquesta investigació es dóna veu a tres 

d‟aquestes mares, creant un espai on escoltar les seves necessitats i 

comprendre-les a partir dels seus relats de vida. La investigació té una doble 

intenció: visibilitzar el col·lectiu de famílies amb fills/es amb diversitat funcional i 

buscar propostes des de l‟educació social en resposta als resultats obtinguts en 

la recerca. 

La hipòtesi inicial, basada en l‟experiència de 7 anys treballant amb persones 

amb diversitat funcional, és que la vivència de les famílies és tot sovint de 

desemparament, d‟ofec i de sentir-se discriminades i abandonades per la 

societat. Aquesta hipòtesi es veu verificada al llarg de les entrevistes 

realitzades. A més, de la investigació sorgeixen altres necessitats, altres 

malestars que posen de relleu buits i defectes del suposat sistema de 

protecció.  

El valor d‟aquesta investigació rau en el fet que existeixen molt poques 

investigacions i experiències pel què fa al treball específic amb famílies amb 

fills/es amb diversitat funcional. El treball dóna visibilitat a aquestes dones que 

queden invisibilitzades rere el rol de mare i de cuidadora, analitza el perquè 

d‟aquesta situació i dóna propostes per a ser posades en pràctica des de 

l‟educació social. 
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2. Introducció 
 “Enfrentarse a una sociedad excluyente, que expulsa a la orilla a personas 

y grupos hasta declararles población sobrante, exige simultáneamente 

acometer prácticas que golpeen en la organización social” 

(García, 1998 a Planella i Moyano 2012) 

El present treball és el fruit de 7 anys de trobades amb la discapacitat i de com 

aquesta discapacitat m‟ha interpel·lat i m‟ha conduit a submergir-me en el pou 

de la consciència vivenciada, del qüestionament i de l‟auto-qüestionament com 

a actitud professional. Un camí amb perspectiva de gènere que em porta a 

parlar avui i aquí de diversitat funcional, d‟una mirada social a aquesta 

diversitat, de la pedagogia de l‟acompanyament (Planella, 2003), de la 

deconstrucció del model biomèdic hegemònic i de com aquest model construeix 

i condiciona la vida de les persones amb DF (diversitat funcional d‟ara 

endavant) i la mirada que reben de la societat. Unes trobades que fa uns anys 

em van portar a poder reconèixer tot allò que la discapacitat (amb tota la seva 

càrrega negativa social i semàntica) comporta per a les famílies que la 

(con)viuen. Punt d‟inflexió on es va despertar una inquietud per recollir 

aquestes vivències que va poder veure‟s canalitzada en el marc de 

l‟assignatura d‟Històries de Vida i Educació Social. Aquella va ser la llavor d‟on 

va néixer el voler rescatar els sabers profans de famílies amb filles i fills amb 

DF a través dels seus relats autobiogràfics. Tots aquests conceptes, 

metodologies i posicionaments s‟aniran analitzant i articulant al llarg del treball, 

entreteixint-se entre les històries contades per aquestes 3 dones i mares. 

 “Sin olvidar que esta práctica puede servir de ayuda “a los menos 

privilegiados”, y especialmente a los viejos, hacia la dignidad y la confianza en 

sí mismos” (THOMSON, 1899, p.21), ya que el rescate de su  memoria vital 

les convierte en protagonistas en una era en la que todo tiende a marginarlos. 

Pero, sobre todo, el objetivo subyacente a esta visión <<comunitaria>> de la 

ciencia social consiste en luchar contra la conversión del ser humano en 

objeto, devolverle su voz para <<romper el silencio>>.” (Pujadas 2002:10) 
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3. Plantejament i objectius  

L‟essència d‟aquesta recerca és la de fer d‟altaveu d‟unes veus silenciades i 

invisibilitzades. Crear un espai d‟escolta i de reconeixement a aquestes tres 

dones (en representació de tantes d‟altres) que, a més de ser dones en una 

societat patriarcal són mares de fills i filles amb diversitat funcional. Veurem, a 

partir de les seves experiències, què representa ser dona i mare en el context 

de la societat postmoderna avui en dia, en un marc polític-econòmic de 

capitalisme neoliberal. Analitzarem quines són les seves necessitats i les seves 

demandes a través dels seus relats autobiogràfics des d‟una perspectiva 

etnosociològica (Bertaux, 2005). Convido al/a la lector/a a declarar-se persona i 

a treure‟s les armadures del professionalisme per a deixar-se (re)moure per 

aquests relats de vida, lluita i superació. ` 

El plantejament inicial del TFG va ser el de realitzar els relats de vida de quatre 

famílies amb fills/es amb diversitat funcional. A la fase de definició del treball, 

es va definir  l‟univers d‟anàlisi com “famílies amb fills/es d’entre 4 i 22 anys 

amb diversitat funcional que tenen necessitats de suport extens o generalitzat, 

amb dificultats d’accés a la xarxa d’atenció i amb xarxes de suport reduïda”. La 

justificació d‟aquests criteris de selecció són els següents: en un primer lloc, 

durant aquestes edats és quan es donen els diferents processos de dol i 

d‟acceptació, és quan les famílies necessiten més orientació, informació i 

acompanyament i quan comencen el seu camí pel món de la diversitat 

funcional i l‟atenció segregada i dispersa que se‟n deriva; d‟altra banda entenc 

que la vivència de desbordament i de desemparament que tenen aquestes 

famílies és molt més gran que la que viuen altres famílies amb facilitat d‟accés 

a les xarxes d‟atenció i/o que tenen un xarxa de suport àmplia que les 

sostingui. 

En una primera fase de cerca d‟aquestes famílies, vaig contactar amb 

l‟associació Ratio de Barcelona, de lleure per a persones amb discapacitat 

intel·lectual, on fa anys que treballo. Quan vaig exposar els criteris de 

representativitat, pertinença i predisposició  (Pujadas, 2002) que necessitava, 
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les famílies proposades per la treballadora de l‟entitat van resultar ser totes 

“mares soles”. Aquest primer fet ja dóna pistes sobre la rellevància de la 

problemàtica, resulta que les famílies amb dificultats d‟accés a la xarxa 

d‟atenció i amb xarxes de suport reduïdes que vaig trobar en un primer moment 

eren “mares soles” amb fills/es amb diversitat funcional.  

És el fet de ser “mares soles” que les col·loca en aquesta situació? Quin paper 

té la maternitat i la paternitat d‟un/a fill/a amb DF en el fet que aquestes mares 

acabin sent mares soles? A través d‟aquests tres relats de vida i de les 

entrevistes amb diversos professionals de l‟àmbit veurem con s‟entrellacen tots 

aquests factors (discapacitat, gènere, maternitat i situació de necessitat social) i 

quina influència tenen en les necessitats i en la vivència de desemparament i 

de desbordament d‟aquestes famílies. 

El procés de la recerca ha estat molt valuós. Per mi ha estat molt important que 

aquest procés hagi tingut la capacitat de generar conclusions per si sol i de fer 

variar tant els objectius generals del treball com la concepció que jo tenia de la 

pròpia investigació. Val a dir al respecte que, tot i que la metodologia i l‟objectiu 

principal del treball no ha variat, tant el contingut com l‟enfocament sí ho han 

fet. 

Objectius generals: 

 Analitzar, a partir d‟històries de vida, quines són les necessitats de  les 

famílies amb filles i fills amb diversitat funcional a les que es poden 

donar resposta dins de l‟educació social. 

 Diagnosticar i analitzar si l‟encàrrec institucional que rep la professió dins 

la xarxa de serveis socials en l‟àmbit de la diversitat funcional donen 

resposta a aquestes necessitats de les famílies.  

 Visibilitzar la situació de les famílies amb filles i fills amb diversitat 

funcional a través dels relats autobiogràfics. 
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4. Emmarcament teòric del TFG  

4.1. Context polític-econòmic. Capitalisme neoliberal 

Per començar l‟emmarcament teòric d‟aquest treball cal, primer de tot, 

contextualitzar  el moment on aquest treball es construeix, on les vides 

d‟aquestes mares s‟han anat construint i que ara es relaten. 

Emmarquem les seves vides en una societat governada pel capitalisme 

neoliberal on les lleis ja no són escrites en benefici i protecció del poble sinó 

que s‟elaboren per a satisfer l‟insaciable necessitat d‟uns pocs, amos i senyors 

dels mercats. Es creen necessitats artificials orientades al consum de béns per 

tal de perpetuar-se a ella mateixa en un bucle de producció-consum. Les 

necessitats autèntiques, massa sovint no satisfetes, es tapen amb aquestes 

necessitats artificials, creades per tal que l‟ésser humà orienti  la seva vida a 

cobrir-les. Una espiral de producció i consum on les persones amb diversitat 

funcional, en principi, no hi tenen lloc. Aquesta orientació de la persona cap a la 

producció (Beatriz Preciado) que té l‟origen en l‟inici de la societat industrial a 

finals del segle XVII, va implicar l‟etiquetatge de la persona amb DF com a 

individu no- productiu i, per tant, sense cap valor social. Aquesta estructura, a 

més, té l‟home productiu com a model d‟èxit.  

Hi ha hagut un procés, doncs, des del final de la II Guerra Mundial, de 

creixement econòmic on les famílies van veure com les seves necessitats 

bàsiques es veien satisfetes. Aquest procés ha conduit les persones a 

l‟individualisme. El mercat ofereix les eines per a que tothom (o això es diu) 

pugui, pel seu propi mèrit, aconseguir els objectius que es proposi. El què 

amaga aquest model és que no només l‟èxit ens és propi sinó que el fracàs 

també ho és. I no només això, sinó que aquests recursos no són igual 

d‟accessibles per a tothom. Desapareix la solidesa de l‟Estat i la modernitat es 

torna líquida, tal i com explica Bauman (Vásquez, 2008).  Les persones se 

senten lliurades a la seva pròpia sort, sense que hi hagi cap sostén per part de 

la societat. 
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En aquest context de liquidesa i inseguretat, no és difícil imaginar quina pot ser 

la sensació de naufragi d‟aquestes mares.  

4.2. Gènere i maternitat 

Tot i que el treball que tenim entre mans és un treball d‟investigació, entenc que 

darrera de tota investigació hi ha una persona amb una determinada 

perspectiva. Entenc l‟educació social, entre moltes d‟altres coses, com unes 

ulleres que una es construeix durant l‟estudi del Grau i que duu posades ja no 

només en la seva pràctica educativa sinó que passen a formar part d‟una 

determinada manera de veure la vida, la pròpia i la dels altres. Aquestes ulleres 

per a mi poden tenir uns quants filtres que al llarg de l‟experiència, la pràctica i 

la vivència una pot anar qüestionant i canviant o reafirmant. Un d‟aquests filtres 

és el filtre del gènere. Entenc que com a educadors/es socials no podem fer-

nos cecs al fet que el sistema i la societat està construïda en base a una 

estructura que s‟organitza en funció del poder dels homes sobre les dones. 

Aquest sistema genera una sèrie de creences sovint subtils que afecten 

directament a les relacions de parella, el treball productiu, la maternitat i la 

família. A part (i en relació) amb aquestes creences, el sistema genera una 

sèrie de mecanismes per a perpetuar aquestes relacions de poder 

asimètriques. 

Voldria anar ara a la pràctica, a la vivència d‟aquest treball d‟investigació i els 

resultats empírics amb els que m‟he trobat, sense buscar-los. Recuperant 

l‟apartat d‟Objectius i Plantejaments, l‟objectiu inicial era trobar “famílies amb 

fills/es amb DF i amb necessitats socials i econòmiques”. Més endavant, a 

l‟apartat del Treball amb Famílies, aprofundirem sobre el concepte de família, el 

què representa i el canvi que ha experimentat en els darrers anys. Ara però, 

sense endinsar-me en aquest concepte, vull remarcar el fet que les famílies 

amb les que em vaig trobar eren famílies de “dones soles”. Aquest fet va ser 

important, primer perquè en la definició prèvia del treball no m‟havia parat a 

pensar sobre quines famílies, o quins tipus de famílies em trobaria, i el fet de 

trobar-me amb famílies monomarentals va ser una sorpresa. I després perquè 

donava compte de la situació de dificultat que viuen aquestes famílies on la 
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dona és la sustentadora principal i única de la família. Per tant, tot el treball de 

criança i de aprovisionament recau en ella. 

“Cuando se nos enuncia como madres, se antepone la relación con 

nuestrxs hijxs a cualquier otra de las dimensiones de nuestra identidad, 

porque ser madre, en el fondo, es desaparecer. La maternidad se sitúa, lo 

queramos o no sus protagonistas, en el centro, en la única identidad 

definitoria, en el sujeto mismo. Las demás circunstancias se vienen a 

añadir a ese absoluto: se es madre trabajadora o madre soltera. Madre.” 

(Brigitte Vasallo, 2004) 

Aquestes dones s‟han trobat a càrrec dels seus fills amb diversitat funcional 

com a conseqüència d‟un sistema patriarcal que defineix el rol de la dona com 

a cuidadora de la llar i els infants, un treball que a més no és remunerat ni 

reconegut i que afecta de manera directa a la seva qualitat de vida i la dels/es 

seus/ves fills/es. A més a més s‟hi troben soles, sovint com a conseqüència del 

naixement de l‟infant amb diversitat funcional per tot el què això dinamita dins la 

parella. La concepció social de la discapacitat, les polítiques socials, i la manca 

d‟un acompanyament professional en el procés de dol i en tot allò que un infant 

amb diversitat funcional remou en cadascú de nosaltres, són alguns dels 

factors que penso que han estat peces clau en aquestes situacions. Parlant 

sempre des d‟allò que aquests relats de vida ens interpel·len com a 

professionals de l‟educació social. 

“Quan l‟Estat abdica de les seves funcions en matèria de protecció social, 

aquestes recauen invariablement en la família i novament són assumides per 

les dones.” (Bretones (coord) 2012:141) 

En aquest sentit l‟entrevista amb la psicòloga Elvira Garrido m‟ha aportat una 

millor comprensió sobre la relació entre els tres factors: gènere, maternitat i 

discapacitat. És important veure com la definició del rol del pare com a 

sustentador familiar i el de la mare com a cuidadora aguditza en les famílies 

amb fills/es amb diversitat funcional la implicació desigual en la criança del/a 

fill/a. Aquesta criança, que amb fills/es amb diversitat funcional representa un 

grau de dependència més elevat en una temporalitat més llarga, té un efecte 
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directe i important en els cossos i en les vides d‟aquestes mares. La 

perspectiva de gènere, doncs, és una eina indispensable en l‟anàlisi, la 

comprensió i l‟apropament als relats de vida d‟aquestes dones. Aquestes 

afirmacions i els arguments que em porten a elles es desenvoluparan més 

extensament a l‟apartat 5. Metodologia, en l‟anàlisi de la informació obtinguda 

en les entrevistes realitzades.  

4.3. Del model biomèdic hegemònic a la mirada social. 

Diversitat Funcional 

Històricament el conjunt de persones amb diversitat funcional ha estat vist com 

a una “alteritat”. Una alteritat que interpel·la les nostres pors vers allò a-normal, 

vers allò desconegut i allò diferent. El què abans s‟exhibia com a monstruositat 

i era objecte d‟estigma, de vergonya i de persecució, avui en dia ha perdut 

l‟acció de l‟exhibició per la de la classificació i rehabilitació. Hem passat del 

model de la prescindència (Palacios, 2008) que entén la discapacitat com a 

càstig diví i que entén que les persones amb discapacitat són prescindibles i 

per tant, són objecte de marginació i/o d‟eugenisme, a un model biomèdic. 

Caldria preguntar-nos, però, si realment estem tant lluny d‟aquestes vivències  

de vergonya, estigma i persecució quan ens confrontem amb la discapacitat. 

Les expulsions i les violències per part de l‟Església a l‟Edat Mitjana es van 

convertir, a l‟Edat Moderna, en segregació i aïllament en Hospitals Generals i 

altres institucions dissenyades per l‟Estat, és el què Foucault va anomenar el 

tancament dels bojos  (Foucault, 1991). A la mirada antiga de rebuig i/o 

curiositat s‟hi va sumar una mirada fortament compassiva i una actitud 

paternalista, de beneficència i inhabilitadora.  

La diferència ens preocupa, en fa por, i per aquest motiu cal tenir-la ben 

controlada i ben classificada, d‟això se n‟ocupa actualment i des de fa ja uns 

quants anys el model biomèdic hegemònic  (Trabalho, Educaçao e Saúde 

2012) o model medicorehabilitador. Aquest model veu a la persona amb 

diversitat funcional com un conjunt disgregat de malalties, trastorns i 

deficiències que cal classificar, tractar i rehabilitar. Entén la discapacitat des de 
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la malaltia i entén la malaltia com un fenomen individual que cal abordar per tal 

de que la persona pugui (re)inserir-se en la societat. A l‟altre extrem d‟aquest 

model, però, hi trobem el model social, que és el que aquest treball agafa com 

a referència i que entén la discapacitat com:  

“(...) l‟efecte segregacionista que la societat provoca en els individus amb 

necessitats especials, amb necessitats vitals diferents del que podem 

anomenar majoria”. (Planella 2011:39) 

Després de tot aquest recorregut històric de relació amb la diferència penso 

que actualment hi ha una certa esquizofrènia social entre allò que “és aquí i 

avui socialment desitjable que una persona senti vers la discapacitat” i allò que 

realment aquesta sent en l‟encontre amb aquesta. 

“Los discapacitados siguen siendo seres extraños en una sociedad 

descerebrada de auténticos valores positivos” (Vilamor 1997 a Planella, 2011) 

Alhora però, hi ha un creixent moviment que té de punt de creació i trobada el 

Foro de Vida Independiente. En aquests espais de reconeixement i debat s‟han 

mogut les sinèrgies que han dut al propi col·lectiu a encunyar un nou terme des 

del qual (re)pensar-se: diversitat funcional. 

“El término "diversidad funcional" se ajusta a una realidad en la que una persona 

funciona de manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Este 

término considera la diferencia de la persona y la falta de respeto de las 

mayorías, que en sus procesos constructivos sociales y de entorno, no tiene en 

cuenta esa diversidad funcional.” (Romañach y Lobato, 2005) 

En conclusió, la discapacitat entesa des del model biomèdic té efectes tant 

sobre les pròpies persones amb DF i els seus cossos com sobre la vivència 

que en tenen les famílies i la societat en general. El paternalisme històric, la 

segregació, les polítiques neoliberals, la medicalització de la discapacitat i una 

concepció no holística ni humanitzadora de les persones amb diversitat 

funcional són els principals condicionants que a nivell global influeixen en la 

qualitat de vida i en les necessitats de les famílies amb filles i fills amb DF. 
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“La construcció dicotòmica de la societat, mitjançant categories com 

capacitat/discapacitat, dependent/independent, etc. permet salvaguardar la 

categoria normal” (Planella 2011:10) 

4.4. Pedagogia de l’acompanyament. Acompanyament 

educatiu 

Un altre dels filtres dels quals parlava a l‟apartat de Gènere i Maternitat porta el 

nom d‟acompanyament social, és des del qual em  plantejo i em miro la present 

investigació i té a veure amb la posició des de la que penso l‟acció 

socioeducativa i des de la qual he pensat i viscut aquestes 3 entrevistes. 

“Acompanyar és «baixar al pou de l‟altre», ens diu J. C. Bermejo, perquè 

només baixant al pou de l‟altre podrem veure les coses des del seu punt de 

vista, adonar-nos del que significa per a ell la seva situació. No es pot 

acompanyar des de la barrera, cal mullar-se, cal implicar-se obertament.” 

(Planella 2011) 

Aquesta mirada i aquest posicionament, al costat de l‟altre, té les seves arrels 

en la pedagogia de l‟acompanyament, un model que fonamenta les seves 

bases en el reconeixement de l‟altra com a persona i com a protagonista de la 

seva vida i del seu procés. Amb una participació activa des de la qual, a partir 

de les seves necessitats expressades, la persona construeix el seu projecte de 

vida i és el professional qui l‟acompanya. Tot aquest camí es realitza a través 

de la circulació de la paraula, la paraula amb tota la seva força creadora i 

constructora de pensament.  

“Acompanyar –diu Jaume Funes- és fonamentalment l‟acció de „caminar al 

costat‟ d‟una persona, compartint alguna part de la seva vida itinerant” sense 

fer de vigilant, protector ni prescriptor de receptes” (Funes, 2010) a (Alberich et 

al 2012:43) 
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4.5. Ètica de mínims i de màxims. Els drets humans i la 

importància dels testimonis (Marc Legal) 

Segons Canimas (2011) l‟educació social forma part d‟aquelles professions 

d‟alt risc ètic. A més, la diversitat funcional ha estat objecte d‟una vulneració 

històrica, actual i constant dels seus drets. Per aquests dos motius principals és 

important per a mi dedicar un apartat concret a aquest tema. Veig 

indispensable tant des de l‟educació social com des del col·lectiu de persones 

amb diversitat funcional comprometre‟ns i denunciar allò que èticament no és 

correcte. Per a fer-ho, necessitem una base, un posicionament ètic des d‟on 

reivindicar i reivindicar-nos. Aquesta base és, per a l‟ètica de mínims, els Drets 

Humans.  

Aquest treball té una clara voluntat de visibilització de situacions precàries. En 

aquesta lluita, tal i com diu Laia Fargas (2014), advocada de l‟Observatori 

DESC (Drets econòmics, socials i culturals), en el si del col·loqui “Cara a cara 

amb els Drets” organitzat per DINCAT el dia 2 de desembre del 2014 , els 

testimonis són de gran importància com a eina per a reivindicar l‟acompliment 

dels drets de les persones amb diversitat funcional.  

D‟altra banda, des de l‟educació social prenc també com a base el Codi 

Deontològic de l‟educador/a social (ASEDES, 2007) en tant que “assumpció de 

la defensa d‟uns principis i normes ètics comuns a la professió i orientadors de 

la pràctica, que passa per la responsabilitat dels educadors i educadores 

socials davant d‟una població que es troba, la majoria de vegades, en situació 

de dificultat i de dependència, i que els situa en la possibilitat de modificar 

aquesta dependència a través d‟un saber i d‟una pràctica professional.” 

(ASEDES, 2007). D‟altra banda, aquest treball es fonamenta en els dos valors 

bàsics de l‟ètica contemporània (Canimas 2011:37): el respecte a l‟autonomia 

de les persones i l‟acció comunicativa; ja que, com continua Canimas “el 

respecte a l‟autonomia de les persones obliga al diàleg”. I és precisament el 

què es vol pretendre, obrir ponts de diàleg entre la societat i les famílies amb 

fills/es amb DF utilitzant l‟educació social com a facilitadora d‟aquests camins.  
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Per últim, i tal com ja hem esmentat a la introducció d‟aquest apartat, penso la 

necessitat de defensa i reivindicació dels drets de les persones amb diversitat 

funcional (i per extensió de les seves famílies) des d‟una ètica de mínims i 

màxims, des d‟una “determinació i construcció dels mínims morals de justícia 

compartits o que han de ser respectats. Aquesta ètica mínima, diu Cortina, està 

avui configurada pels drets humans de les primeres tres generacions i els 

valors d‟autonomia, igualtat, dignitat, beneficència, justícia i solidaritat.” 

(Canimas, 2011:72) 

“L‟educació és l‟estratègia de què ens servim les societats democràtiques per 

estendre l‟acceptació sense violència de l‟ètica de mínims” (Canimas, 2011:73) 

4.6. Treball amb famílies.  

És important ara parar-nos a pensar sobre la família, què és i quins canvis ha 

patit en els darrers anys, així com quin és el paper i la responsabilitat de l‟Estat 

pel què fa a la qualitat de vida de les famílies; entenent la importància del 

sistema familiar com a plataforma social i sostén de les persones. 

“La família és una institució pública, perquè és més del que es 

desenvolupa en l‟àmbit privat, ja que compleix importants funcions vitals 

per a l‟individu i la reproducció social. La família té funcions assistencials 

que asseguren la protecció social i la cura dels seus membres. També 

transmet l‟herència social i condiciona la ubicació i mobilitat social dels 

seus fills.” (Comas, 2008) 

La família, com a sistema “que s‟autoregula com un tot, es relaciona amb els 

altres sistemes de l‟entorn (altres famílies, la comunitat, els serveis de 

l‟administració...) i té la seva pròpia organització” (Català, 2008) ha canviat la 

seva estructura. Del model tradicional de família on el criteri de definició era la 

residència post nupcial formada per una parella heterosexual i el/s seus/ves 

fills/es hem passat a una amalgama de models diversos que generen nous 

tipus de models familiars i noves formes de convivència. Caldria que 

l‟Administració modifiqués les seves polítiques públiques per tal d‟adaptar-se a 

la realitat actual. Els mecanismes de l‟Estat són lents i estàtics i estan 
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desfasats respecte les necessitats reals i actuals d‟aquests nous models 

familiars. El resultat és, sobretot en els casos de famílies migrades i famílies 

homoparentals i homomaternals, un augment de la precarització de la situació 

familiar i, en conseqüència, una doble estigmatització.  

4.7. El saber de les famílies, la importància dels sabers 

profans.  

Recuperant el fil de la importància del diàleg, aquest esdevé també una eina 

educativa creadora de realitat i de saber si es dóna un lloc de reconeixement a 

la paraula de l‟altre, a la paraula de la família en aquest cas. Per a mi és 

important entendre la família com a generadora de saber i creure en la 

capacitat i la resiliència dels seus membres per a fer front a situacions de 

conflicte o necessitat. A aquests sabers, Correa-Urquiza (2012) els anomena 

sabers profans. 

“Els individus generen pràctiques relatives a les seves maneres de fer davant de 

les circumstàncies; d‟aquests sabers, d‟aquestes maneres de conjugar sabers 

que s‟erigeixen en un saber en si mateix, aquí en direm sabers profans” (Correa-

Urquiza  2012:11) 

En el cas d‟aquesta investigació, la paraula és donada a les famílies procurant 

una mínima guia per a l‟entrevista. A través del seu relat lliure, es procura 

poder-ne extreure tant aquells sabers conscients com d‟altres que no ho són o 

no són expressats explícitament com a tals. Així doncs, la posició que adopto 

en relació a les entrevistes realitzades és la de ““docta ignorància” a què 

al·ludia Nicolau de Cusa (De Cusa, 1966) com a condició i requisit per afavorir 

l‟emergència del saber de l‟altre.” (Bretones (coord) 2012:31) 

4.8. Els relats de vida  

Per al present treball, seguint la proposta de Pujadas (1992), prenem el 

concepte de relats de vida com l‟equivalent al terme anglès life story i al terme 

francès récit de vie. Es tracta de la història de vida d‟una persona tal i com 

aquesta l‟ha explicat.  
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“El relato de vida es el resultado de una forma peculiar de entrevista, la 

entrevista narrativa, en la que un investigador (que puede ser un estudiante) 

pide a una persona, llamada a continuación «sujeto», que le cuente toda o 

parte de su experiencia vivida.” (Bertaux 1997:9) 

El camí fins a arribar a la realització d‟aquestes entrevistes ha estat molt 

interessant i difícil a estones. Aquests aspectes es tractaran amb més detall i 

profunditat a l‟apartat de Metodologia, però crec que és important avançar aquí 

algunes constatacions d‟aquest procés. La importància de l‟existència prèvia 

d‟un vincle amb la persona entrevistada ha estat una peça clau en la facilitat de 

realització de dues de les entrevistes. La no-existència d‟aquest vincle en canvi 

en els altres casos ha estat un dels factors de dificultat. Altres factors que es 

poden avançar han estat que per a les famílies que estan en procés de criança 

dels/de les seus/ves fills/es amb diversitat funcional  resultava massa dolorós i 

difícil realitzar l‟entrevista. 

La investigació es realitza des d‟una perspectiva etnosociològica amb la qual 

“designamos un tipo de investigación empírica basada en el trabajo de campo, 

inspirado en la tradición etnográfica para sus técnicas de observación, pero que 

construye sus objetivos por referencia a ciertas problemáticas sociológicas. De 

hecho, el sociólogo (…) tiene que tratar de pasar de lo particular a lo general, 

descubriendo dentro del campo observado formas sociales –relaciones 

sociales, mecanismos sociales, lógicas de actuación, lógicas sociales, 

procesos recurrentes- que se podrían presentar en múltiplos contextos 

similares. Esta tensión entre lo particular y lo general tiene su expresión en el 

término mismo etnosociología.” (Bertaux 1997:16)  

Un cop definides les bases, els posicionaments i les metodologies que han 

estat l‟adob i la terra d‟aquest treball, es procedirà a desgranar el fruit de tot 

aquest procés d‟investigació. Un procés que considero no acabat i que ha estat 

limitat per unes determinades característiques del format. Exposo a continuació 

allò que he pogut i sabut rescatar d‟aquests tres relats de vida i del camí que 

m‟ha portat a elles (les dones, les mares, els professionals, les trobades).  
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5. Metodologia i disseny del procés d’investigació  

5.1. Perspectiva metodològica 

La metodologia d‟aquest treball d‟investigació no és només una metodologia 

sinó que és l‟eix vertebrador de la recerca i és, en si mateixa, una certa 

perspectiva, una determinada manera d‟entendre tant l‟educació social com la 

relació amb les i els altres. És una mirada, una comprensió i un compromís 

amb les persones, un reconeixement cap a la seva saviesa, aquella que neix 

de l‟experiència i no dels llibres i els manuals. És un entendre que la realitat 

subjectiva és igual d‟important que aquella que des del positivisme es 

considera la realitat objectiva. Em pregunto però si és possible que hi hagi cap 

realitat objectiva, tal i com postula la fenomenologia, la realitat es comprèn a 

partir de la percepció que les persones en tenim, que allò important i que ens 

afecta és, efectivament, allò real (Alberich et al 2012). La  realitat és tal i com 

nosaltres ens la mirem i, des del jo, hi ha ineludiblement una subjectivitat 

adherida a la idea de “realitat”.  

“Optar per les històries de vida a l‟educació social significa reconèixer, valorar, i 

comprometre‟s amb la importància de l‟experiència individual i col·lectiva, des del 

quotidià de les persones, per a construir coneixement professional. (Alberich et al 

2012:3)” 

La finalitat d‟escollir els relats de vida per a realitzar aquesta investigació no és 

només la de visibilitzar la situació que viuen i com la viuen les mares amb filles i 

fills amb diversitat funcional. O la d‟analitzar a partir de les seus relats quines 

són les seves necessitats. És també la “d‟exercir un canvi, en allò teòric però 

també en allò polític, en la recerca de la millora social per a una vida més justa i 

solidària” (Alberich et al 2012:9). 

La meva intenció és doncs, a partir d‟aquests relats de vida, realitzar un anàlisi 

de tota la informació extreta a nivell individual per poder fer-ne generalitzacions 

a un nivell social i estructural. Part d‟aquest treball d‟anàlisi ja s‟ha realitzat a 

l‟apartat anterior; a més part de l‟emmarcament teòric ha sorgit del propi procés 
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d‟investigació. Parlo en concret de les reflexions sobre gènere i maternitat i 

sobre el (no) treball amb famílies.  

L‟objecte d‟estudi d‟aquesta investigació és el que Bertaux (1997) anomena 

una “categoria de situació”. No es realitza una activitat comuna però sí que hi 

ha una determinada situació que és comú en elles, en aquest cas es tracta de 

ser mares de fills/es amb diversitat funcional i trobar-se o haver-se trobat en 

situació de necessitat social i/o econòmica. Aquesta situació és social ja que es 

dóna en relació a una determinada organització social definida per un 

determinat model econòmic i polític.  

L‟abast d‟aquest treball és limitat i les seves generalitzacions són vàlides en 

tant que conclusions d‟aquest treball concret i queden obertes i modificables a 

posteriors treballs d‟investigació sobre la present categoria de situació. 

Aquestes pàgines són el resultat d‟un voler comprendre l‟univers d‟aquestes 

famílies a través de l‟encontre amb elles i de la creació d‟una relació 

d‟acompanyament basada en la confiança, la proximitat i la comprensió. 

 “Otro antropólogo (MALINOWSKI, 1973, pp-35-42) reclamaba para la 

monografía etnográfica, no la simple presentación del esqueleto de una 

organización tribal, sino un modelo de la sociedad provisto de carne y sangre, 

esto es, una visión menos estandarizada de la realidad social, que incluya no 

sólo los sistemas normativos y las instituciones más representativas, sino una 

visión de la sociedad <<dinámica>> que incorpore las excepciones, las 

contradicciones y las variaciones. Este dictum malinowskiano tan sólo es 

alcanzable en una práctica de la ciencia social que incorpore la subjetividad y la 

creatividad humanas, que muestre cómo los individuos responden a los 

constreñimientos de la estructura social, ensamblándose de forma idiosincrática 

a los universos sociales, aportando su propia experiencia humana concreta” 

(Pujadas, 2002:11) 

5.2. Determinació de fonts i instruments  

L‟instrument bàsic per a realitzar els relats autobiogràfics és l‟entrevista. 

“L‟entrevista és la tècnica de camp protagonista en l‟elaboració de les històries 
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de vida” (Alberich et al 2012:26). Alhora també és important realitzar una 

triangulació de la informació recollida. Aquesta triangulació s‟ha fet a través 

d‟entrevistes a diferents professionals que han estat de gran utilitat per 

complementar i donar forma i context a la investigació. Pel què fa a bibliografia 

sobre el tema concret de famílies amb fills/es amb DF, altres investigacions o 

altres iniciatives, hi ha una gran escassetat de material al respecte. He pogut 

trobar altres entrevistes i històries de vida de famílies amb fills/es amb DF 

adjuntades a la Bibliografia, però són poques. 

Finalment, com a font important, extreta d‟un anàlisi quantitatiu i qualitatiu, 

recullo les dades obtingudes per una investigació realitzada per DINCAT sobre 

la “Situació de les famílies amb persones amb discapacitat intel·lectual i del 

desenvolupament a Catalunya” de l‟any 2010 i que presentaré en aquest 

apartat i on acabaré d‟aprofundir en el següent apartat 6.Anàlisi de la 

Informació. 

5.2.1. Entrevistes 

L‟ordre en que tenen lloc les coses, és important. Per a poder contextualitzar 

prèviament les entrevistes amb les mares, seria interessant presentar abans les 

entrevistes als i les professionals. Però vull canviar aquest ordre i presentar en 

un primer lloc les entrevistes de l‟Elba, la Rebeca i l‟Adela. Aquesta decisió la 

prenc per dos motius, la primera és per la importància clau de les dones 

entrevistades en l‟elaboració d‟aquesta investigació i la segona és la voluntat 

d‟aquest treball de donar visibilitat a les seves vivències i a les seves 

necessitats. 

Entrevistes Elba  – divendres 3 d’octubre i dilluns 24 de novembre 

Presentació: L‟Elba és una dona de 39 anys, germana d‟un home amb 

diversitat funcional i mare d‟un fill amb diversitat funcional de 19 anys i 

necessitat de suport generalitzat. Viu a Barcelona, a Nou Barris. El pare del seu 

fill va abandonar les funcions parentals quan el Carlos tenia 3 anys després de 

la separació de la parella, actualment no passa cap pensió alimentària ni es fa 
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càrrec ni té contacte amb el seu fill. L‟Elba té una parella estable i està a l‟atur 

gestant un nou projecte de ioga. 

Lloc entrevista: A casa seva pel matí. 

Durada entrevista: [01:49:01] i [0:60:13] 

Observacions: L‟Elba la conec de fa molts anys, de ser mare del Carlos que 

participa a les activitats de Ratio. Va ser molt fàcil quedar amb ella.  

Entrevista Rebeca – dimecres 19 de novembre 

Presentació: La Rebeca té 39 anys, viu a Sta. Coloma de Gramenet i és mare 

de l‟Enric que té 14 anys i té diversitat funcional. Està divorciada del pare de 

l‟Enric i va estar amb una parella convivint en família fins fa 1 any i mig 

Lloc entrevista: Un bar de Sta. Coloma, a la tarda abans d‟anar a buscar a 

l‟Enric a extraescolars. 

Durada entrevista: [01:19:18] 

Observacions: A la Raquel la conec de fa 1 any, que va començar a portar a 

l‟Enric a les activitats de Ratio. Tot i la seva agenda complicada, va ser bastant 

fàcil concretar l‟entrevista. 

Entrevista Judith – dimarts 2 de desembre 

Observacions: Després d‟uns quants intents, finalment l‟entrevista no es va 

poder realitzar per absència de resposta. 

Entrevista Adela – dilluns 22 de desembre 

Presentació: L‟Adela viu a Horta, fa 7 anys que va arribar a Catalunya. Va 

néixer a un poblet d‟El Salvador. Té 42 anys i té dos fills, un noi de 25 i la 

Daniela que en té 7 i té diversitat funcional. És viuda i viu amb els seus dos fills, 

la seva jove i la seva néta. Treballa cuidant a una dona gran del mateix bloc on 

viu ella. 

Lloc entrevista: A casa seva. 
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Durada entrevista: [01:16:04] 

Observacions: Amb l‟Adela l‟enllaç es va fer a través de la coordinadora del 

Programa Temps Per Tu on la Daniela va els dissabtes al matí, així que jo no hi 

tenia cap vincle. No va ser fàcil concretar dia per fer l‟entrevista. El primer dia 

que havíem quedat, quan vaig picar la porta de casa seva, em va obrir i em va 

dir que s‟havia oblidat que teníem l‟entrevista, que tenia moltes coses al cap, 

que ella “antes no era así, pero con la niña estoy así”. Així doncs vam quedar 

per concretar un altre dia l‟entrevista, quan ella sapigués quin dia podia ja que 

no pot fer plans amb gaire antelació.  

Entrevista Segundo Moyano – dimecres 22 d’octubre 

Presentació: Educador Social i doctor en pedagogia, director del Grau 

d‟Educació Social de la UOC. 

Justificació: El primer motiu pel qual vaig escollir el Segun Moyano per a 

realitzar l‟entrevista està en relació amb un objectiu inicial del treball que ha 

desaparegut. I ha desaparegut precisament arrel d‟aquesta entrevista. 

L‟objectiu inicial era: “Analitzar com afecten les polítiques socials actuals en 

aquest donar (o no) resposta a aquestes necessitats.” Per a assolir aquest 

objectiu, doncs, necessitava informació sobre la xarxa d‟atenció i les polítiques 

socials. 

L‟altre motiu pel qual li vaig realitzar l‟entrevista a ell va ser pel seu 

posicionament crític respecte les dinàmiques de control social, de marginació i 

com a agent acadèmic i professional amb un ampli coneixement sobre la xarxa 

d‟atenció. 

Com a resultat d‟aquesta d‟entrevista, tal i com ja he comentat, va ser la 

supressió d‟una part del treball. El motiu d‟això va ser la complexitat de la xarxa 

d‟atenció i la dificultat d‟anàlisi de les polítiques socials en el marc d‟aquesta 

investigació, tenint en compte el gruix de treball que ja suposa l‟elaboració i 

anàlisi dels relats de vida. 
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 “ (...) l‟aparició en escena de la diferència comporta la consideració inicial de la 

parella nosaltres-ells, en què allò diferent, el diferent, la diferència es 

contempla en format de classificació, trets, atributs o característiques que 

separen aquesta parella. És a dir, com si el punt de partida fora que no tots són 

diferents, sinó que n‟hi ha uns que són iguals que nosaltres, i altres que són 

diferents de nosaltres (Skliar, 2007). I sembla que cal lluitar contra això. De fet, 

tots estem en aquesta sèrie de tractar contínuament amb aquests significants 

que vénen a omplir, a ocupar espais de la vora, això que incomoda però que 

sembla necessitar d‟un dir i acompanyar-lo d‟un pensar i d‟un fer.” (Planella i 

Moyano 2012:189) 

Entrevista Maria José – dilluns 10 de novembre 

Presentació: Educadora social de Serveis Socials Bàsics (SSB) del Raval Sud 

Justificació: La persona entrevistada és una persona pròxima amb qui he pogut 

realitzar una entrevista informal fora del seu horari de feina. El districte on 

treballa ha estat casual, fruit de l‟oportunitat de poder entrevistar una 

educadora de SSB, fet sovint difícil degut a la sobresaturació del servei i de les 

seves agendes. 

La importància d‟aquesta entrevista rau en el lloc professional que aquesta 

persona ocupa. Segons López  (2000), en l‟anàlisi de les funcions de 

l‟educadora i l‟educador social de SSB, els professionals d‟aquest sector van a 

remolc de les polítiques socials del moment, sovint no tenen uns encàrrecs 

clars i la seva tasca cada cop s‟orienta més cap a la gestió, l‟assitencialisme i el 

control, en detriment de les actuacions socioeducatives. Un dels motius 

d‟aquesta entrevista és qüestionar a una professional del sector sobre aquestes 

polítiques, la seva vivència, les condicions laborals i com aquestes influencien 

en la possibilitat de realitzar les seves funcions. L‟altre motiu és conèixer quina 

és l‟atenció que es dóna a les famílies amb fills/es amb DF des dels SSB i 

saber si hi ha serveis específics per a aquestes famílies. 
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Entrevista Mireia Curto– dilluns 1 de desembre 

Presentació: Treballadora social del IMD (Institut Municipal de Discapacitat) -

Tècnica de discapacitat del districte de l‟Eixample, co-coordinadora de l‟àmbit 

de lleure. 

Justificació: Arrel de l‟entrevista amb l‟educadora social de SSB, va sorgir la 

necessitat d‟entrevistar una tècnica del districte per a conèixer quines són les 

seves funcions, com a part d‟un equip dins l‟Administració encarregat de vetllar 

i promoure l‟accessibilitat de les  persones amb DF als recursos de la ciutat. La 

recerca d‟aquesta entrevista està lligada a la investigació sobre com des del 

sector públic es dóna atenció a les famílies amb filles i fills amb diversitat 

funcional. 

Entrevista Alba Pascual– dimecres 3 de desembre 

Presentació: Treballadora de DINCAT, gestiona el Servei d‟Atenció a Famílies i 

Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament (SAFDID) 

Justificació: El Grup Dincat està format per entitats sense ànim de lucre que 

treballen en l‟àmbit de la discapacitat intel·lectual. Està format per la Federació 

DINCAT, la Fundació DINCAT, la Associació Empresarial DINCAT i per la 

Federació d‟Associacions de Mares i Pares amb fills amb discapacitat 

intel·lectual. És, doncs, una federació que representa a les famílies i a les 

persones amb DID (discapacitat intel·lectual i del desenvolupament) i que 

aglutina les diferents entitats del sector a través de subvencions provinents 

majorment de fons públics. El SAFDID treballa des d‟un model centrat en la 

família (Leal, 2008), aspecte que trobo d‟especial rellevància. 

A part d‟investigar en l‟àmbit públic quina és la feina que es fa (o no es fa) amb 

les famílies és important també veure, en l‟àmbit privat, quins serveis i recursos 

existeixen. He cregut que conèixer el treball amb famílies que es fa a DINCAT 

em podria donar una idea bastant global d‟això. Sóc conscient que hi deu haver 

moltíssimes iniciatives a nivell micro que estaran treballant amb les famílies i 

que escapen a aquesta investigació. Així com les entrevistes realitzades per als 

relats de vida cerquen l‟experiència i el saber individual i concret, les 
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entrevistes realitzades a professionals tenen una intenció més macro a nivell 

d‟estructura social i del sistema, per tal de triangular i fonamentar les 

generalitzacions posteriors. 

Entrevista Elvira Garrido – 19 de desembre 

Presentació: Psicòloga, atén a persones amb diversitat funcional. 

Justificació: L‟Elvira és psicòloga i fa teràpia a persones adultes amb diversitat 

funcional utilitzant la reconstrucció de la pròpia història de vida com a tècnica 

terapèutica. Tot i que ella la utilitza amb les persones amb DID i no amb les 

famílies, he cregut molt interessant realitzar l‟entrevista en un lloc per a 

conèixer el punt de vista d‟un altre professional de l‟àmbit de la psicologia tenint 

en compte la importància del treball pluridisciplinari en l‟educació. I en un altre 

lloc per a saber quin és l‟efecte que aquesta tècnica té sobre les persones i 

com la usa. El resultat de l‟entrevista és molt enriquidor i em serveix tant per 

comprendre millor el procés de dol involucrat en la criança d‟un/a fill/a amb DF  

com per reafirmar les conclusions que tenia fins el moment de realitzar 

l‟entrevista amb la investigació. 

5.2.2. Altres fonts  

La recerca realitzada per Dincat sobre les necessitats de les famílies amb 

persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament  (Dincat 2010) a 

Catalunya es va dur a terme tant amb eines qualitatives com quantitatives. Com 

a eina quantitativa es va utilitzar un qüestionari que va rebre 2.160 devolucions, 

de les 40.100 famílies amb un familiar amb DID que es calcula que hi ha al 

territori de Catalunya. D‟aquest qüestionari em semblen rellevants dades com 

que la mitjana d‟ingressos totals familiars és de 1.431€ nets al mes, però que 

de les 2.160 famílies n‟hi ha 525 que tenen un nivell d‟ingressos inferior a 

1.200€ mensuals. D‟altra banda, una dada que em crida molt l‟atenció és el fet 

que de les persones que contesten el qüestionari 1.237 són homes i 876 són 

dones. Una dada que podria contrastar en un primer moment amb el què hem 

estat veient fins ara en la recerca del treball. Anant una mica més enllà però, i 

seguint amb l‟anàlisi de gènere, sospito intueixo i m‟atreveixo a aventurar que 
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aquest fet és degut a que la pregunta és sobre qui respon el qüestionari i no 

sobre qui es fa càrrec de les necessitats de la persona amb DID. Per alguna 

raó que se‟m escapa, podríem pensar que la tasca de respondre el qüestionari 

va ser delegada /realitzada pels homes. D‟altra banda es van realitzar també 

cinc grups de discussió que van estar constituïts per 9 homes i 23 dones. 

A l‟apartat 6.Anàlisi de la informació aprofundirem sobre aquestes i altres dades 

i sobre les conclusions a les que va arribar la investigació. 

5.3. El disseny i el procés de la recerca 

La llavor d‟aquest treball d‟investigació va ser la realització d‟una història de 

vida d‟una familiar amb una filla amb DF i un nét amb DF al seu càrrec en el 

marc de l‟assignatura d‟Històries de Vida i Educació Social. D‟aquesta 

experiència en va néixer el treball que tenim entre mans a partir d‟un primer 

procés d‟elaboració i plantejament de la recerca, un procés acompanyat per 

l‟Eva Bretones (pedagoga, antropòloga i educadora social, docent i 

investigadora al Grau d‟Educació Social a la UOC). Durant els mesos de juliol i 

agost, tot i no haver començat oficialment el treball d‟investigació, vaig estar 

cercant possibles persones a entrevistar així com bibliografia. El disseny de la 

cerca i el seu procés ha estat orientat per les recomanacions de Pujadas (2002) 

a “El método biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias sociales” i 

pels materials docents de la UOC “Històries de vida i educació social” (Alberich 

et al, 2012). 

Les fases d‟una investigació realitzada amb relats de vida són les següents: 

5.3.1. Etapa inicial 

Aquesta etapa és la que es va realitzar en l‟elaboració de la Proposta de TFG i 

de l‟Avant-projecte (veure Annexos). Segons Pujadas (2002) els objectius que 

s‟han de cobrir en aquesta etapa són: 

“1. Elaborar un planteamiento teórico del trabajo que explicite claramente cuáles 

son las hipótesis de trabajo iniciales, 2. Justificar metodológicamente el porqué 

de la elección del método biográfico, 3. Delimitar con la mayor precisión posible 
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el universo de análisis (comunidad, grupo profesional, de edad, colectivo 

inmigrado, etc.), y 4. Explicitar los criterios de selección del o de los informantes 

a biografiar.” 

5.3.2. Fase d’enquestes 

La segona fase, tot i ser per a mi la més apassionant, ha estat també amb la 

que més entrebancs m‟he trobat. El procés de selecció d‟informants i de 

contacte aporta dades concloents per si sol. Hi hagut una gran dificultat en 

trobar informants disposades a compartir els seus relats de vida. De fet, dels 

quatre relats de vida previstos en un principi només se n‟han pogut realitzar 

tres. En el següent apartat reflexionarem sobre els possibles motius d‟aquest 

fet.  

Aquesta selecció i contacte es va fer en un primer moment a través de 

l‟Associació Ratio, de la qual en van sortir dues de les entrevistes realitzades. 

En un segon moment es va fer a través de diferents professionals i persones 

vinculades amb l‟àmbit i que podien fer de link amb possibles informants. En 

aquest segon moment, tot i tenir una xarxa de contactes bastant gran, molt 

ampliada a més per la meva tutora Silvia Garcia, com ja he esmentat 

anteriorment vam tenir moltes dificultats per trobar persones disposades a 

realitzar l‟entrevista. El factor temps també ha estat determinant ja que si 

s‟hagués disposat de més temps per a realitzar la investigació penso que 

haguéssim pogut trobar més informants. El procés de contacte amb diferents 

professionals per a cercar famílies, que aquests cerquin les famílies i els hi 

proposin l‟entrevista, que les famílies acceptin, rebre el contacte i contactar les 

famílies i, finalment, trobar una data per a la trobada és un procés lent que 

requereix de molt de temps, paciència i, sobretot, no perdre els ànims davant 

els obstacles amb els quals et trobes. 

Tal i com comentava al principi de l‟apartat, la realització de les entrevistes ha 

estat per a mi la part més interessant i apassionant de la investigació. Les 

trobades, les experiències i vivències compartides per aquestes mares han 

estat un regal molt valuós que m‟agradaria poder ampliar i divulgar. Tot i que 
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idees no me‟n falten entenc que queda fora de l‟abast d‟aquest treball de 

recerca.  

5.3.3. Registre, transcripció i elaboració dels relats de vida 

Degut a que, per una banda, el procés de documentació i elaboració del 

context teòric i, per una altra banda, el procés de selecció d‟informants i 

realització de les entrevistes ha estat més llarg de l‟esperat no s‟ha pogut 

realitzar la transcripció dels tres relats de vida. Entenc la importància de la 

transcripció d‟aquests relats i hagués volgut adjuntar a Annexos totes les 

transcripcions, però no he disposat del temps suficient per a fer-ho.  

5.3.4. Anàlisi i interpretació 

Aquesta part de la investigació és la que s‟elaborarà en el proper apartat del 

treball (veure 6.Anàlisi de la Informació)  

5.3.5. Presentació i publicació dels relats biogràfics  

El guió del TFG ha estat realitzat a partir de la proposta del document “Treball 

de Fi de Grau” (2014), aquest guió coincideix en contingut amb el proposat per 

Pujadas (2002) i que presento a continuació: 

 Antecedentes y discusión teórica. 

 Presentación de hipótesis. 

 Delimitación del universo y de la muestra a analizar. 

 Presentación de los instrumentos de encuesta. 

 Presentación del material empírico, elaborado. 

 Análisis e interpretación del material. 

 Validación o falsación de las hipótesis. 

 Conclusiones. 

5.4. Aspectes ètics de la recerca 

 “Sentir i pensat, això pot ser l‟ètica. Sentir i pensar la nostra contingència, el 

nostre caràcter, la nostra presència i responsabilitat vers l‟altre. Saber-se i 

pensar-se en el món, en el temps, amb els altres” (Canimas 2012:7) 

Un dels aspectes ètics bàsics d‟aquest treball té a veure amb el col·lectiu en el 

qual està enfocat i amb la vulneració històrica i sistemàtica dels seus drets. Tot 
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i que no directament, ja que l‟objecte d‟estudi són les famílies, el fet de ser 

famílies amb fills/es amb diversitat funcional les col·loca en una lluita comuna 

per la defensa dels drets dels seus fills/es. Entenent que les necessitats de les 

persones amb DF poden ser diferents de les necessitats de les seves famílies, 

entenc també que la cobertura de les necessitats de les primeres repercuteix i 

repercutiria en una millor qualitat de vida per a les seves famílies. Aquestes 

necessitats tenen a veure amb l‟acompliment dels drets humans dins del marc 

d‟aquesta ètica de mínims que hem explicat a l‟apartat 4.5.Ètica de mínims i 

màxims. Els Drets Humans i la importància dels testimonis.  

Pel què fa a aquests Drets Humans, en un sentit més específic trobem la 

Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat que Espanya va 

signar l‟any 2007. La pròpia convenció diu que els Estats que signen la 

convenció es comprometen a “Garantir i promoure els drets humans i les 

llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat” (Ajuntament de 

Barcelona). Tot i la importància de la signatura d‟aquesta convenció pel què fa 

a un cert canvi de paradigma en la concepció social i política de la discapacitat i 

el que suposa o hauria de suposar per a les persones amb DF; em pregunto si 

Espanya (i Catalunya en concret) han implementat tots aquells canvis 

legislatius, socials i econòmics necessaris per a una garantia i promoció reals 

dels drets humans. Deixo la pregunta a l‟aire ja que aquesta reflexió-

investigació donaria peu a un altre i interessant TFG, però en aquests moments 

escapa de les possibilitats del treball que ens ocupa.  

És ètic treballar amb el col·lectiu de persones amb diversitat funcional i les 

seves famílies i no involucrar-nos (d‟una manera o altra) en la lluita per a la 

defensa dels seus drets? És ètic treballar-hi sense qüestionar-nos sobre el 

concepte social de “normalitat” i les repercussions que aquesta té a nivell 

estructural i que afecta a la vida diària, a la qualitat de vida i als drets 

fonamentals de les persones amb diversitat funcional? 

L‟Adela, al ser preguntada sobre què és el que necessita respon referint-se a la 

seva filla: “Que sea normal”. 



Grau d’Educació Social 

Treball Final de Grau 

Judit Rius Camprubí  

Pàgina 31 de 72 

 

L‟Adela és d‟El Salvador, té el permís de residència però no té la nacionalitat. 

Això vol dir que no pot accedir a les prestacions econòmiques per 

monomarentalitat i per filla dependent que li pertocarien fins que obtingui la 

nacionalitat. No és ciutadana espanyola. Durant l‟entrevista m‟expressa el 

desemparament que sent tant a nivell econòmic com en l‟educació de la seva 

filla. Davant d‟aquesta situació sorgeix una reflexió, coneixent la situació que 

viu l‟Adela, seria ètic marxar de l‟entrevista com si res, sabent la vulneració de 

drets a la que està subjecta pel fet de ser una dona immigrada? Per a mi no ho 

és, si conec la situació de doble discriminació que està patint l‟Adela com a 

professional he de facilitar-li tots aquells ponts als que jo tingui accés. 

En aquest sentit cal també una reflexió sobre l‟Administració i les professionals 

que hi treballen. He detectat una falta d‟informació sobre els recursos 

específics (tant púbics com privats) per part dels professionals d‟atenció 

directa. Entenc que, en un lloc, és responsabilitat de la pròpia professional 

l‟interès per conèixer aquests recursos. Però en un altre lloc, més profund i més 

estructural, caldria veure quina part de responsabilitat institucional hi ha, pel 

què fa a aquesta desinformació dels professionals de l‟Administració pública, 

que representen el sistema de protecció.  

Per què aquesta informació no arriba? O per què les professionals no la tenen 

o no la busquen? Segurament trobaríem una gran part de la resposta en les 

condicions laborals en les que treballen, en ràtios que no es respecten, en una 

manca de recursos i en un marc legal i unes polítiques financeres que són 

definides pel poder polític i que, tot sovint, van en contra de les necessitats de 

la ciutadania. 

En l‟entrevista amb l‟Alba Pascual de Dincat va sortir la idea d‟una nova figura 

anomenada “Persona de referència”. Aquesta persona realitzaria un 

acompanyament a les famílies, facilitaria la informació i els tràmits amb 

l‟Administració i seria, tal i com el seu nom indica, una persona de referència 

per a la família durant el llarg i difícil procés de criança del/a fill/a amb diversitat 

funcional. D‟aquesta manera s‟alleugeriria el pes de les gestions 

administratives per a les famílies, hi hauria una persona que disposaria de tota 
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la informació i que, per tant, els hi podria donar una atenció holística en la 

mesura que aquestes ho necessitin. Aquesta pràctica però, des del meu 

coneixement al respecte, no es duu a terme ni des del sector privat ni, encara 

pitjor, des de l‟Administració.  

6. Anàlisi de la informació 

En aquest apartat es farà un anàlisi de tota la informació obtinguda de les 

entrevistes, posant-la en relació amb els diferents eixos tractats dins de 

l‟Emmarcament Teòric. També recuperarem la investigació realitzada per 

Dincat, veient quines són les conclusions que se n‟extreuen i analitzant com 

enllacen amb allò observat al llarg d‟aquest treball. 

A través tant dels relats de vida d‟aquesta investigació com de les entrevistes 

realitzades a professionals de diferents sectors, detecto que hi ha una manca 

de recursos públics destinats a l‟atenció de les famílies i, en concret, a les 

famílies amb fills/es amb diversitat funcional. Aquesta falta de recursos 

específics destinats a situacions familiars que se surten de la norma repercuteix 

no només en la qualitat de vida de les famílies sinó també en el seu benestar 

físic i emocional. Hi ha un procés de dol que no es veu acompanyat per cap 

servei específicament i, per tant, la necessitat d‟aquestes dones queda (com 

habitualment) en un segon lloc. Se centren tots els (pocs) recursos en el 

benestar i la rehabilitació dels/es fills/es amb diversitat funcional sense tenir en 

compte la importància i les necessitats de les seves famílies. A més a més, la 

doble jornada laboral d‟aquestes dones treballadores i mares es veu 

sobrecarregada per la criança del/a fill/a amb diversitat funcional i per les 

necessitats de suport que aquests/es tenen. 

Hi ha un anàlisi important a fer pel què fa a la dificultat de trobar informants. Pel 

què he pogut anar veient al llarg del procés tant a través de les observacions, 

com les constatacions i les reflexions amb diversos professionals que treballen 

amb aquest col·lectiu, atribueixo aquesta dificultat a tres motius principals: 
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 La dificultat emocional que representa enfrontar-se al propi relat de vida 

quan el procés de dol i la criança del/a fill/a amb DF estan encara oberts. 

 L‟absència de vincle de l‟entrevistadora amb les famílies. Aquest motiu 

és fàcilment identificable observant la facilitat per a entrevistar mares 

amb les que ja existia un vincle previ a l‟entrevista i comparant-ho amb la 

dificultat per a fer-ho quan no hi ha un vincle i una coneixença prèvia. 

 La dificultat per trobar un espai i un temps per a dedicar a l‟entrevista 

amb les dobles i intenses jornades laborals que tenen les dones de 

l‟univers social de la investigació. 

Tal i com he fet en la presentació de les entrevistes, és important per a mi 

donar un primer lloc a l‟anàlisi de les tres dones. 

6.1. Anàlisi de les entrevistes a les informants 

“Analitzar una història de vida és reflexionar sobre la manera en la qual hem fet 

les coses. És comprendre la funció que han tingut les entrevistes en la 

recopilació de dades de què disposem per a parlar del nostre tema o problema. 

És una crítica (constructiva) als procediments i als punts de partida de la recerca. 

És donar compte del nostre procés d‟implicació com a professionals en la 

construcció de les dades. És visibilitzar tots els protagonistes” (Alberich et al, 

2011) 

Necessito apuntar aquí, abans de començar amb l‟anàlisi, un punt dèbil que per 

a mi, des d‟una posició auto-crítica, té el present treball. En l‟elaboració de la 

història de vida que va donar llum a aquest treball per a mi va ser molt 

important la transcripció de les llargues entrevistes. Aquest procés, però, és 

molt llarg. La transcripció de l‟entrevista és una peça clau ja que et (re)connecta 

amb la trobada, amb l‟experiència, amb l‟emoció i el contingut. I un cop sobre el 

paper, transcrites les paraules, la tria de la informació es fa molt més fàcil.  

En aquest treball d‟investigació m‟he vist acaparada pel temps i m‟ha estat 

impossible la transcripció de les quatre entrevistes realitzades a informants. 

Com a auto-crítica em quedo amb dos punts a tenir en compte per a properes 
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investigacions: 1. Respectar la programació inicial en la mida del possible (la 

cerca d‟informants s‟ha allargat fins al final de la investigació, he anat intentant 

respectar la resta de tasques programades però m‟ha estat molt difícil). 2. 

Reflexionar a priori i amb profunditat sobre de quin temps real disposo i de quin 

temps necessito per a realitzar totes les tasques programades (penso que 

quatre històries de vida, en el context i temporalitat d‟aquesta investigació i de 

la meva situació actual de vida i alhora la realització del Pràcticum III i una 

situació laboral activa per mi han estat massa. Hi ha coses i canvis però que no 

es poden preveure i forma part del procés d‟investigació poder-les transitar i 

adaptar-t‟hi). 

Alhora, el fet que les entrevistes a informants hagin estat espaiades en el 

temps m‟ha permès realitzar un anàlisi continuat de les històries de vida que 

elles anaven compartint amb mi. A partir d‟aquests anàlisis he buscat 

entrevistes a professionals que resolguessin els dubtes i inquietuds que 

m‟anaven sorgint i he pogut reorientar la meva recerca tenint en compte la 

perspectiva de gènere. Aquesta perspectiva en un primer moment no existia i 

ha acabat sent l‟eix sobre el qual comprendre aquests relats de vida.  

Així doncs, tot i que a continuació es farà un condensat anàlisi sobre els relats 

pròpiament dits, cal tenir en compte que, de fet, tot allò elaborat fins a aquest 

punt del treball forma part d‟aquest anàlisi. 

Entrevista Elba 

El Carlos, el fill de l‟Elba ja té 19 anys, el procés de criança ja està finalitzat i 

està esperant plaça per a una residència. Està elaborant aquest canvi i aquest 

pas, reconeix que tot i que té molta feina feta el dia que la truquin de la 

residència per dir-li que ja té la plaça serà un moment molt difícil on reviurà el 

sentiment de culpa. Hi ha un altre aspecte de la criança del Carlos que no 

acaba de tenir resolta, la seva sexualitat. 

L‟Elba va començar netejant cases per poder tirar endavant el Carlos i va 

acabar tenint una responsabilitat en l‟empresa on treballava de comptable. Ara 
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ha decidit dedicar-se a fer classes de ioga. M‟impressiona la força d‟aquesta 

mare, el procés personal que ha fet de la mà del seu fill i la seva rebel·lia contra 

els rols de gènere que ha hagut de viure des de petita a casa seva. 

Infància: L‟Elba recorda tenir una infància feliç amb la seva família. Recorda la 

dificultat de tenir un germà amb diversitat funcional i el com això influenciava 

també en la vida en família. És especialment rellevant la concepció d‟aquesta 

discapacitat que tenia la família en aquells temps i el procés que ha fet l‟Elba 

per a no reproduir aquells patrons de paternalisme i inhabilitació amb el seu fill. 

Adolescència: Marcada per una forta discriminació familiar com a dona, basada 

en els rols de gènere. Davant la relació patriarcal dels seus pares i que també 

l‟afecta en tant que filla que s‟ha d‟encarregar juntament amb la mare de la llar, 

es rebel·la. Es queda embarassada als 19 anys, no avorta per pressió familiar i 

de la parella i li serveix per a sortir de casa. 

Adultesa i maternitat: La relació de parella amb el pare del seu fill és difícil, és 

un pare absent i que no pren la seva responsabilitat ni en l‟economia familiar ni 

en la criança del fill. Tot i que la sustentació de la família corre sencera a càrrec 

de l‟Elba, es reprodueixen rols de dominació home-dona a un nivell simbòlic. 

L‟Elba però, també es rebel·la contra això i finalment es produeix la ruptura. Hi 

ha una segona parella que ella defineix com a un home “bo”, però que 

igualment l‟ofega. De la violència física en la primera relació de parella passem 

a una violència simbòlica. Dels crits es passa al silenci. Del malbaratament de 

diners es passa a l‟austeritat. Finalment aquesta relació també s‟acaba, 

dinamitada per l‟inici de la relació de parella que té actualment, més equilibrada 

i respectuosa i que l‟ha ajudat en el procés de criança i d‟emancipació i 

reconeixement com a persona (independent d‟ella) del seu fill. 

Entrevista Rebeca 

El fill de la Rebeca, l‟Enric, té 14 anys. Està de ple en l‟adolescència. Es va 

trobar molt sola en la primera infància de l‟Enric i en l‟etapa més intensa de dol, 

ja que l‟Enric va néixer amb greus afectacions. És una mare molt lluitadora que 
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s‟ha bolcat intensament en la criança del seu fill i en la seva rehabilitació. 

Alhora que veu la importància d‟aquest procés rehabilitador i de superació que 

ha realitzat l‟Enric, la vida de l‟Enric ha estat marcada per molts processos 

mèdics i atencions medico-sanitàries. 

Infància: Recorda la seva infància com una etapa feliç amb els seus pares i una 

germana, amb una família amorosa i equilibrada.  

Adolescència: Arrel de no poder estudiar la carrera que ella volia per falta de 

recursos econòmics, agafa depressió. Aquesta depressió serà una constant en 

les etapes difícils del seu relat de vida. Fa cursos d‟informàtica, administració i 

domina els idiomes. Té una vida d‟oci intensa 

Adultesa i maternitat: Als 21 anys coneix un noi i se‟n van a viure junts a Ribes 

de Freser on agafa depressió per sentir-se molt “encerrada” i enyorar la família. 

Torna a Sta. Coloma, li compra el pis al seu ex ja que necessita viure 

independent de la seva família. Als 25 anys s‟enamora, té una nova parella 

amb la que se‟n va a viure a Parets, es queda embarassa i decideixen tenir-lo. 

“Y entonces fue cuando nació Enric y vino todo el problema”. El pare no pot 

acceptar la diversitat funcional del seu fill, les crisis epilèptiques el paralitzen, la 

relació de parella es deteriora i als 3 anys es separen, ella cau en una forta 

depressió. Es troba sola, amb un pis per pagar, el pare absent i “una situación 

que me desbordaba en ciertos momentos”. La Rebeca és molt conscient de la 

depressió recurrent que apareix al llarg del seu relat de vida. El pare de l‟Enric 

a diu d‟avui fa 5 anys que  no el veu, s‟ha desvinculat de la criança del seu fill. 

Després d‟un any i mig coneix al seu segon marit, “es muy buen padre, como 

marido pésimo”. Ell també tenia la custodia dels seus fills i als 2-3 anys acaben 

vivint tots junts. Després de 8 anys la relació s‟acaba, fa un any i mig que s‟ha 

separat. En aquest any i mig la Rebeca retorna a la depressió i viu una situació 

econòmica molt difícil ja que està sola amb l‟Enric, amb les despeses familiars 

que això comporta i en una situació laboral que no li cobreix les seves 

necessitats econòmiques. 
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Entrevista Adela  

Per comprendre aquest relat de vida cal conèixer la cultura i la societat en que 

va tenir lloc. Aquest fet ha estat fàcil per mi ja que vaig viure a Nicaragua durant 

un any, cosa que em permet entendre el context cultural i social on té lloc la 

vida de l‟Adela. Entenc que per al lector en el marc d‟aquest treball no es 

disposi de prou informació per a comprendre‟l, però realitzar un anàlisi en 

profunditat de la cultura centre-americana suposaria una feina que queda fora 

de l‟abast d‟aquest treball, tenint en compte l‟extensió acotada. 

La filla de la Adela té 7 anys i té un gran retràs psicomotor. La vida de l‟Adela 

ha estat plena de dificultats i situacions que surten de les realitats que podríem 

viure a Espanya. És una dona molt lluitadora que ha canviat una situació molt 

precària al seu país per una situació difícil aquí a Barcelona. L‟Adela 

actualment treballa com a cuidadora d‟una persona gran però la seva situació 

econòmica és molt precària degut a que no pot accedir als recursos econòmics 

públics per no tenir la nacionalitat espanyola. Viu un moment de molta angoixa 

tant per la situació econòmica, com per la dificultat i desconeixença del procés 

de criança de la seva filla.  

Infància-Adolescència: L‟Adela va néixer a El Salvador i en la separació dels 

seus pares ella va ser separada de la seva mare biològica. El seu pare se la va 

endur i va dipositar-ne la seva criança a la seva mare. L‟Adela recorda la seva 

infància com una etapa molt difícil i molt trista, realitzant des de ben petita 

tasques com anar de matinada a buscar l‟aigua al pou, rentar la roba, etc. No 

va a l‟escola ja que, tot i que el seu pare la hi inscriu i la hi porta perquè creu 

que és important per ella, la seva àvia va a buscar-la a l‟escola i la treu per a 

que ajudi en les feines de casa. Als onze anys es posa a servir a una altra 

casa, per després passar a cuidar els seus germanastres.  

Adultesa-maternitat: Amb la seva parella tenen un fill, la relació de parella és de 

dominació home-dona i finalment ella es separa. Marxa clandestinament a 

Estats Units per tal d‟escapar de la seva ex-parella i per aportar diners a casa. 

El seu fill es queda a El Salvador. Després de tres anys treballant a Estats 
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Units la deporten, deixant enrere tota la vida que tenia allà, el seu cotxe,... 

Quan torna a El Salvador planifica viatjar cap a Barcelona, rebent la invitació 

d‟una amiga seva. En aquest temps que està a El Salvador es dóna una 

situació que no acaba de ser clarament explicada, una relació sexual 

consentida el principi però amb forçament posterior on ella es queda 

embarassada. Aquesta situació ha estat amagada a la seva família. El part ja 

va tenir lloc a Espanya, en el seu relat de vida no explica com va ser el procés 

de diagnòstic i mèdic de la seva filla Daniela. Sí que expressa la dificultat que 

suposa la criança de la seva filla, el desgast físic i emocional. Allò que més 

l‟angoixa és el fet que la discapacitat de la seva filla i tota la dificultat que això 

comporta és de per vida. Expressa que ella ha hagut de superar moltes 

situacions complexes i molt difícils a la seva vida, però que ja han passat, i que 

això (referint-se a la diversitat funcional de la seva filla) no passa. Se sent sola i 

desemparada, no creu que a l‟escola la puguin ajudar amb tots els dubtes que li 

apareixen respecte l‟educació de la seva filla.  

6.2. Anàlisi de les entrevistes als/a les professionals 

Entrevista Segun Moyano 

L‟elecció del Segun com a informant, igual que la dels altres professionals, no 

va ser una decisió casual. El seu posicionament crític respecte les polítiques 

socials, la coneixença amb profunditat de la xarxa d‟atenció i les seves 

investigacions dins l‟àmbit acadèmic que es bolquen en la gran quantitat de 

material escrit, són els motius principals pels quals vaig escollir-lo a ell i no a 

un/a altra/e per a investigar sobre la xarxa d‟atenció. Les conclusions que 

n‟extrec de l‟entrevista són les següents: 

 En la xarxa d‟atenció es dóna una atenció molt fragmentada, diferents 

serveis per una mateixa persona. Les famílies amb fills/es amb diversitat 

funcional són ateses per diferents professionals dels àmbits sanitaris, 

educatius i de serveis socials (per la tramitació d‟ajudes a la 

dependència). 
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 Dins de la xarxa de serveis socials no hi ha un recurs específic per a les 

famílies amb filles i fills amb diversitat funcional.  

Reflexió personal: Dins de la xarxa d‟atenció no hi ha un recurs 

específic. Les famílies que poden, cerquen ajuda a entitats com DINCAT 

o sovint les entitats de lleure també són receptores i mediadores, i les 

famílies que per algun motiu no hi arriben a accedir? Per quins motius no 

hi arriben a accedir? Falta informació? Falta proximitat? Es dóna en 

algun lloc algun acompanyament a les famílies o el que s‟ofereix són 

diferents serveis i recursos destinats únicament a les persones amb DF? 

Necessiten algun acompanyament les famílies? Si el necessiten, el 

necessiten més que una família amb un infants sense DF? Què 

necessiten?    

 Consell: que un dels resultats del treball sigui una llista de 

recomanacions per als professionals de l‟Educació Social als Serveis 

Socials. (Aquest punt es desenvoluparà al següent apartat 8. 

Conclusions ) 

 Consell: no realitzar un estudi de la xarxa d‟atenció pels motius 

següents: la xarxa d‟atenció  que caldria estudiar pel què fa a les 

famílies amb filles i fills amb diversitat funcional és molt complicada, tant 

complicada que tot sovint ni els mateixos professionals saben com 

funciona en la seva globalitat; el pes del treball són els relats 

autobiogràfics de les famílies, això ja és prou important i té prou pes; 

l‟estudi de la xarxa d‟atenció em minvaria temps i energies de la part 

dels relats. 

Entrevista Ma José (educadora Serveis Socials Bàsics Ajuntament de 

Barcelona) 

L‟elecció d‟aquesta informant va ser, fonamentalment, pel grau de coneixença 

mútua que tenim i perquè estava disposada a realitzar una trobada fora del seu 

horari de feina. Amb una altra professional amb la que no hi hagués hagut 
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vincle segurament hagués estat molt més complicat degut a les agendes que 

tenen. D‟altra banda, la Ma José fa anys ja que treballa dins la xarxa d‟atenció i 

té un posicionament crític sobre les condicions laborals amb les que ha de 

treballar i amb les polítiques públiques que orienten aquesta situació de 

precarietat tant cap a les professionals com cap a les usuàries. Les conclusions 

de l‟entrevista són les següents: 

 Les famílies que son ateses per l‟ES dels SSB són famílies que: venen 

derivades d‟altres recursos (EAP – Equip d‟Assessorament 

Psicopedagògic); venen amb un procés judicial obert. 

 Les famílies amb filles i fills amb diversitat funcional que acudeixen a 

Serveis Socials ho fan per tramitar la Llei de la Dependència, les atén la 

treballadora social i, a part de la facilitació del tràmit no hi ha cap tipus 

d‟atenció específica per a les famílies. 

 Preguntada per la Tècnica de Discapacitat del Districte, sobre les seves 

funcions: envia informació als ES (educadors/es socials) sobre activitats 

que es realitzen al districte per a persones amb diversitat funcional. Que 

ella conegui no realitza un acompanyament a les famílies. 

 Preguntada per la possibilitat de que des de la figura d‟ES de SSB es 

realitzés un acompanyament a les famílies amb filles i fills amb diversitat 

funcional: no es disposa de temps. Les agendes dels ES són a un mes 

vista, es pot realitzar un seguiment setmanal només amb aquelles 

famílies on hi ha una situació greu que requereix una actuació amb 

urgència. 

 Els ES de SSB són vistos com “los ladrones de niños”. Això repercuteix 

en el vincle que es pugui crear. A més, les famílies, tenen una por 

generalitzada a que els hi treguin els fills i acostumen a no dir (tota) la 

veritat. 
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Entrevista Mireia Curto (tècnica de discapacitat de districte de 

l’Ajuntament de Barcelona) 

Davant la falta d‟informació sobre la figura de les tècniques de discapacitat dels 

districtes i de les funcions que tenien, veient que des l‟Institut de Discapacitat 

potser hi havia o hi podria haver algun professional o alguna àrea de treball 

relacionada amb el treball amb famílies vaig pensar que era necessari conèixer 

de primera mà aquest recurs. Va ser una entrevista molt curta ja que, des del 

principi va quedar clar que les tècniques de discapacitat de districte no tenen 

una relació directa amb les famílies. N‟extrec de l‟entrevista realitzada: 

 Les tècniques de discapacitat de districte no tenen una relació directa 

amb les famílies. 

 Excepcionalment, sota petició dels professionals d‟atenció directa del 

SSB, poden realitzar un assessorament sobre recursos específics per a 

persones amb DF. També poden realitzar assessorament i/o 

acompanyament al professional que atén a una família amb fill/a amb DF 

i que ho sol·licita. 

 La funció de l‟Institut és promoure l‟accés de les persones amb DF als 

recursos i serveis de la ciutat. 

 La funció de les tècniques de discapacitat als districtes és fer arribar la 

informació sobre recursos/serveis /actes dels diferents àmbits als 

professionals d‟atenció directa del SSB, entre d‟altres 

 La funció de les tècniques de discapacitat dins l‟IMD es centra en un de 

tots els àmbits en els quals treballa l‟Institut (lleure, habitatge, sanitat, 

esport,..).  

 Des de l‟IMD no s‟ofereix específicament cap recurs a les famílies, a part 

del programa de respir de Temps Per Tu (aquest programa té lloc 

territorialment, en horari de matí del dissabte, és una activitat d‟oci per a 
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infants i adolescents amb DF subvencionada i està orientada a la gestió 

del temps de les famílies amb fills/es menors amb DF.) 

 Preguntada per les necessitats de les famílies: pensa que tenen 

necessitat de respir. Expressa també que la sobreprotecció o la no 

acceptació de la discapacitat de l‟infant sovint afecta el treball dels 

professionals. Entenc que se‟n pot deduir que les famílies necessitarien 

un acompanyament en aquest sentit. 

Entrevista Alba Pascual (co-responsable Servei d’Atenció a famílies i 

persones amb DID (SAFDI) de Dincat) 

Amb l‟Alba hi havia una coneixença prèvia degut a la meva relació contractual 

amb Dincat, durant els mesos que ha durat aquesta investigació ha estat 

treballant dins el servei de Respir del SAFDI com a acompanyant de persones 

amb DF. Era important conèixer el treball i l‟enfoc en les famílies d‟una entitat 

de referència a nivell territorial com és Dincat. A més, tot i estar subvencionada 

per fons públics és una entitat privada, les seves polítiques son pròpies i estan 

al marge, en principi, de les polítiques públiques. Tot i així no és difícil veure, 

per la seva forma de finançament, que aquestes polítiques públiques els 

afecten en tant que regulen les seves entrades de diners. Les conclusions de 

l‟entrevista són: 

 L‟organització i la filosofia actual de treball del Servei d‟Atenció a famílies 

i persones amb DID (SAFDI)DINCAT està definida a partir d‟un estudi 

que es va realitzar l‟any 2012 sobre les necessitats de les famílies. 

Servei d‟Atenció a famílies i persones amb DID (SAFDI) 

 Es basa en un model centrat en la família, on la família s‟entén com a 

part necessària per al procés de la persona amb DF. L‟objectiu és 

empoderar la família, actuar segons les seves necessitats valorant el 

saber de les famílies, allunyant-se del “jo sé el què necessites” d‟una 

relació professional jeràrquica.  
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Reflexió personal: Segons el mapa d‟organització del SAFDI, es podria 

entendre que es dóna una atenció/ acompanyament integral a les 

famílies. Però escoltant a l‟Alba, em dóna més la impressió que el què 

fan és recollir les demandes de les famílies i veure de quins recursos 

disposa el territori per a poder-los derivar. Crec que és quelcom de molt 

necessari i interessant, ja que disposen de molta informació concernent 

les necessitats de les persones amb DF. Alhora però, sento que segueix 

sense haver-hi ningú que realitzi un acompanyament a les famílies. 

He trobat molt interessants dues iniciatives. Una són els grups de suport 

de Pares. Pel què diu l‟Alba n‟hi ha bastants (uns 20 en tot el territori) i 

funcionen molt bé. A més, l‟interessant és que aquests grups de pares 

s‟organitzen des de les diferents entitats vinculades a Dincat, és a dir 

que es fa territorialment. L‟altra és la proposta que esmenta l‟Alba de la 

figura de “professional de referència” (que s‟ha elaborat en apartats 

anteriors), que realitzés aquest acompanyament del procés familiar i que 

es pogués coordinar amb els diferents professionals per a estalviar a la 

família haver d‟explicar tantes vegades la seva història personal. 

 El programa de Respir s‟enduu la gran part del seu temps. 

 No s‟arriba a tota la població, les famílies que hi arriben és a través 

d‟altres famílies, a través d‟entitats vinculades a Dincat o a través 

d‟Internet. Preguntada sobre aquelles famílies amb dificultat d‟accés a la 

xarxa d‟atenció i amb dificultats socials i econòmiques, a les que no 

arriba la informació sobre els serveis que ofereix Dincat, respon que 

s‟estan programant sessions amb els EAP‟s. 

Reflexió personal: pel què he pogut investigar amb diferents 

professionals, des dels SSB no es disposa de la informació dels serveis 

que ofereix Dincat. Tenint en compte que els serveis que ofereix Dincat 

són gratuïts, em pregunto per què no hi ha una relació més fluïda, de 

coneixença i de treball en equip. 
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Entrevista Elvira Garrido (psicòloga, treballa amb la construcció del relat 

de vida de les persones amb DF)   

L‟Elvira atén persones amb DF derivades d‟una entitat tutelar. En el seu treball 

terapèutic elabora amb elles i ells els seus relats de vida a través de l‟escriptura 

i a través també d‟imatges i fotografies. Per la seva llarga trajectòria en la 

teràpia amb persones amb DF i pels punts en comú que hi ha en la 

metodologia d‟aquesta investigació m‟ha aportat informació molt interessant per 

acabar de comprendre, des d‟una altra disciplina, el procés i les vivències 

d‟aquestes mares. Utilitzaré cites textuals de les seves paraules ja que, en 

aquest cas, em sembla la manera més clara de transmetre allò que ha aportat 

a la investigació 

 Hi ha un punt de trencament en la no-identificació amb el/la fill/a; la mare 

no li pot transmetre res de la seva pròpia història.  

 D‟altra banda, pel què fa a la pròpia història del/a fill/a amb DF com que 

ha estat tant sobre protegit, tampoc ha pogut construir res. 

 “Quan una dona té un fill amb discapacitat el què caldria és que aquesta 

dona entrés en teràpia” 

 “Sempre la mare, els pares queden com un tercer, molt al marge, 

“mirando la escena”. Que és molt trist, perquè els pares tenen un paper 

importantíssim en aquest rotllo.” 

 “Mares que dediquen tota la seva vida als nens”.  

 (En referència a les persones amb DF) “No tenen paraules. Han sigut 

objecte de la medicina, objecte de l‟educació, del psicòleg (...) I ningú els 

hi pregunta: tu què vols?” 

 “Que si es pogués treballar amb la família quan són petitets, potser algo 

es podria projectar en el fill i no caldrien tants anys de teràpia” 
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 “Els dipositen en la xarxa assistencial aquestes mares. Busquen el 

miracle de l‟altre. Quan...el tenen elles, eh. El tenen elles.” 

 Les dones i els homes expressen el dolor de formes molt diferents, i les 

dones tenen molta més facilitat per obrir-se i expressar allò que senten. 

Reflexió personal: Aquesta facilitat no és quelcom de natural i intrínsec 

en l‟ésser humà. És un producte cultural. El patriarcat i la societat 

occidental defineixen, no només un rols de gènere molt marcats, sinó 

una manera determinada de ser dona i de ser home, de sentir com a 

home i de sentir com a dona. 

  “Que hi hagi un professional que els hi digui: molt bé, sí, estem dintre 

absolutament de la normalitat. Explica‟m, explica‟m, com és aquest 

rebuig. Que puguin fer tot aquest recorregut, això seria genial. I això no 

ho fa ningú.” 

 (Parlant de les mares) “Amb aquest vincle que tenen amb el fill estan 

ofegades. I si hi ha aquest tercer que diu, anem al cinema, anem...treu. 

Però com que no acostuma a passar així...” “Com a dona es va acabar, 

si és que perden fins i tot la sexualitat.” 

 [JUDIT] “Què necessiten les famílies?”  [ELVIRA] Treballar aquest dol 

d‟haver tingut un fill en què no es poden reconèixer. (...) Que aquesta 

criatura que jo he tingut, és estranya a mi. Aquest punt d‟estranyesa o 

l‟elaboren o per mi té efectes tota la vida. Amb cada mare a la seva mare 

i segons la història d‟ella. Aquí sí que intervé la història que ella hagi 

tingut. Amb cada mare a la seva manera però sí té efectes en el nen. 

Han de poder parlar d‟aquest punt d‟estranyesa sense por. Han de poder 

dir: quan el vaig veure vaig pensar tant debò s‟hagués mort.“ 

6.3. Anàlisi d’altres fonts 

Aquesta investigació ha estat basada en la utilització d‟una única font 

d‟informació: les entrevistes. Però per la importància de la triangulació i de la 
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cerca d‟altres fonts diferents, d‟altres investigacions, també s‟ha realitzat una 

cerca de bibliografia específica al respecte. Aquesta cerca però no ha donat 

gaires fruits. La documentació sobre el treball amb famílies amb fills/es amb 

diversitat funcional és molt escassa; m‟aventuro a deduir que aquest fet és 

degut a la escassetat també de pràctiques al respecte.  

La investigació més rellevant que he trobat en relació als objectius d‟aquest 

treball és la ja esmentada investigació de Dincat (Dincat 2010). Les conclusions 

generals a les que arriba aquesta investigació són les següents: 

-  “Les famílies estan raonablement satisfetes dels serveis que reben; 

constaten que en aquestes darreres dècades s‟ha avançat molt i que hi 

ha aspectes molt positius. D‟aquesta afirmació no se‟n pot deduir, però, 

que estiguin igualment satisfetes de la seva experiència de vida. 

Sorgeixen noves necessitats i demandes cada cop més exigents. 

- Malgrat el que s‟afirma en el punt anterior, les famílies sovint pensen que 

els serveis existents no acaben de donar resposta a les seves 

necessitats particulars i en qüestionen la utilització i l‟organització.” 

En relació amb l‟anàlisi de les informacions obtingudes en aquesta investigació 

podríem dir que, efectivament, les dones entrevistades expressen que les 

seves necessitats reals no estan o no han estat cobertes. D‟altra banda, penso 

que és molt interessant la següent afirmació: “D‟aquesta afirmació no se‟n pot 

deduir, però, que estiguin igualment satisfetes de la seva experiència de vida”. 

Què passa amb aquestes experiències de vida? Podrien ser satisfactòries? Es 

podrien viure des d‟un altre lloc aquestes maternitats de fills/es amb diversitat 

funcional? Jo penso que sí, i també penso que farien falta una sèrie de 

recursos enfocats al treball en famílies, uns recursos que fins al moment no 

existeixen.  
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7. Conclusions i consideracions finals  

Arribem a la fi d‟aquesta investigació, un procés intens, ple de reflexió, de 

lleugers canvis de direcció, d‟experiència i de vivència, de compartir i rebre, 

d‟aprendre, d‟incorporació de nous horitzons i de noves mirades, de formulació 

de moltes preguntes i de trobar algunes respostes, no totes, no definitives.  

Penso però que això no pot ser un final, que no n‟hi ha prou només amb 

l‟elaboració d‟aquests tres relats de vida, que les vides d‟aquestes dones han 

de visibilitzar-se, han de fer-se sentir, els hi hem de donar un lloc de 

reconeixement i, des de l‟educació social, prendre el repte d‟elaborar i dur a 

terme propostes que responguin a les seves necessitats reals. 

Les històries de vida i els relats de vida formen part dels recursos amb els 

quals pot treballar l‟educador/a social. Per a mi ha estat una gran experiència i 

allò que més m‟agrada és que el propi mètode visibilitzar la part emocional de 

la investigació. És un punt de trobament entre les emocions i la ment, entre la 

investigació i l‟experiència, entre l‟escriptura i la veu.  

El que em proposo a continuació és unir allò extret de la investigació, la 

visibilització del col·lectiu i les seves necessitats, amb un seguit de propostes 

enfocades a l‟educació social en general i al treball amb famílies amb fills/es 

amb diversitat funcional en concret. 

Hi ha una necessitat bàsica i comuna en les tres històries de vida, és una 

necessitat econòmica que està agreujada per la despesa extra que comporta la 

criança d‟un/a fill/a amb diversitat funcional. Aquesta necessitat econòmica es 

veu barrejada amb una necessitat de temps;  i la relació és deguda a que si la 

mare treballa a jornada completa, una part important del seu sou es destina al/a 

fill/a pel temps extra escolar en que la mare no el pot atendre, però alhora 

sovint la mare no pot realitzar una jornada completa perquè ha de cuidar del/a 

seu/va fill/a, fet que redueix els seus ingressos. Aquest sobrecàrrec econòmic, 

que en l‟impuls  de la Llei de Dependència (Ley 39/2006) va trobar un pedaç, 

ha perdut a dia d‟avui gran part de la poca repercussió que va tenir. És clar que 
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aquesta necessitat no és quelcom que pugui ser cobert des de l‟Educació 

Social, però sí podríem fer tres coses: primer, qüestionar-nos sobre un sistema 

neoliberal i patriarcal que defineix una determinada relació laboral basada en la 

idea de “l‟home productiu” (Requena 2014) i que té repercussions directes en la 

vida laboral de les dones, en les seves maternitats, els seus cossos i les seves 

emocions; d‟altra banda, es podria realitzar també un treball d‟apoderament de 

les dones amb fills amb diversitat funcional basat en una relació 

d‟acompanyament educatiu; i per últim, lluitar i reivindicar unes polítiques 

públiques que s‟elaborin per al respecte dels drets de les persones, per a la 

cobertura real de les necessitats socials i econòmiques, que no generin dobles 

discriminacions i que canviïn els mecanismes i relacions de control poblacional 

per unes relacions més respectuoses d‟acompanyament i de transmissió 

cultural a través del vincle educatiu. 

La primera de les propostes esmentades en les darreres línies es podria veure 

reflectida en la figura de la qual ja hem parlat al llarg del treball, una “persona 

de referència” que realitzés un acompanyament educatiu al llarg de la criança 

del/a fill/a.  

Una altra necessitat molt clara d‟aquestes dones és un acompanyament 

terapèutic per a l‟elaboració del dol i per la criança del/a seu/va fill/a. Aquestes 

criances estan plenes de dubtes, de pors, de culpa, de sentir-se perdudes, de 

sensació d‟ofec i de desbordament. En aquest sentit, entenent que el treball 

terapèutic no forma part de la professió, des de l‟educació social es podrien 

facilitar grups de suport mutu, de trobada entre mares i pares: compartir 

vivències, preocupacions i sabers, crear espais d‟escolta mútua. Sé que 

aquests grups ja existeixen, també sé que hi ha mares i pares que no hi 

participen. Caldria veure per què no hi participen. No els interessa? No ho 

necessiten? No creuen que els pugui ajudar? No tenen temps? No en coneixen 

l‟existència? 

Estirant una mica d‟aquest fil ens trobem amb una sensació compartida per les 

dones d‟aquests relats, una vivència de soledat en la criança dels/es fills/es. 

Cal dir però, que aquesta vivència no és exclusiva de les mares de fills/es amb 
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DF i que es tracta d‟una qüestió cultural que influeix a totes les parelles. Aquí 

però la diversitat funcional dinamita processos i aguditza el malestar de les 

mares. Les mares necessiten la presència d‟una parella present i posicionada 

en el seu rol de mare/pare i de dona/home, necessiten un sostén per a que 

sigui més fàcil la criança. Què podem fer? No sé si podem fer gaire. El què sí 

que podem fer des de l‟educació social és posar consciència en les nostres 

accions socioeducatives per a ser motors de canvi, de qüestionament d‟aquest 

model patriarcal. Alhora també penso que és important poder tenir aquesta 

mirada i reconeixement cap a les mares amb fills/es amb DF.  

“Es un nuevo patriarcado en el que las mujeres deben ser dos cosas: 

productoras y reproductoras al mismo tiempo, una espiral que acaba 

consumiendo toda la vida de las mujeres.” (Requena 2014) 

Hi ha un altre aspecte molt important que és la concepció social que es té de la 

diversitat funcional, de la discapacitat. Com a educadors/es socials és 

important, encara que no treballem directament amb aquest col·lectiu, tenir 

present la força de les paraules i posar consciència en el llenguatge que 

utilitzem. El llenguatge crea realitat, i pot ajudar a modificar les realitats 

d‟aquestes famílies; aconseguir un canvi de mirada, un canvi de paradigma a 

nivell social pot ser una peça clau en les seves experiències de vida. 

Arribats a aquest punt se m‟acaben les propostes i veig important resumir en 

dos grans blocs les idees aparegudes al llarg del text. Penso que com a 

educadors/es socials tenim un compromís amb aquelles persones que, per 

determinades situacions i a causa d‟un determinat sistema, es veuen situades 

en una posició d‟exclusió i de dificultat social. Aquest compromís, per mi, 

caldria veure‟s reflectit en una reivindicació, com a professionals (i cadascú des 

del seu lloc de treball), d‟unes cobertures socials mínimes i d‟unes polítiques 

socials justes. Entenc que aquesta lluita és difícil i és llarga ja que cal rebel·lar-

nos contra una estructura i contra un sistema que sovint no té noms i cognoms, 

no té culpables, només víctimes. I aquestes víctimes sí que tenen noms i 

cognoms, i cada dia en coneixem en la nostra pràctica professional. En 

aquestes persones trobem allò de tangible, allò que es pot tocar, allò palpable i 
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allò que es pot sentir; i amb el que sí que podem treballar. Són persones, 

dones i homes, nenes i nens, adolescents,... Són l‟Elba, la Rebeca i l‟Adela, 

són les seves veus i les seves vides prestades i obertes a aquesta investigació.  

Finalment, per a mi aquest Treball de Fi de Grau ha estat un gran regal i un 

gran treball tant professional com personal, ha estat la manera més coherent 

d‟acabar aquest Grau en Educació Social, amb tot allò que durant els 4 anys 

d‟estudi m‟ha fet remoure, aprendre i desaprendre, pensar i viure. Penso que la 

manera més sincera i més humil d‟acabar aquesta investigació és donant les 

gràcies als que han fet possible aquest camí, a totes aquelles que han 

compartit un tros del camí amb mi i, sobretot i en concret, a l‟Elba, la Rebeca i 

l‟Adela per obrir-se a mi, per oferir-me aquests meravellosos relats de vida i per 

compartir les hores de l‟entrevista, les rebudes i els acomiadaments; per 

permetre‟m baixar al seu pou i emocionar-me amb elles. Gràcies. 
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9. Annexos 

9.1. Fitxa – Proposta TFG  

Nom: Relats autobiogràfics de famílies amb filles i fills amb diversitat funcional  

Tema: El present treball utilitzarà les històries de vida de famílies amb filles i 

fills amb diversitat funcional com a eina per a revisar els encàrrecs que rep la 

professió en aquest àmbit i analitzar si coincideixen o no amb les necessitats 

viscudes per aquestes famílies. Per últim, veure quins efectes tenen les 

polítiques socials actuals dins d‟aquest engranatge de necessitats i encàrrecs 

Objectius 

- Analitzar, a partir d‟històries de vida, quines són les necessitats de  les 

famílies amb filles i fills amb diversitat funcional a les que es poden 

donar resposta des de la professió. 

- Analitzar si els encàrrecs que rep la professió en l‟àmbit de la diversitat 

funcional donen resposta a aquestes necessitats de les famílies. 

- Analitzar com afecten les polítiques socials actuals en aquest donar (o 

no) resposta a aquestes necessitats. 

Descripció General 

El present TFG es realitzarà a partir de les històries de vida d‟entre 4 i 6 

membres de famílies amb filles i/o fills amb discapacitat intel·lectual.  

Per a realitzar la investigació es seleccionaran famílies amb dificultats d‟accés 

a la xarxa d‟atenció i amb xarxes de suport reduïda.  Entenent que la vivència 

de desbordament i de desamparament que tenen aquestes famílies és molt 

més gran que en altres famílies que tenen facilitat d‟accés a les xarxes 

d‟atenció i/o que en aquelles que tenen un xarxa de suport àmplia que les 

sostingui. 

Famílies amb filles i/o fills d‟entre 4 i 22 anys i amb necessitat de suport extens 

o generalitzat. El motiu d‟aquesta selecció de grup d‟edat és que durant 

aquestes edats és quan es donen els diferents processos de dol i d‟acceptació, 

és quan les famílies necessiten més orientació, informació i acompanyament i 

quan comencen el seu camí pel món de la diversitat funcional. Penso que 

també han de ser families amb filles i/o fills amb necessitat de suport extens o 

generalitzat ja que, reiterativament, són les que necessiten més suport i més 

recursos per a satisfer les seves necessitats.  
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Les històries de vida es realitzaran a partir de diverses entrevistes individuals 

(que seran gravades i transcrites) i es farà (si les famílies accepten de 

participar-hi) un parell de sessions grupals que també seran enregistrades. 

Aquestes sessions grupals tenen dos objectius: el primer, crear espais 

col·lectius des d‟on seguir narrant-se com a eina per a completar les seves 

històries de vida; el segon, usant tècniques participatives extretes de l‟educació 

popular en el marc tèoric de la Pedagogia del Oprimido de Paulo Freire 

construir espais de conscienciació i de construcció de sabers col·lectius i 

profans (Correa-Urquiza, 2010). 

Les narracions d‟aquestes històries de vida seran utilitzades com a 

qüestionaments i revisions als encàrrecs que rep l‟Educació Social en l‟àmbit 

de la diversitat funcional, en concret amb les famílies. Una font de preguntes 

respecte si els encàrrecs que es reben coincideixen amb les realitats i les 

necessitats sentides d‟aquestes famílies. Un anàlisi contextualitzat dels 

perquès i del pes que les polítiques socials actuals tenen en l‟elaboració 

d‟aquests encàrrecs i de les conseqüències que aquests encàrrecs tenen en 

les realitats d‟aquestes famílies. 

Motivació de l’estudiant 

Aquest TFG neix d‟un bagatge de 7 anys en l‟àmbit del lleure per a persones 

amb discapacitat intel·lectual i de la detecció, fruit de contactes diversos amb 

les famílies, d‟un sentiment de desemparament i d‟unes necessitats socials i 

d‟acompanyament (sobretot durant la infància i l‟adolescència de les seves 

filles i fills) que no es veuen resoltes pels diferents professionals de la xarxa 

d‟atenció que les atenen. Aquest bagatge alhora va motivar una història de vida 

realitzada durant l‟assignatura Històries de Vida d‟una mare i àvia d‟una dona 

amb discapacitat intel·lectual i el seu fill també amb discapacitat intel·lectual. 

Amb aquesta història de vida es van comfirmar les hipòtesis de partida que 

tenia i és, doncs, l‟origen del TFG. 

Guió 

1. Introducció. 

2. Objectius. 

3. Metodologia. 

4. Històries de vida com a tècnica de recerca. Les necessitats de les 

famílies amb filles i fills amb diversitat funcional. 

5. Els encàrrecs professionals i les necessitats de les families.  
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6. Les polítiques socials actuals i l‟educació social en l‟atenció amb les 

famílies amb filles i fills amb diversitat funcional.  

7. Conclusions. 

8. Bibliografia 

Annex. Transcripcions de les històries de vida 
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9.2. Avant Projecte: Relats autobiogràfics de famílies amb filles i 

fills amb diversitat funcional/intel·lectual 

Objectius 

- Analitzar, a partir d‟històries de vida, quines són les necessitats de  les 

famílies amb filles i fills amb diversitat funcional a les que es poden 

donar resposta des de la professió. 

- Analitzar si els encàrrecs que rep la professió dins la xarxa de serveis 

socials en l‟àmbit de la diversitat funcional donen resposta a aquestes 

necessitats de les famílies. 

- Analitzar com afecten les polítiques socials actuals en aquest donar (o 

no) resposta a aquestes necessitats. 

- Donar mirada i veu a les famílies amb filles i fills amb diversitat funcional 

/ intel·lectual. 

Motivació i sentit  

Aquest TFG neix d‟un bagatge de 7 anys en l‟àmbit del lleure per a persones 

amb diversitat funcional/ intel·lectual i de la detecció, fruit de contactes diversos 

amb les famílies, d‟un sentiment de desemparament i d‟unes necessitats 

socials i d‟acompanyament (sobretot durant la infància i l‟adolescència de les 

seves filles i fills) que no es veuen resoltes pels diferents professionals de la 
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xarxa d‟atenció que les atenen. Aquest bagatge alhora va motivar una història 

de vida realitzada durant l‟assignatura Històries de Vida d‟una mare i àvia d‟una 

dona amb discapacitat intel·lectual i el seu fill també amb discapacitat 

intel·lectual. Amb aquesta història de vida es van comfirmar les hipòtesis de 

partida que tenia i és, doncs, l‟origen del TFG. 

A més, fruit de formacions i vivències dins l‟educació viva, on es realitza un 

acompanyament tants als infants i adolescents, com a les mares i pares, sento 

encara més forta aquesta voluntat de donar veu a les mares d‟aquests fills i 

filles amb diversitat funcional amb extenses necessitats de suport. D‟oferir-los, 

alhora, un espai on ésser reconegudes i escoltades; d‟oferir un espai des d‟on 

poder fer sentir aquestes veus i deixar-me i deixar-nos remoure per el que 

aquestes expressen; un espai de reflexió, com a conclusió, sobre la professió. 

Reflexions 

Realitzar aquest TFG té, per a mi, un sentit a nivell emocional de retorn, de 

devolució i de reconeixement per a les famílies que tant m‟han aportat i m‟han 

fet créixer durant tots aquests anys i, gràcies a les quals, vaig decidir no exercir 

d‟enginyera per a estudiar Educació Social. 

A nivell professional té el sentit de reflexionar, de mirar des de la integritat de 

les persones i les famílies, de reconèixer el saber profà de totes elles i de poder 

articular aquest saber profà amb el saber professional del qual m‟ha dotat el 

Grau. 

Penso que aquest treball pot ser útil tant a les famílies entrevistades, ja que 

rebran un espai on reviure‟s i sentir-se escoltades; a altres famílies amb fills i 

filles amb diversitat funcional, per sentir que no estan soles en aquest camí 

difícil en la nostra societat que és la diversitat funcional; i finalment als 

professionals de l‟educació social per a apropar-se a les vivències d‟aquestes 

famílies i a les seves necessitats. 

Sobre la temàtica de la diversitat funcional en si hi ha molt d‟investigat. Crec 

rellevants, però, iniciatives com el Foro para la vida independiente i altres 

iniciatives que s‟estan duent a terme que centren l‟atenció en les persones i en 

les seves capacitats i en el seu dret a ser persones lliures, reconegudes com a 

tals i que se‟ls hi ofereixi els suports que necessitin per a poder-ho ser. Ara bé, 

pel què fa a relats autobiogràfics de famílies amb filles i fills amb diversitat 

funcional, pel què he pogut veure, no hi ha gaire feina feta. Sí que la FEAPS té 

un espai de famílies i hi ha algun material elaborat, però la proposta del TFG 

és, precisament, donar veu a aquelles famílies que, pels motius que sigui 

(caldrà veure‟ls) no s‟apropen a aquest tipus d‟institucions. 
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Calendarització 

Octubre 

- Entrevista Segundo Moyano (sistemes d‟atenció) 

- Entrevista educadora social Serveis Socials Bàsics 

- Entrevista Serveis Socials Especialitzats (Atenció a la Diversitat 

Funcional) 

- Primeres entrevistes de relats autobiogràfics 

- Transcripció entrevistes 

- Lectura bibliografia 

- Elaboració Marc Teòric 

Novembre 

- Segones entrevistes de relats autobiogràfics 

- Transcripció entrevistes 

- Lectura biogràfics 

- Altres entrevistes a professionals 

- Elaboració Metodologia 

Desembre 

- Realització d‟una sessió grupal 

- Elaboració Anàlisi de la Informació 

Gener 

- Elaboració de les Conclusions  

- Redacció final TFG 

- Exposició TFG 
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9.3. Guió entrevistes 

Presentacions/Introducció 

Presentació de l’entrevistadora sobre el motiu de l’entrevista i el 

tractament de la confidencialitat.  

Presentació lliure de la persona entrevistada.  

Presentació del/s seu/s fill/a/es.  

Naixement 

Explica’m com és la teva família 

Em podries explicar quin rol tenen els diferents membres de la teva 

família? 

T’agradria fer-me un dibuix de la teva família? 

Criança 

Què recordes de la criança del/s teu/s fill/s/es petit/s? Com la vas 

viure? 

Com la vau viure com a família? 

I ell/a/s? 

Adolescència,   

Pots explicar com és el teu dia a dia? 

Com estàs? Què sents en relació al moment actual? 

Quants professionals atenen al teu fill/a?   

Em podries explicar quin paper tenen cadascun d’ells/es en l’educació 

del/s teu/s fill/s? 

Com et sents respecte aquests professionals? 

Com et sents respecte l’educació del/s teu/s fill/a/es 
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9.4. Transcripcions 

ENTREVISTA ELBA 

“Entonces ahí cogí y responsabilidad con lo que venga, cuando tienes un hijo 

es una responsabilidad muy grande, no? Con 19 años pues dices ¿Qué hago? 

Pero bueno, está bien. Un sentimiento. Y como crié a mi hermano es como que 

ya sabía cómo hacerlo. Entonces cogí y bueno pues adelante.” 

“Entonces el pediatra me dice…ehh...tranquila que no todos los niños son 

iguales, cada uno va a su...pero ellos sabían porque no son tontos pero como 

que estaban dando largas diciendo a ver vamos a dejar que evolucione un 

tiempo para ver qué tal…Y…y…bueno entonces cuando Carlos tiene 4-5 

meses ahí es cuando yo empiezo a mosquearme, no? A ver a decir: aquí 

hay algo que no cuadra.” 

“Yo, emocionalmente en mi casa también estaba mal. Por qué? No era que me 

maltrataran ni mucho menos pero psicológicamente es como que yo era la 

única mujer de 4 hermanos entonces era familia machista de la que…el padre 

es el que trabaja fuera, la madre está en casa y…la única hija hembra es la 

que ayuda en las tareas de la casa.” 

“Pues me cobijé en esa persona que después me falló. Después también 

quería seguir pero no…no continuó, ¿no? Y entonces claro ahí empezó mi 

lucha para seguir adelante, ¿no? Para seguir adelante con mi hijo que ya es 

complicado, ¿no? Entonces ehhh…cuando veo que mi hijo tiene problemas…” 

“Fui a la visita del doctor cam…doctor Camino…un doctor muy bueno, 

neurólogo. Y entonces me, me visitó, me acuerdo que fue él el primero. Carlos 

no tenía todavía el año. Y me dijo, me quedaron grabadas las palabras que me 

dijo, me quedaron grabadas, aun me acuerdo después de 18 años. Y me dijo, 

dice… ¿usted no quiere un mueble verdad? Usted quiere un niño que ría 

que llore, que patalee, que…no que diga, aquí estoy yo, no? Porque entonces, 

¡espabile! ¿No? Me dijo, hágalo cantar…ehh...háblele, cántele…o sea, como 
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que hay que estimularlo, hay que moverlo y hay que tal. Y… (…) o sea no me 

enteraba de nada.” 

“Yo venía limpiando 9 casas a la semana, como una loca. Sin asegurar, porque 

no podía estar en una empresa asegurada porque con Carlos dónde voy si 

a los dos…ya estaba con una epilepsia, tenía que llevarlo al Vall Hebron y sino 

bronquitis, porque era de coger muchas bronquitis cuando era chiquito…Cada 

tres meses estábamos ahí en el Vall Hebron ingresado….” 

(Parla del pare del Carlos) “Y él en ese momento tendría su propio proceso, 

no? Y…se gastaba el dinero en máquinas, echaba dinero, como que se lo 

gastaba en arreglar coches, en comprar no sé qué, en comprar no sé 

cuántos…Y nos casamos y el dinero que sacamos de la boda, que mis padres 

me pagaron todo…su madre, venga boda, venga aquí embarazada como si no 

ha pasado nasa y…todo es por la gente, ¿no? Y como que…que el día de 

antes de casarme me estaba pegando una bronca con él que me cabreé, que 

yo si no es porque estoy embarazada no me caso.” 

“Entonces vas aguantando, vas aguantando hasta que…que…te das cuenta, 

dices ostras mi hijo tiene 4 años, yo iba a cumplir 25 años, yo estaba limpiando 

como una cabrona. Yo estaba limpiando todo lo que me salía, hasta los 

domingos me iba a la casa del tío de los viernes, tenía una casa en la montaña, 

me iba a la montaña a limpiarle la casa, para ganar más dinero…todo. Mientras 

iba con morados, con no sé qué, de peleas que tenía con el Rubén. O sea él no 

me pegaba a mí, pero yo no le dejaba que me pegara. Era constantemente 

peleas, claro, la agresividad mía, la frustración de tener un hijo enfermo, el otro 

que no me ayudaba, o sea no iba a visitarlo al Vall Hebrón porque él decía que 

tenía sus rollos de cuando él su padre estaba ingresado, que se murió. 

Entonces claro tenía cosas que no tenía resueltas, entonces claro un hijo 

enfermo también en la… es como que no podía, no podía con esa situación.” 

(Parla de la persona que li feia estimulació precoç al Carlos) “Y esta chica, esta 

señora, me acordaré toda la vida, ya no, ya no sé porque se jubiló y ya se fue. 

Pero...yo no era consciente, pero primero iba con Kevin yo, el Rubén no quiso 
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ir nunca, una vez fue y….la chica empezó a hablar con él, él se emocionó, 

empezó a llorar y se fue. ¿Sabes? Como que no quería desahogarse, no 

quería decir lo que sentía. Y yo como sí pues… y la chica me dijo pues ven 

tú…el jueves. Y yo decía, pero con Kevin? Y me dice: no, no, ven tú sola. Y 

claro yo no me daba cuenta…me di cuenta después, es que ésta me hacía de 

psicóloga, pero en el momento yo me… no era consciente, no? Que me hacía 

de psicóloga. Entonces a raíz de que iba hablando con ella, no? Las charlas 

que iba teniendo con ella, me fui dando cuenta de que a ver, estaba en casa, 

limpiando, escondiendo el dinero para que Rubén no lo gastara, eh…yo sola 

llevaba el Kevin…” 

(En referencia al Carlos) “Era el mismo camino de mi madre, no? Sin dejarle 

alas, sin dejarle… ¿no? Porque ellos tienen que tener ¿no? A parte de colegio, 

su propia vida o relación con los demás. Yo iba por el mismo camino. Suerte a 

Ariel, que digo yo. Ahí...a pesar de la culpa. 

“No tienes vida propia” 

“Son 19 años con él sola y ya estoy quemada (…) Dices ostras una madre 

diciendo esto pero al final es como que necesitas respirar, ¿no? Y solamente 

de pensar que es así toda la vida es como que..bfff!!” 

“Ahora lo que estoy deseando es que me llamen de la residencia. Yo lo 

tengo apuntado en la residencia, y hablé con Pepe Insa que es el encargado y 

yo, ahora mismo necesito que me llamen. Yo sé que el proceso de la culpa ya 

lo estoy haciendo. Pero yo me siento…si no tuviera esto que me han dicho de 

la residencia que me van a llamar en breve y que tal y que cual, yo…ara mismo 

me estaría…vamos no sé, si… a lo mejor ya me hubiera suicidado, yo qué sé.” 

(Parla dels serveis d‟oci del Carlos) “Yo prefiero pagarlo poco a poco con Ariel 

para tener calidad de vida, porque sin calidad no puedes llevar el día a día 

este porque te anula como persona. No te puedes ni mirar al espejo 

prácticamente.” 
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“Yo me fui a la asistenta social del barrio y me dijeron, porque dije: quiero un 

piso, quiero algo por mi hijo, porque no puedo estar en casa de mis padres 

porque tengo otro hermano que está mal y siempre está discutiendo y siempre 

está chillando y mi hijo tiene 3-4 años (…) Me fui a la asistenta social a ver si 

tenían un piso, a ver si tenían algo. Yo entonces no trabajaba y…yo me, me 

dijo: mira tú ahora aguanta en casa de tus padres que ya verás cómo te saldrá 

un buen trabajo y ya entonces te podrás ir. Total que no me dio ninguna 

ayuda ni me dio ninguna tranquilidad. A mí lo que me quedó fue eso. 

Entonces pensé: en esta vida no te van a dar nada si no te estás arrastrando y 

no estás yo qué sé qué. Y me dije: Eva espabila y bueno como pude tiré para 

lante.” 

ENTREVISTA REBECA  

“La situación de todos los padres es un poco complicada, no? El tener un crío 

con una discapacidad y más en mi caso, él ya venía con problemas. En el 

octavo mes de gestación ya se veía que había algún tipo de problema. 

Entonces bueno la situación mía fue por una negligencia médica.” 

“Para mí fue bastante duro, fue bastante fuerte. Porque claro, era el primero, yo 

no había pasado por nada de esto y bueno, es duro, es duro la verdad porque 

te encuentras un poco fuera de lugar, no sabes cómo reaccionar…” 

(Parlant de la seva infancia) “Tengo recuerdos muy bonitos, mis padres 

siempre han estado muy pendientes de mi hermana y de mí.” 

“Dejé el instituto porque yo cogí un poquito de depresión porque yo quería 

estudiar la carrera de turismo y en aquella época era muy muy cara (…) Yo 

sabía que mis padres no se lo podían permitir (…) Y entonces me cogió una 

frustración de no voy a poder hacer lo que yo quiero hacer. Entonces empecé a 

dejar un poco de lado los estudios (…)” 

“Yo siempre he sido…yo no quería que mi madre me dejara todo hecho, yo 

siempre me he espabilado bastante.” 
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“Hasta que ya nació Enric y ya fue cuando vino todo el problema. 

Entonces…bueno, su padre en ese momento sí se volcó conmigo pero 

después el costó aceptar la situación y sobre todo cuando Enric empezó con 

las crisis epilépticas a los tres años y fue cuando ya decidimos divorciarnos 

porque él no podía aceptar. (…) Y bueno la verdad que bastante bastante duro 

y a raíz de eso fue cuando yo entonces caí en picado y caí en una depresión y 

en unas crisis de ansiedad muy bestias y una depresión bastante profunda. Y 

bueno, ahí he estado luchando con Enric y sacándolo adelante.” 

“Cuando yo conocí al padre de Enric fue un vuelco muy grande porque yo me 

enamoré completamente de él, fue un flechazo por parte de los dos pero claro 

al nacer Enric con estos problemas, nosotros pues la verdad. Yo fue a los tres 

años con el divorcio y las crisis epilépticas de Enric que comenzó fue cuando 

yo caí. Porque afrontar una situación que era bastante complicada, porque me 

encontraba sola, pagando piso, era mi casa, afortunadamente era mi casa, 

pero pagando piso, teniendo que comer, teniendo que sacar adelante Enric, su 

padre completamente desentendido y bueno una situación que se me 

desbordaba en ciertos momentos” 

(Parla de l‟Enric) “Lo han llevado muchos especialistas y ha sido un poco 

complicado en ciertos momentos pero el tema de criarlo muy bien.” 

“Siempre yo con él, su padre desapareció bastante del mapa, de hecho hace 

cinco años que no lo ve. (…) Enric el tema de la figura paterna, él se ha sentido 

un poco triste en ciertos momentos y sobre todo cuando yo me divorcié el año 

pasado de nuevo. Él me dijo: y ahora qué mamá, ahora qué va a pasar? ¿Ya 

no voy a tener papá, ya no tengo papa, qué pasa ahora? Yo le he enseñado 

que no necesitamos la figura masculina, que la mama puede hacer de 

mama y de papa, que no hay ningún problema.” 

“Cuando Enric comenzó con las crisis epilépticas, la profesora cogió como un 

poco de terror y no quería tenerlo en clase. Me daba a entender, me decía que 

él no tenía que estar ahí…entonces pusieron una vetlladora y bueno ocurrieron 

un par de incidentes. (…). La vetlladora no hablaba prácticamente conmigo, al 



Grau d’Educació Social 

Treball Final de Grau 

Judit Rius Camprubí  

Pàgina 67 de 72 

 

parecer le tenían prohibido que hablara conmigo. (…) Yo luego cuando me 

enteré fue muy duro” 

“Llevo una vida bastante sana, me cuido bastante, mi hijo también. Y bueno me 

siento bien, bastante bien. Me siento contenta y feliz. Tengo mis momentos, 

como hace un rato, que me puede venir un poco el bajón. Sobre todo cuando 

hablo de Enric por el tema y por la situación que he pasado. Porque mi vida a 

raíz de que él nació ha cambiado muchísimo y en ciertos momentos yo sentía 

que mi vida se había partido por la mitad. Yo lo llegué a sentir, yo estaba 

muy enamorada de su padre y el hecho de no hayamos podido continuar esa 

relación a mí me afectó bastante y bueno. Pero aprendí a aceptarlo y que yo no 

necesito de tener una persona.” 

“Yo la verdad que estoy muy contenta, que lo tratan bien, que es un niño que 

se hace de querer y bueno, que él se adapta rápidamente a todas estas 

personas que formáis el grupo que lo estáis llevando.” 

“Hubiera necesitado algún personal de apoyo para en ciertos momentos, 

alguna persona que hubiera podido venir conmigo. Claro Enric ha tenido unos 

años…él no paraba, yo no podía ir a comprar,… Ha habido una serie de 

incidentes en tiendas, en supermercados,… (…) Una serie de cosas que yo no 

podía abarcarlo todo y ha habido momentos que me he visto un poco 

desbordada. (…) Luego el tema económico, el tema de las ayudas es  muy 

limitado y claro también el no tener, porque su padre dejó de pasarle la 

manutención, yo me veo bastante limitada. (…) De hecho nos tuvimos que 

trasladar al piso de mis abuelos, hace tres meses, porque no podía pagar el 

alquiler. (…) Te ves que hay momentos que no puedes más…(…) Yo me 

sacrifico de otras cosas si es necesario para que él pueda salir y hacer sus 

actividades.” 

“Mi futuro en relación a Enric, yo veo que Enric va a ser capaz de hacer una 

serie de cosas, no todas, porque yo veo que él va a tener limitaciones en 

algunas cosas. La situación y lo que a mí me gustaría y yo voy a luchar por 

ello va a ser para que sea lo más autónomo posible para que él pueda 
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llegar a independizarse, evidentemente bajo mi control. (…) Que cuando pase 

unos años abrirle esa puerta para que él pueda empezar a tener una 

autonomía y una autonomía. Si no solo, con algún soporte, con alguna persona 

o algun piso tutelar.” 

“Me habían dicho que él no iba a ser capaz y lo estaba haciendo…” 

“Porque sé que él todo lo que se propone lo consigue, ha salido a su 

madre. Yo soy bastante cabezona” 

“Me gustaría tener una pareja a mi lado, con mi hijo, que estemos bien como 

familia. Lo que la mayoría creo.” 

“Para mi Enric lo es todo, yo me he volcado con él. (…) Las profesoras están 

muy contentas porque dicen que ojalá que muchos padres fueran como 

haces tú, que están pendientes, que están por él, que hacen para que haga 

cosas, haga actividades, porque evolucione y no lo dejas estancado como 

hacen mucho padres.” 

ENTREVISTA ADELA 

“Tengo dos hijos, uno ya grande, que es un hombre y está con novia y tiene 

una bebé. Y mi nena, que tiene 7 años y tiene problemas. Y soy sola, bueno 

viuda y vivo con mis dos hijos, y con mi nuera y con mi nieto también.” 

“Vivíamos en una aldea, mis padres se separaron cuando yo tenía tres añitos 

(…) Y mi padre me llevó a mí porque yo era las más grandecica. Entonces me 

llevó pa donde mi abuela. Mi abuela vivía en esa aldea y ahí me crié. Entonces 

mi padre se casó nuevamente y vivía entre mi abuela y mi madrastra. (...) Y así 

hasta que me crecí, ya cuando tenía 13 años me fui a trabajar y desde 

entonces soy independiente, menos, tenía como diez años cuando me fui a 

trabajar a una casa.” 

“Yo me quedé sin estudiar hasta cuando ya era grande que ya yo podía ir a una 

escuela por mí misma, pues yo fui a una escuela para adultos.” 
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“Era muy celoso y yo no pude seguir estudiando.” 

“De niña era horrible, un día cualquiera era horrible (…) Esa aldea estaba 

muy dejada. Había que buscar agua (…) y después había que buscar leña y 

después corriendo ir a traer agua porque tenía que ir a la escuela, y después 

me sacaban de la escuela, y así.” 

“Nunca he sido maltratado o golpeada por un hombre pero bueno, hay otras 

cosas. Y bueno mire, tuve al niño cuando muy jovencilla, me lo quitó, se lo 

llevó con esa otra mujer y a mí me costó una barbaridad recuperarlo. Y yo 

buscaba manera para robármelo. (…) Me lo llevé de escondidas y así se quedó 

conmigo.” 

“Siempre los problemas existían…Mi vida ha sido así, un poco tiempo con él y 

lo demás sola. Y con la nena pues...la nena. A bueno para dejar a ese hombre 

tuve que irme a Estados Unidos porque no había forma de dejarlo. Mmmm.. Me 

buscaba donde fuera y así. Entonces me fui a Estados Unidos. Yo no tenía 

nada de dinero ni nada. (…) Yo tenía una amiga que ella me prestó el dinero 

para irme. Allá llamamos “de mojado”, de ilegal. Y entonces me fui así de ilegal 

pagándole a un hombre que trabaja de eso (…) y pagar a un “coyote” para 

pasar al otro lado. Y sí, estuve tres años trabajando en Estados Unidos y no 

hice nada de dinero, porque mi meta era poner a estudiar a mi hijo (…). Luego 

mi padre tenía una úlcera tan grande en el estómago (…) y a mi país la 

medicina es muy carísima, entonces yo le mandé a él que fuera a un 

especialista, y fue a un especialista carísisimo.” 

“En eso me agarraron de inmigración y me deportaron. Bueno me deporatron 

un mes después, estuve presa.” 

 “Traté de alquilar, porque claro yo no tengo ingresos bien pero 

obligatoriamente tenía que coger un piso porque Daniela así como es no 

aguanta las habitaciones, se cierra completamente, agarra, se pierde. Y 

entonces, mire con dificultades y eso pude coger este piso y no me he ido de 

aquí. Ya quisiera un aparte más grande porque ella lo necesita pero no estoy 
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capacitada para pagarlo y también por contrato porque me piden contrato y no 

lo tengo y bueno un montón de cosas.” 

(Daniela) “Tiene dos extremos, es dulce es cariñosa, pero cuando coge una 

pataleta es pesada, grosera, pero ella no sabe, no es consciente, es un bebé. 

La mente, la mentalidad que tiene es un bebé. No sabe, poca cosa, está 

entendiendo. No andaba, hace menos de un año que anda. Y no habla ni una 

palabra. No pide ni pipi ni nada. (…) No es fácil.” 

“Y hay que tener cuidado porque ella no sabe” 

(¿Qué necesitarías?) “Hablando de imposibles, que sea normal. Pero yo lo 

dudo. Con siete años no es capaz ni de pedir agua…lo dudo. Eso me duele a 

mí, eso es difícil para mí. Eso, pero como es casi imposible, bueno digo casi 

porque quizás hay alguna posibilidad que adelantara pero… Después lo que 

necesitamos es una ayuda económica, porque yo así no debería, no podría, no 

corriera tanto porque yo…yo corro, tengo que hacer tantas cosas, y el 

tiempo no me alcanza. Y voy cansada, voy súper agotada…Y en cambio si 

tuviera una ayuda económica por lo de ella, yo ya podría descansar un pelín 

más.” 

“Yo digo que de hambre no nos moriremos ninguna de las dos. Porque gracias 

a Dios lucho, soy una mujer…he sido luchadora desde muy niña y me 

acostumbré. En mi problema, padezco y sufre porque yo, yo con ella cómo 

voy a trabajar para ver de hacer un ahorro y una casa donde ella pueda quedar 

cuando yo ya no esté, aunque sea en mi país. No puedo, no tengo, porque 

tengo que dedicarle tiempo a ella. Y estoy con la salud también, porque me 

duele una cosa, me duele otra…Siempre por lo de ella. Y mire yo el futuro…ni 

lo pienso porque madre mía Me agobia porque pienso y cuando yo no esté, 

qué va a ser de esa pobre criatura. No sé, no sé cómo… Tengo mi hijo, pero él 

tiene su pareja y su niño… No sé, el futuro muy malo. Yo no puedo verlo, no 

tengo ni idea cómo puede venir, yo pienso que mal. Pero yo haré todo lo que 

sea, lo que esté en mis manos. Lo que no, quedará así.” 
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“Porque claro, para mí ha sido tan difícil que esa niña me salga con 

problemas. Porque claro si estuviera bien mire, bien, con una criatura, hasta 

me ayudara, pensara para acordarme de dónde guardé las cosas. Pero esto 

es…es un bebé, hay que estar pendiente que no toqué… (…) Pero bueno, me 

endulza la vida también, es linda, es un amor…es cariñosa, y me da 

muchas alegrías! Pero claro esto no quita de que yo piense el futuro para ella 

y me duele mucho. Pero yo pienso que si me faltara ahora, yo no sé vivir sin 

ella.” 

“Han sido años difíciles, pero han sido años, han pasado. Pero con lo de 

Daniela no. Daniela tiene siete años y es como cuando nació. Más. Es rápida 

(…)” 

“Esto es lo que más agobia, el problema de Daniela y lo demás mire…ha sido 

así siempre. Uy si yo le contara, no le he contado ni una cuarta parte de lo que 

yo he pasado. Cosas muy difíciles pero han quedado atrás, las he recuperado, 

las he superado, y se quedó atrás en el pasado. Pero lo de Daniela no se 

queda atrás, va conmigo y va a más porque ella es más grande, pesa más, 

es más difícil…” 


