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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El temps del mal. L’experiència i la gestió de la cronicitat en adults. 
El principal objectiu d’aquesta recerca és l’estudi de l’experiència i la gestió diària de la cronicitat, entenent-la com a 
categoria analítica que engloba els processos de malalties i/o malestars crònics, biomèdicament diagnosticats o no, 
que perduren en el temps. La recerca es centra en adults entre 30 i 50 anys amb problemes crònics de salut que 
impliquin algun tipus de discapacitat i/o dependència (a nivell moderat), i s’ubica en l’àmbit urbà i en la comunitat 
autònoma de Catalunya (dins del context de l’estat Espanyol).  
L’estudi analitzarà la gestió individual i social de la cronicitat a través dels itineraris terapèutics i pràctiques 
assistencials dels processos de salut/malaltia/atenció prenent l’autoatenció com a principal categoria analítica. Per 
altra banda, es descriurà el rol dels serveis assistencials de la sanitat pública i dels serveis socials, per veure com es 
duu a terme la gestió – polítiques públiques - de la cronicitat en un país amb estat del benestar com Espanya.  
L’experiència de la cronicitat s’explorarà a través de les narratives de la vivència de la malaltia/malestar tan com a 
representació cultural – que dóna compte de les relacions, interaccions i respostes socials – i des d’una perspectiva 
fenomenològica que ens permet comprendre la naturalesa del patiment en l’experiència viscuda del cos malalt.  
Aquesta recerca espera poder fer aportacions pertinents que contribueixin des de l’antropologia però amb la intenció 
d’obrir un diàleg públic i interdisciplinar – professionals de la salut, experts en polítiques públiques i públic en general - 
a la resolució de l’actual problema de salut pública d’increment de cronicitat. El model públic d’atenció a la salut 
espanyol es va dissenyar per resoldre problemes de salut aguts, malgrat la major part dels usuaris actuals presentes 
problemes de salut crònics. L’actual crisi econòmica que amenaça aquest pilar de l’estat del benestar és, alhora, una 
oportunitat per replantejar-ho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
Time and suffering: the experience and management of chronic illness in adults.  
The aim of this research is to gain insight into the day-to-day management and experience of chronicity, understood as 
an analytical category that includes different types of illnesses or sufferings, biomedically diagnosed or not, that persist 
for a long period of time. The study focuses on adults between the ages of 30 and 50, who suffer from chronic health 
problems that involve some degree of disability and dependency (moderate), and is located in an urban context in the 
autonomous community of Catalonia (Spain).  
This study approaches the question of how sick persons and close social network manage chronicity through an 
analysis of therapeutic itineraries and care practices within the health/sickness/care processes taking self-care as the 
main analytical category. Besides, the role of public health and social services is described in order to analyse how 
chronic illness is managed through public policy in the Spanish welfare state. 
The experience of chronicity is explored through illness narratives analyzed both as cultural representations - 
explaining social relations, interactions and responses - and from a phenomenological perspective, which facilitates our 
understanding of the nature of suffering in the lived experience of the chronically ill body.  
This research is conceived as a contribution to a public anthropology that uses the tools of qualitative research to 
identify and question the conventional framing of health problems. This opens a space in which a broad social 
conversation can develop among health professionals, health policy makers, and the general public. Spanish public 
health care model was designed to address acute health problems, but most of the people it serves suffer from chronic 
health problems. The current economic crisis that threatens this model is also an opportunity to rethink about it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
IMPORTANT: Aquesta memòria es presenta en forma de resum general ampliat del contingut de la 
tesi que estic elaborant i que tinc previst defensar en aquest 2012, per tant, no m’estendré aquí en els 
detalls, ja que en pocs mesos es podrà consultar el resultat final al TDX. Per això, s’adjunta:  
 
 

1. TESI CRONICITAT overview Caterina Masana Bofarull.pdf 

Document que correspon al primer capítol introductori de la tesi en el que s’explica: context i 
justificació, preguntes i objectius de la recerca, objecte d’estudi, subjectes d’estudi, 
metodologia, àmbit de la recerca, i índex general de capítols comentats per donar compte del 
contingut de la tesi. 
 
 

2. Docencia publicacions congressos Caterina Masana Bofarull.pdf 

Document en el que s’explicita: docència impartida i seminaris realitzats, publicacions i 
resultats científics relacionats amb la recerca, assistències  i presentacions de comunicacions a 
congressos,  durant el període en el que s’ha gaudit de la beca pre-doctoral FI (2008-2011).  
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Introducció 
PERQUÈ LES MALALTIES CRÒNIQUES? 

PERQUÈ LA CRONICITAT? 

  

Escollir l’objecte d’estudi per a una tesi doctoral no és quelcom que es faci a la babalà, 

ans el contrari, és quelcom ben meditat i reflexionat. Més enllà de les motivacions i 

interessos personals o acadèmics, la nostra disciplina ens demana que l’objecte d’estudi 

sigui quelcom pertinent, un concepte que sempre m’ha despertat molta curiositat en la 

meva formació com antropòloga, per dos motius: el primer, discernir qui té la 

capacitat de decidir ‘objectivament’ que un tema d’estudi és o no pertinent, i, el segon, 

perquè el mot en si em provoca, i em suggereix una pregunta: hi ha temes d’estudi 

impertinents? La pertinència haurà de quedar justificada i documentada mitjançant el 

rigor acadèmic, que demostrarà la importància, l’oportunitat i l’interès del tema no 

només per al l’investigador, si no per la disciplina i per al conjunt de la societat. Més 

enllà de que aquest treball ‘demostri’ la pertinència per si mateix, em donaré per 

satisfeta si, tal com diria Geertz, contribueix a ampliar i enriquir l’univers del discurs 

humà i a refinar el debat (1989) alhora que, en honor a una antropologia mèdica 

aplicada, aporti eines que puguin ajudar a entreveure i construir un nou i necessari 

model d’atenció a les malalties cròniques que repercuteixi favorablement en la qualitat 

de vida del malalt. 

 

Aquest capítol introductori té com a objectiu mostrar de forma resumida la formulació 

del problema de recerca i la seva justificació, les preguntes i objectius que l’han guiat, 

l’elecció de l’objecte d’estudi i la definició de la unitat d’anàlisi i els subjectes d’estudi, 

la metodologia emprada i l’àmbit de la recerca. La finalitat és conèixer de què estem 

parlant i de què parlarem en els capítols subsegüents, tenint en compte que la informació 

aquí presentada no és ni molt menys exhaustiva, i que serà explicada i discutida en 

profunditat en els diferents blocs o capítols, com també podrà ser ampliada en alguns 

annexes. En un inici vaig pensar en una introducció molt més succinta, només de 

l’estil ‘això és el que veurem’, però, per la particularitat i complexitat de l’objecte 
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d’estudi em suggerien que calia presentar-lo i explicitar-lo d’entrada (és a dir, el què, el 

com, el quan, l’on...) d’alguna manera per tal de situar-nos mentalment en l’escenari 

conceptual, un requisit indispensable per poder començar a llegir amb un millor 

‘coneixement de causa’. No volia fer un capítol exclusiu de metodologia, o un de marc 

teòric, o un de tècniques,... ans el contrari. L’estructura narrativa-literària de la tesi es 

dissenyava com un relat amb una trama on s’entrellacés la metodologia amb 

l’etnografia, l’etnografia amb el marc teòric... amb annexes que complementin 

informació més específica si s’escau. Però abans, per tant, calia situar-nos, per saber de 

què va  i cap on va aquesta tesi, d’aquí aquesta introducció.  

 

Abans de començar, però, cal puntualitzar certes qüestions de forma i contingut. En 

primer lloc, pel que fa a la llengua, en aquesta tesi s’ha optat per l’ús de les formes 

masculines estandarditzades – com per exemple el malalt, els professionals de la salut, 

... – amb la intenció de fer un text més llegible i àgil, i sense ànim d’ofendre ningú. 

Seria desitjable, per tant, no extreure’n interpretacions de caire sexista o discriminatori. 

Sóc perfectament conscient de la tasca de l’antropologia feminista i de la important 

contribució dels estudis de gènere en la nostra disciplina, però, alhora defenso el dret a 

fer un ús la llengua que en faciliti la lectura, fugint d’un estil que pot resultar farragós. 

En segon lloc, en relació a les imatges. Malgrat ésser una tesi d’antropologia on prima 

la paraula per sobre de la imatge, tal com ha de ser, he decidit incloure algunes 

imatges1 que representen, il·lustren i acompanyen el text, amb la intenció d’enriquir 

estèticament l’obra en el seu sentit més essencial pel que fa a la bellesa, l’art i les 

sensacions. Sovint, hem sentit a dir que ‘una imatge val més que mil paraules’, i 

malgrat convinguem o no amb aquesta màxima, els milers de paraules recollides en 

aquesta tesi demanaven un acompanyament visual que no només despertés  la raó si 

no també el sentiment. I així ha estat, fruit d’una subjectivitat totalment posicionada 

resultant del meu sentit estètic. 

 

                                              
1 Totes degudament acreditades. 
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‘El perquè de tot plegat’. Context i justificació. 

 

L’incessant augment del nombre de persones que pateixen alguna malaltia crònica que 

pot generar discapacitat o dependència ha esdevingut el nou repte de salut pública del 

segle XXI per als països desenvolupats amb estat del benestar (com és el cas 

d’Espanya). Cal tenir en compte que les malalties cròniques suposen actualment més 

de la meitat de la càrrega mundial de morbilitat, essent la causa del 75% de morts 

anuals. A Catalunya, tres de cada quatre adults declara tenir una malaltia crònica, 

essent la causa principal de discapacitat i implicant que un 6% de la població del 

territori català té algun tipus de dependència derivada (Gencat, 2011). Les malalties 

cròniques comporten unes necessitats cròniques (long term care), que augmenten la despesa 

sanitària i social, implicant en els països occidentals el 75% de la despesa sanitària i el 

80% de la despesa farmacèutica (Avellaneda, 2007; Garcia i Sarrià, 2005). A més, 

l’atenció a la dependència incrementa per deu la despesa sociosanitaria (Avellaneda, 

2006; Rodríguez-Cabrero i Codorniu, 2002).  

 

Més enllà de les xifres i les implicacions econòmiques que generen les malalties 

cròniques, aquestes, a més, demanen un model d’atenció diferent al que durant 

dècades ha servit per tractar les malalties agudes. La diferència rau en el cuidar enfront 

de curar. El problema resideix en la necessària articulació entre l’autoatenció  - la 

persona malalta i la seva xarxa social - i la gestió per part de les polítiques públiques 

sanitàries i socials. Tanmateix, la situació actual a Espanya mostra les deficiències i 

limitacions d’ambdós àmbits – malgrat la recent implementada Llei de Dependència – per 

donar resposta a la problemàtica generada per la cronicitat, la discapacitat i la 

dependència pel que fa a la necessitat d’atenció sociosanitària de llarg termini. Hi ha 

quatre raons principals que explicarien aquest fet. 

 

Primera, a Espanya, l’atenció als malalts crònics ha estat considerat fins ara un 

problema privat que ha de ser resolt en l’àmbit familiar pel que es coneix com a 

“suport informal”, evidenciant les limitacions assistencials del sistema públic sanitari i 

social. Aquest model es presenta insostenible a curt termini a arrel d’importants canvis 

sociodemogràfics i en els rols dins dels nuclis familiars. Segona, la particular estructura 
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del sistema sanitari públic i dels serveis social espanyols dificulten una acció unificada 

en l’atenció, per una banda, degut a problemes de competències entre l’Estat espanyol 

i les diferents 17 comunitats autònomes, i, per l’altra, per la burocratització dels serveis 

tant sanitaris com socials que operen de forma paral·lela i no del tot coordinada 

(malgrat recents intents). Tercera, la priorització dels serveis assistencials prové d’una 

mirada biomèdica sobre els processos de salut/malaltia/atenció, subjecte a limitacions 

de tipus polític i econòmic que no sempre responen a les necessitats dels afectats. I 

quarta, per acabar, a tot això, hi hem de sumar un context de crisi econòmica, de 

retallades pressupostàries i de necessitat de reduir despeses, que fa trontollar el nostre 

estat del benestar i els desitjables serveis i garanties socials.  

 

La pertinència de l’estudi de la cronicitat des de les ciències socials, per tant, es 

presenta com una necessitat de buscar respostes a una problemàtica molt actual que, 

malauradament, és molt susceptible d’empitjorar. Tanmateix, els estudis qualitatius des 

de l’antropologia i/o sociologia sobre malalties cròniques somàtiques (cronicitat) 

desenvolupats al nostre país són encara, lamentablement, pocs i insuficients. Tenim 

alguns referents ineludibles de recerca (tesis2) sobre patologies cròniques concretes 

(París, 1984; Ramasco, 2007), sobre discapacitat (Allué, 1999; Capitán, 1999; Colom, 

1996; Roca, 2008), sobre polítiques públiques i gestió (Canals, 2002; Haro, 2003; 

Pelegrí, 2002)  que encertadament van obrint camí, però encara ens en queda molt per 

recórrer. Aquest fet també s’explica perquè quan parlem de cronicitat, en l’imaginari 

col·lectiu tant social com professional, es dibuixen tres escenaris molt concrets: 

vellesa, salut mental, i drogodependències, que és on han anat a parar molts dels 

estudis sobre ‘cronicitat’ en el nostre país. Aquesta recerca vol dirigir la mirada a un 

altre territori poc explorat: el de les malalties cròniques somàtiques en adults joves, per 

tal de suplir aquesta mancança alhora que es contribueix als estudis sobre la cronicitat 

del nostre país.   

 

                                              
2 Aquí figura la data de defensa de la tesi, tot i que en algun cas hi ha hagut publicació: Allué, 2003 es correspon 
a la tesi de 1999; veure bibliografia). Una altra publicació en el nostre context que no pot passar per alt, fruit de 
la recerca antropològica-sociològica sobre una patologia crònica - artritis reumatoide - és la de Devillard, Otegui, 
y Garcia (1991).  
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Es tractarà de mostrar, partint d’una mirada antropològica, de la necessitat d’una 

mirada interdisciplinar i d’establir un diàleg i col·laboració entre la biomedicina i les 

ciències socials  - en particular l’antropologia mèdica – per ampliar els coneixements 

que contribueixin a formular les ‘noves’ polítiques sanitàries i socials, que repercuteixin 

favorablement en la qualitat de vida dels malalts crònics. Per això, resulta 

indispensable una revisió de la problemàtica des de l’antropologia mèdica crítica i una 

aproximació qualitativa a l’estudi de l’experiència de la malaltia crònica des d’una 

vessant fenomenològica i des de l’antropologia mèdica interpretativa.  
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Què volem saber/explicar? Preguntes de la recerca i objectius.  

 

Les preguntes de recerca deriven de la identificació d’una problemàtica inicial de 

partida que ratlla l’obvietat: tot malalt necessita atenció/ns, qui se’n ocupa? En el cas de la 

cronicitat, entesa com a procés mòrbid de llarga evolució i duració, el problema es 

complica donat que genera unes necessitats cròniques d’atenció a llarg termini – 

sanitàries, logístiques i emocionals/socials – que dificulten notablement la seva 

resposta tant per part de l’estat del benestar com per part de l’àmbit privat del malalt 

(família, xarxa social). D’aquí es deriven les preguntes subsegüents: Quines són 

aquestes necessitats cròniques? Com es gestionen? Quin és el paper de l’Estat i el de 

l’àmbit privat? Amb quines limitacions topem? Per altra banda, l’experiència de la 

malaltia és un fet vital que afecta tant al malalt com al seu entorn, pel que ens 

preguntarem: Com afecta un procés de malaltia crònic al malalt i al seu entorn 

proper? Quines representacions influeixen en les relacions i pràctiques que es donen 

en aquest àmbit? Com es viu i percep la malaltia en primera persona? Quines 

relacions s’estableixen entre ‘sans’ i ‘malalts’? 

 

Així, la tesi que aquí es presenta s’articula entorn de dos grans eixos vertebrals que 

configuren l’objectiu principal de la recerca: l’estudi de la gestió i el de l’experiència de 

la cronicitat, entenent-la com a categoria analítica que engloba els processos de 

malalties i/o malestars crònics, és a dir, processos mòrbids que perduren en el 

temps. L’anàlisi de la gestió de la cronicitat es durà a terme a través dels itineraris 

terapèutics dels processos de salut/malaltia/atenció i de les pràctiques assistencials 

de les persones malaltes, la seva família i la seva xarxa social de suport, prenent 

l’autoatenció com a categoria analítica des de l’antropologia. Per altra banda, es 

descriuran els serveis assistencials de la sanitat pública i dels serveis socials, fent 

especial atenció a la anomenada ‘Llei de Dependència’, per analitzar la gestió – 

polítiques públiques - de la cronicitat en un país amb estat del benestar com el 

nostre. Pel que fa a l’anàlisi de l’experiència de la cronicitat, es durà a terme des d’una 

perspectiva fenomenològica i interpretativa a través de les narratives de la vivència 

de la malaltia/malestar, mostrant la importància de la recerca qualitativa en l’estudi i 

comprensió dels processos de malaltia crònics i en la construcció socio-cultural de la 
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cronicitat. Cal tenir en compte que aquesta és una tesi centrada en el malalt que analitza 

la part més social de la malaltia – entorn, relacions, cura, construcció socio-

cultural,...-, és a dir, una etnografia basada en el malalt que té en compte el seu àmbit 

social, però que, per motius obvis de l’abast de la recerca, no s’endinsa en l’anàlisi de 

l’àmbit professional de la malaltia – per exemple relació metge-pacient – malgrat es 

pugui fer menció certs aspectes d’aquest àmbit professional, dispositius i serveis 

assistencials de la nostra comunitat autònoma.  

 

Aquesta recerca espera poder fer aportacions pertinents des de l’antropologia 

mèdica per promoure un diàleg públic i interdisciplinar -  amb la biomedicina i altres 

disciplines implicades en la temàtica salut/malaltia/atenció, com també amb els 

experts en polítiques públiques i el públic en general -, perseguint la voluntat final 

conjunta de contribuir a la resolució de l’actual problema de salut pública 

d’increment de cronicitat en adults, creient en la necessitat d’un replantejament 

assistencial, tant dins l’àmbit social com des de les polítiques públiques, que permeti 

optimitzar els recursos públics i privats en benefici dels afectats. 
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El què. La cronicitat com a objecte d’estudi. 

 

L’objecte d’estudi d’aquesta tesi és quelcom que d’entrada semblava inabastable, 

però no per això inabordable. L’heterogeneïtat i diversitat que conformen el conjunt 

de malalties o malestars crònics sembla, a priori, un impediment metodològic per a 

l’estudi. Malgrat això, i per la importància que té la seva tria, tractaré de mostrar i 

justificar que l’abordatge és possible sempre i quan l’objecte d’estudi quedi ben 

definit (el què) i la metodologia emprada ho permeti (el com).  

 

Des del principi he tingut molt clar que volia ‘estudiar les malalties cròniques’. Això, 

tant evident per mi, resultava complicat d’entendre per part d’altres que em 

preguntaven: “Però quina malaltia estudies?”. Cal tenir en compte que alguns 

col·legues de professió es dediquen a l’estudi d’una patologia concreta - l’escoliosi 

juvenil, l’artritis reumatoide, el càncer, etc. - , fet que els permet un abordatge 

metodològic molt diferent al que jo m’he he hagut de plantejar. Quan jo responia 

que no em centrava en una patologia en concret exclamaven amb perplexitat: “Totes 

les malalties cròniques?”, “Però com?”. Jo crec que el quid de la qüestió no està 

primer en el com si no en el què, és a dir, en el filar prim amb la definició de l’objecte 

d’estudi – el què -, i després, en encertar metodològicament el com. Per començar, és 

important tenir en ment que l’objecte d’estudi no s’ha de confondre amb el camp, 

lloc o grup on es duu a terme la investigació. Haig de reconèixer que en ocasions he 

envejat als que centren el seu estudi en una malaltia concreta (un camp concret, un 

locus concret), perquè sempre m’he imaginat que d’entrada es donen per salvades 

certes dificultats metodològiques a les que m’he hagut de confrontar, però per altra 

banda, sempre he tingut molt clar que volia anar més enllà de la patologia, per poder 

teoritzar sobre el concepte de cronicitat, que és l’eix vertebral i la categoria analítica 

que guia aquesta recerca, donada la importància que la dimensió temporal en 

l’experiència de qualsevol malaltia. Prenent de nou com a referent un dels nostres 

grans teòrics de la tasca etnogràfica, Geertz exposa que “El lugar de estudio no es el 

objeto de estudio. Los antropólogos no estudian aldeas (tribus, pueblos, 

vecindarios...); estudian en aldeas. Uno puede estudiar diferentes cosas en diferentes 
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lugares, y en localidades confinadas se pueden estudiar mejor algunas cosas (...). 

Pero esto no significa que sea el lugar lo que uno estudia.” (Geertz, 1989:33; èmfasi 

a l’original). Anàlogament, podríem dir que no estudiem malalties sinó que estudiem 

en malalties aquelles qüestions d’interès teòric que s’hi manifesten d’una determinada 

manera. És correcte pensar que l’elecció d’una malaltia crònica concreta ens 

permetrà un anàlisi micro (local) més exhaustiu, tanmateix, també es assenyat 

reconèixer que aquesta no serà representativa del fenomen de la cronicitat (global), 

ja que no es tracta d’un microcosmos representatiu. Similarment, l’estudi de la 

cronicitat en diferents malalties cròniques no serà representatiu a nivell etnogràfic 

deguda la seva diversitat, tot i que es buscarà que sigui significatiu etnogràficament 

parlant i representatiu teòricament parlant3.  

 

Així, l’elecció del concepte de cronicitat com a categoria analítica central que inclou 

les malalties i malestars crònics facilitava, per tant, la comprensió del que em 

proposava estudiar, i definia l’objectiu teòric d’aquesta tesi. Tant és així, que les 

perplexitats i exclamacions inicials deixaven pas a un “ahhhhh, vale” quan una 

explicava que l’interès d’estudi es centra en l’experiència i la gestió de la cronicitat (i 

no tant una patologia concreta) en tant que procés de malaltia llarg en el temps, fet 

que caracteritza a tots els processos mòrbids crònics. No en va, la hipòtesi de 

partida que defenso és que, malgrat l’heterogeneïtat, les diferències i la gran 

variabilitat de patologies o patiments crònics existents, l’experiència i la gestió de la 

cronicitat comparteix certs trets comuns (similituds, regularitats) – que anomenaré 

mínim comú denominador - que sense pretendre homogeneitzar l’experiència ens pot 

aportar coneixements i eines per entreveure els canvis necessaris per tractar de 

resoldre la problemàtica, o com a mínim, la forma d’abordar-la.  

 

El què – la cronicitat -, pel que sembla, facilitava l’enteniment. Però encara no 

quedava prou esclarit i definit. Què dins el què? M’havia de preguntar. En tot el 

procés d’elaboració de la tesi, he tingut força maldecaps amb la coneguda expressió 

                                              
3 Sobre la representativitat teòrica en la recerca qualitativa, i la relació local-global en l’etnografia multi-situada 
veure pàgina 15 i nota peu de pàgina 7. 
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‘quien mucha abarca poco aprieta’, tant que sovint hagués preferit centrar-me en una sola 

patologia i prou. Salvar aquest ‘impediment metodològic’ ha estat des del principi un 

objectiu. No en va, i encertadament, directors de tesi, professors, col·legues, em 

deien “acota, acota”, “has d’acotar!!”... altrament era clar que es tractava d’un tema 

d’estudi inabastable per a una sola persona i per a una tesi doctoral de tres anys de 

durada. Tot i així, la cronicitat per si mateixa ja té una grandària i profunditat 

conceptual i analítica prou important. Però l’objectiu de tractar de posar una mica 

d’ordre en aquest concepte i contribuir teòricament al coneixement d’aquesta 

problemàtica (una mancança significativa de les produccions acadèmiques dels 

darrers vint anys), justificava els mals de cap, els dubtes metodològics i els dilemes 

epistemològics. Per sort, compto amb un formidable antecedent que m’ha 

acompanyat, moralment i epistemològicament, en molts moments de dubte i crisi en 

aquesta travessia en solitari, em refereixo a la tesi i posterior publicació de Marta 

Allué (2003) – DisCapacitados. La reivindicación de la igualdad en la diferencia -. Ella es va 

‘atrevir’ a posar ordre entorn el concepte de discapacitat, una altra categoria analítica 

que també engloba una heterogeneïtat i diversitat de casos gens menyspreable i de 

difícil abordatge metodològic. Aquest ineludible referent, m’ha ajudat en nombroses 

ocasions a defensar la pertinència de l’estudi que proposo. Va ser precisament la 

Marta qui també em va dir “acota, acota, tens tres tesis en una”. I és que en un inici, 

fruit d’una mena d’ingenuïtat acadèmica i del desconeixement del que implica fer 

una tesi doctoral, aquesta es dissenyava amb l’ambiciós títol de “Cronicitat, 

discapacitat i dependència. Entre les polítiques públiques i l’autoatenció”. Caram! 

Això sí que és inabastable per a una sola persona en tres anys! Llavors, d’entre les 

tres categories, calia escollir-ne una com a eix central de l’estudi, i vaig escollir la 

cronicitat, la que des d’un inici ha estat en el punt de mira principal. No vol dir això 

que no parlarem ni de discapacitat i ni de dependència, ans el contrari, ja que 

aquestes acostumen a emparellar-se amb la cronicitat, com a conseqüència resultant 

de les limitacions que poden generar les malalties cròniques, però aquestes no seran 

els eixos centrals de l’anàlisi.  
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Qui/Quins. Els malalts crònics com a subjectes d’estudi. 

 

Un cop havia quedat clara l’elecció de les malalties cròniques com a objecte d’estudi, 

i de la cronicitat com a categoria analítica que ens permet l’abordatge, calia seguir 

definint i acotant, donada la grandària i diversitat de patologies o condicions 

cròniques que ens podem trobar. És a dir, tal com apuntava abans, definir el què dins 

el què, per respondre a la pregunta “quines malalties cròniques?”. Això entronca amb 

la unitat d’anàlisi i els subjectes que constitueixen l’objecte d’estudi, és a dir amb la 

‘tipologia de crònics’ escollits, per necessitats d’acotar la unitat d’anàlisi d’un estudi que 

altrament seria inabastable, i per permetre abordar l’heterogeneïtat i la diversitat de 

les malalties cròniques partint d’una certa ‘homogeneïtat’ inicial, definida en base a 

criteris analítics.  

 

En aquest sentit, el primer que cal precisar és que el grup d’estudi referit és el que 

conformen les anomenades malalties cròniques somàtiques, altrament dites orgàniques  o 

físiques, és a dir, aquelles que ‘se situen en el cos’, que són generalment identificables 

per signes o símptomes físics, per la seva causalitat orgànica, o com a contraposades 

al grup pertanyent a les malalties mentals o psiquiàtriques - que no són objecte d’estudi 

en aquesta tesi, malgrat analitzarem alguns aspectes tangencials en relació a les 

anomenades malalties psicosomàtiques i trastorns somatomorfes -. Igualment, les 

seqüeles cròniques - per accident, per trasplantament d’òrgan o teixit, o altres -  no 

formaran part de la unitat d’anàlisi, malgrat pugui haver-hi discapacitat i la seva 

experiència i gestió en el temps mantingui similituds amb el que aquí exposarem, 

tanmateix, la seva especificitat en relació a l’origen o la causa requereix un abordatge 

metodològic diferent . S’han exclòs també de la unitat d’anàlisi, els dèficits sensorials 

(ceguesa, sordesa), ja que la seva especificitat (en alguns casos entre malaltia i 

discapacitat) requereix, novament, un altre tipus d’abordatge. De manera semblant, 

s’han exclòs les drogodependències del grup d’estudi per la seva especificitat processal 

i/o causal que pugui derivar en una patologia crònica, per la controvertida definició 

d’aquestes com a ‘malaltia’ i de quin tipus, i per altres connotacions sobre 

responsabilitat i culpabilitat individual que requereixen d’un anàlisi particular. 

Tampoc s’analitzarà en aquest estudi el que alguns autors anomenen condicions 
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cròniques,  que tenen a veure amb condicions de vida tals com la pobresa, la 

malnutrició, l’analfabetisme, etc. En resum, quan parlem aquí de cronicitat (tot i les 

exclusions encara queda prou camp d’estudi), estarem parlant de malalties cròniques 

somàtiques biomèdicament diagnosticades o no, d’aquí a que es parli també de 

malestars, patiments o processos mòrbids crònics - aspectes que es treballaran i 

profunditzaran en el primer capítol, el corresponent a les definicions de cronicitat, 

malaltia, i malalties/malestars/malalts crònics. Tots els altres processos crònics que 

no seran analitzats en aquesta tesi, obren les portes a futures recerques sobre 

cronicitat, perquè tots entren dins el camp d’estudi de la cronicitat, és a dir, només 

s’exclouen per motius d’anàlisi i d’abast d’aquesta recerca, no perquè no siguin 

susceptibles de ser estudiats a la llum del concepte de cronicitat, que aquí proposo 

com a categoria analítica central de l’anàlisi de l’experiència i la gestió dels malestars i 

malalties cròniques. Tots aquests processos crònics, tant els que aquí veurem com 

els que no, ens haurien de permetre construir, mica en mica i entre tots, un major 

cos teòric de coneixement sobre la temàtica... un ambiciós desig de proposar-nos 

forjar una teoria de la cronicitat. 

 

Pel que fa als subjectes d’estudi, s’ha escollit un grup d’edat que anomeno adults, 

entre 30 i 50 anys (amb un marge de 2/3 anys per sota o per sobre), amb processos 

de malaltia/malestar de llarga evolució i duració - processos crònics - amb alguns 

tipus de discapacitat o situació de dependència (moderada o severa4). Tal com s’ha 

comentat més amunt, quan parlem de cronicitat, en l’imaginari col·lectiu apareix 

gairebé instantàniament una imatge: la de la vellesa, la gent gran, que acostumen a 

ser la població amb més prevalença de malalties cròniques, discapacitat i/o 

dependència. L’elecció d’aquest grup d’edat específic d’adults-joves per a l’estudi 

respon a diverses raons. En primer lloc, la necessitat d’acotar i definir els subjectes 

d’estudi donada la grandària de la temàtica. En segon lloc, suplir una mancança 

significativa d’estudis sobre la cronicitat en aquest grup d’edat concret. En tercer 

                                              
4 Els graus de dependència dels que aquí parlem són els que venen definits oficialment en el nostre país arrel 
de l’anomenada ‘Llei de Dependència’ (39/2006, BOE nº 299), que inclou tres graus: moderada, severa i gran 
dependència. He exclòs de l’estudi aquells malalts amb ‘gran dependència’ i m’he centrat en els malalts que 
encara conserven certa autonomia (amb major o menor grau) donat que volia estudiar la gestió i experiència 
de la malaltia crònica dins un escenari de ‘relativa autonomia’ malgrat certa dependència (si n’hi ha).   
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lloc, explorar la vivència de la malaltia a una edat on es pressuposa que un ha d’estar 

bé de salut i de com això afecta a la identitat individual i social i a les relacions 

interpersonals. I finalment, aprofundir en l’impacte de la malaltia crònica en una 

edat i un moment cronològico-social en el que es pressuposa que un ha d’estar actiu 

socialment i productiu laboralment, fet que ens remet a les nocions de legitimitat 

social i del dret a estar malalt. Pel que fa al gènere, s’ha intentat escollir informants 

homes i dones en semblant proporció per poder valorar (en una primera i molt 

modesta aproximació) si trobem diferències significatives en relació al gènere, pel 

que fa a les pràctiques assistencials, les representacions sobre la malaltia, 

l’experiència i resposta davant la malaltia, etc5.   

 

Altres raons culturals han estat presents a l’hora d’escollir els subjectes d’estudi. En 

sentit general de grup, s’ha decidit estudiar el que podríem anomenar, a efectes 

analítics, ‘malalts crònics autòctons’6 de l’àmbit geogràfic de la recerca, en un intent 

‘d’homogeneïtzar’ la mostra per tractar d’abordar el ‘comú denominador’ de la 

cronicitat que es pretén analitzar evitant la variable ‘immigrants’, que requereix un 

abordatge i tractament diferent per la seva heterogeneïtat i especificitat cultural. No 

s’ha tingut en compte com a criteri de selecció dels informants la seva orientació o 

pràctica religiosa, un altre fet diferencial que pot incidir en les representacions o 

pràctiques davant la malaltia. Tanmateix, si bé en aquesta recerca la religió no té un 

tractament específic, algunes dades sobre aquest aspecte seran comentades en el 

capítol destinat a les pràctiques assistencials (autoatenció) i en el bloc destinat a 

l’anàlisi de l’experiència de la malaltia. Altres aspectes relacionats amb la classe 

social, nivell socio-econòmic, estat civil, situació laboral, etc. dels informants, 

sorgiran en l’anàlisi dels itineraris terapèutics i les pràctiques assistencials, donat que 

el grup es presenta proper però alhora divers en aquests aspectes.  

                                              
5 Aspectes que seran comentats en el capítol sobre l’autoatenció i en el bloc destinat a l’anàlisi de l’experiència 
de la malaltia. 

6 Si bé el concepte d’autòcton pot presentar certa controvèrsia o ambigüitat pel que fa a les percepcions socials 
diferents sobre què és o no ‘ser autòcton’, l’entendrem en tant que ‘originari del lloc que habita’, en aquest cas 
algú que viu a Catalunya des sempre o des de petit, i que s’ha socialitzat en aquest context cultural concret, fet 
que el confereix un tarannà específic (en tant que fet cultural) que pot tenir a veure amb les representacions i 
pràctiques sobre la salut i la malaltia .   
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En general, s’ha tractat d’obtenir una mostra etnogràfica significativa i en certa 

manera ‘representativa’ (per saturació7) pel que fa als trets comuns i diferencials de 

la cronicitat, i a les corresponents qüestions teòriques que se’n deriven, escollint els 

informants en base a patologies concretes segons una pre-classificació (seguint 

criteris biomèdics) en relació al grup pertanyent de la malaltia: cardiovascular, 

neurodegenerativa, endocrina, sense diagnòstic específic, etc. Això ens permetrà 

copsar les similituds i regularitats - el denominador comú - malgrat les diferències, 

alhora que mostrem la diferència dins l’experiència compartida de la cronicitat.  

 

 

 

 

                                              
7 En el mostreig qualitatiu (etnogràfic) no es busca una representativitat estadística o numèrica, si no teòrica. 
En investigació qualitativa en ciències socials s’accepta la noció de mostra representativa o per saturació, que 
alguns entenen com un tipus de mostreig i altres com un criteri per escollir i determinar l’extensió dels casos a 
estudiar. La saturació teòrica, té a veure amb la informació/dades etnogràfiques que apareixen arrel de les 
entrevistes, primerament com a nova, i que després es va repetint successivament en altres entrevistes, fins a 
arribar a un punt que no hi ha informació rellevant nova en un aspecte concret que volem estudiar, si no que 
aquesta comença a ser redundant. És a dir,  la grandària de la mostra teòrica no es defineix per càlculs 
probabilístics si no per criteris teòrics de saturació de les categories investigades. Així, en l’elecció de la mostra 
representativa a nivell teòric, es tracta d’entrevistar i observar a aquells individus que es consideren que poden 
contribuir de forma notable a l’anàlisi i discussió teòrica que ens proposem realitzar. Veure Glasser i Strauss 
(1967), Hammersley i Atkinson (1994), Sánchez-Moreno (2008), Téllez (2007).  
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Com. Etnografia multi-situada o estratègicament situada. 

Seguint la proposta de Marcus (1995), s’ha tractat de buscar aquesta mostra teòrica 

significativa ‘local’ que pretén captar alguns aspectes de lo ‘global’ en termes 

etnogràfics. L’accés als informants prové de diversos loci: 1) Xarxes socials de la 

investigadora, coneguts, persona que coneix a malalt crònic, etc. 2) Hospital Joan 

XXIII de Tarragona. 3) CAP Jaume I de Tarragona. 4) Associacions de Malalts de 

Tarragona i Barcelona. 5) Contactes realitzats en conferències, jornades o trobades 

sobre antropologia, malalties minoritàries, etc. 6) Literatura autobiogràfica o 

autoetnogràfica, i articles acadèmics. 7) Internet, televisió, diaris. 8) Etnografia 

‘informal’8. Aquesta diversa procedència d’informants i de dades etnogràfiques de 

diverses fonts, ha permès examinar la circulació dels significats culturals de la 

cronicitat – entesa com a fenomen cultural complex -  que ens parlen de la gestió i 

l’experiència de la cronicitat, alhora que construeixen l’esmentat denominador comú.  

 

La metodologia emprada és essencialment qualitativa, i utilitza el mètode etnogràfic 

de l’antropologia per la descripció i anàlisi de les narratives de la malaltia (illness 

narratives, Frank 1995; Kleinman, 1988), per a l’anàlisi de la  literatura nacional i 

internacional de referència sobre la temàtica, i es complementa amb dades 

quantitatives sobre alguns aspectes concrets en relació a la cronicitat. Cal, però, 

explicitar el tractament etnogràfic de les diverses dades/procedències per mitjà de 

diverses tècniques. 

 

                                              
8 Per etnografia ‘informal’ em refereixo a aquelles dades trobades/obtingudes a través d’una observació 
‘informal’ (no sistematitzada) de la vida quotidiana, sense la necessitat d’ésser buscades específicament com a 
antropòloga, si no sorgides de les converses espontànies que la gent manté, i que són susceptibles d’ésser 
analitzades i utilitzades com a dades etnogràfiques que complementen, confirmen o no, les obtingudes 
formalment per mitjà del mètode etnogràfic. Tal com l’anomena el meu director de tesi: etnografia 
‘assilvestrada’, que és un terme prou escaient i simpàtic alhora. Els informants d’aquest grup no són, per tant, 
informants stricto sensu, ja que no se’ls ha demanat en cap moment realitzar entrevista o grup focal, són una 
variant d’informants ‘informals’ que, sense saber-ho, cosa que també té el seu valor afegit, contribueixen a les 
representacions i pràctiques culturals i socials sobre la salut i la malaltia. L’atenció a aquest tipus d’informació 
espontània per al seu posterior ús a la tesi prové de l’inseparable relació que s’estableix entre l’antropòleg 
investigador i el seu objecte d’estudi (la tesi), que t’acompanya sovint a tothora i et fa estar alerta als 
comentaris oportuns (com sovint dic: “jo porto les orelles posades a tothora”). No en va, el diari de camp és 
una eina molt preuada de la nostra tasca antropològica, perquè en ell es recullen aquests tipus de detalls o 
‘insignificances’ que després poden resultar de significant utilitat.  
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El gruix etnogràfic principal prové de les entrevistes en profunditat (semidirigides, 

temàtiques) a malalts crònics de la mostra mencionada (adults-joves 30-50 anys). 

S’han analitzat vint casos, deu dones i deu homes, amb diferents patologies 

cròniques, que s’aniran presentant i situant en el text en els diversos blocs o capítols 

etnogràfics9. Les entrevistes s’han dut a terme, en la seva amplia majoria (excepte en 

tres ocasions) a casa del malalt, que és qui ha decidit dia i hora segons les seves 

possibilitats i estat de salut. Cal tenir en compte que alguns malalts a certes hores 

han de descansar, que alguns no es lleven mai abans de les deu o les onze del matí, 

per això sempre els he deixat triar el moment i el dia adequat, explicitant en tot 

moment que poden canviar l’entrevista si el dia convingut s’aixequen ‘amb mal peu’, 

és a dir que no es troben gaire bé. En quatre casos l’entrevista s’ha fet en presència 

del familiar cuidador principal del malalt (parella, mare/pare, o fill/filla), amb els que 

també s’ha establert conversa en un moment donat de l’entrevista10. Les entrevistes 

han estat registrades amb àudio digital, i han tingut una durada mitjana de dues 

hores. Han estat, per tant, força llargues (més del que és habitual), i semblava no 

trobar-se el moment d’acabar, quan els hi preguntava si estaven cansats sempre em 

contestaven que no11. En alguns casos s’ha fet ‘seguiment del malalt’, amb noves 

entrevistes, contacte via e-mail, telefònic, trobades ocasionals per la ciutat: amb 

l’Antonio, perquè al cap d’un any d’entrevistar-lo va patir un càncer i vàrem trobar-

nos per parlar de la ‘nova malaltia’; amb en Víctor, un informant clau pel que fa a la 

discussió teòrica sobre el procés de cerca de significat de la malaltia; amb la Mariona, 

amb la que ens seguim escrivint i enviant-nos ‘coses’ per mail; amb en Rafa, a través 

de la seva dona, amb la que parlem sovint; amb la Montse, a través dels seus amics 
                                              
9 En els primers capítols (més teòrics) ja sortiran algunes cites breus d’alguns informants, tot i que aquests 
seran presentats més àmpliament en els apartats etnogràfics que els pertoqui. He optat per situar 
estratègicament, i amb fins analítics, els casos com a exemples etnogràfics de les diverses discussions 
teòriques que ens planteja la cronicitat. Hi ha un annex on s’amplia la informació sobre la mostra (llista, breu 
descripció i procedència).  

10 Val a dir, que en el plantejament inicial de la tesi, es va pensar en la possibilitat de dur a terme també 
entrevistes amb els familiars cuidadors principals de malalt, i/o aquells amb els que hi conviuen diàriament 
amb l’intenció d’aportar un enfoc relacional a l’experiència de la malaltia, però, novament per la qüestió 
d’acotar i de fins on un pot abastar, aquesta opció ha quedat limitada a aquests quatre casos i a la literatura 
existent, considerant que una futura línia de recerca podria aprofundir en aquesta vessant per completar i 
ampliar els resultats que aquí es presenten. 

11 Jo crec que sí devien cansar-se, i més considerant que estan malalts, però suposo que el fet de poder 
explicar-se extensament i d’ésser escoltats atentament, contrarestava i compensava els efectes del cansament. 
Haig de reconèixer, però, que per a mi les entrevistes han estat certament esgotadores, pel grau d’atenció i 
intensitat que impliquen, tanmateix, han estat també notablement enriquidores. 



Tesi Cronicitat - Caterina Masana Bofarull                                      Introducció - Etnografia multi-situada      18 

propers i alguna trobada ocasional. Amb d’altres, però, no n’he sabut res més, 

quelcom que em produeix una estranya sensació. Tractaré d’abordar més endavant 

aquests dilemes professionals i ambivalències emocionals sobre el seguiment o 

distanciament dels informants, en el capítol dotzè que tracta sobre les relacions entre 

l’antropòleg i els seus subjectes d’estudi. 

 

Als vint casos etnogràfics de malalts crònics mencionats, se’ls afegeixen vuit casos 

de relats/llibres autobiogràfics o autoetnogràfics12 sobre l’experiència de la malaltia 

relatada en clau etnogràfica per part d’antropòlegs o sociòlegs13, que han suposat un 

referent important per a l’anàlisi de l’experiència de la malaltia. Parlo de: Marta Allué 

(1996, 2003), Ruth Behar (1996), Susan DiGiacomo (1987, 1995), Arthur W. Frank 

(1991, 1995), Susan Greenhalgh (2001); Robert F. Murphy (1987), Susan Sontag 

(1997) i Barbara D. Webster (1989). He optat per un doble tractament d’aquests 

textos: per una banda, i per tractar-se d’una font documental, a nivell teòric (marc 

teòric) donat que tots ells han realitzat importants aportacions per a la disciplina i 

per a la comprensió i coneixement dels fenòmens socials i culturals de la malaltia, i, 

per una altra, com a narrativa particular de la malaltia de la que es poden extreure 

algunes cites per al seu anàlisi. Malgrat no tractar-se d’una entrevista/comunicació 

(en)registrada ‘en directe’, cara a cara, i tot i reconeixent la naturalesa diferent del 

text escrit i del oral, aquestes aportacions permeten multi-situar l’etnografia per 

extreure’n el seu significat cultural, donant compte de certs ‘comuns denominadors’ 

que (re)apareixen en els diferents textos.  

 

Pel que fa a l’observació com a tècnica etnogràfica, podem dir que se n’ha dut a 

terme de tres tipus: una ‘formal participant encoberta’, una ‘formal no-participant 

descoberta’, i una ‘informal participant encoberta i descoberta’, variants i matisos 

que seran discutits en el bloc quart destinat a la metodologia etnogràfica. 1) Com a 

observació ‘formal participant encoberta’ es té en compte l’assistència i participació 

durant mig any (una sessió setmanal) en un Grup Terapèutic – erròniament 

                                              
12 Aquesta especificitat etnogràfica serà discutida en el capítol desè corresponent a l’autoetnografia. 

13 Excepte el cas de Barbara D. Webster que era biòloga, tot i que plenament coincident en alguns aspectes 
analítics i discussions culturals i socials sobre l’experiència de la malaltia.   
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denominat Grup d’Ajuda Mútua - d’una associació de malalts de Síndrome de Fatiga 

Crònica i de Fibromiàlgia de l’àrea geogràfica de Barcelona. 2) Com a observació 

‘formal no-participant descoberta’ es té en compte l’assistència setmanal durant quatre 

mesos a les sessions terapèutiques – grup terapèutic conduït per una psicòloga - 

d’un programa cognitiu-conductual per a malalts de dolor crònic de la Unitat de 

Dolor Crònic de l’Hospital Joan XXII de Tarragona. 3) Com a observació ‘informal 

participant encoberta i descoberta’, em refereixo a totes aquelles converses, opinions, etc 

sobre les malalties, sobre el fet d’estar malalt, sobre parents o amics malalts,... que 

sorgeixen de les converses quotidianes i espontànies, i que tot etnògraf hauria de 

poder/saber utilitzar per completar, complementar o enriquir el text etnogràfic, en 

altres paraules, allò que en els loci de l’etnografia multi-situada anomeno etnografia 

informal14.  

 

Pel que fa a altres fonts i el seu tractament, cal explicitar especialment l’ús i anàlisi 

d’algunes narratives de la malaltia d’accés lliure a internet - blogs, associacions de 

malalts de diferents patologies, projecte DIPEx15,...– on persones amb diverses 

patologies, que podríem anomenar a ‘informants virtuals’, expliquen i comparteixen 

amb un públic molt ampli (i desconegut) la seva experiència de la malaltia, les seves 

‘històries de vida’ o petites biografies. Cal tenir en compte que, en l’era digital en la 

que ens trobem, les xarxes socials virtuals estant ocupant un lloc prominent en les 

relacions humanes i en la manera de comunicar-nos. Per tant, el treball etnogràfic no 

pot passar per alt aquests nous locus deslocalitzats, multi-situats i convergents alhora, 

que compleixen funcions socials importants per compartir l’experiència de la 

                                              
14 Veure definició sobre etnografia informal a pàgina 16 i peu de pàgina 8. 

15 El projecte DIPEx – Database of Personal Experiences of Health and Illness – va sorgir al 2001 a Oxford, en el si 
d’un grup de recerca qualitativa fundat per Ann McPherson – The Health Experiences Research Group – i liderat 
conjuntament amb Andrew Herxheimer amb l’objectiu de conèixer les experiències personals sobre la salut i 
la malaltia, i construir una base de dades sobre aquestes experiències, començant per la dels seus fundadors, 
ella càncer de pit primer i de pàncreas després (va morir just el passat més de maig 2011), i ell pròtesi de 
genoll. L’objectiu resideix en ajudar a la gent a compartir i obtenir més informació sobre la malaltia (més enllà 
del metge), prendre decisions sobre els tractaments mèdics o terapèutiques a seguir, etc. En l’actualitat els 
resultats de la recerca es poden consultar visitant la web www.healthtalkonline.org/ (que prèviament havia 
estat www.dipex.org) on, entre d’altres coses, es troben narratives sobre fins a 50 patologies diferents. Té 
també la seva web específica per a joves: www.youthhealthtalk.org (accés el 11/01/12). A Espanya, el 
projecte DIPEx España ha estat iniciat pel Servicio Canario de Salud i la Universidad de La Laguna, que 
treballen de forma coordinada amb els investigadors del Regne Unit, i s’ha començat amb la Diabetes Tipus 
II, i està en procés la recerca sobre cures pal·liatives. Veure: www.dipex.es (accés el 11/01/12). 
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malaltia, per informar-se’n sobre ella, per buscar ajut, per fugir de l’aïllament social 

que pot provocar la malaltia, etc. Aquests aspectes es desenvoluparan en l’apartat 

“The internet saved my life”. Sobre l’etnografia virtual. (veure també annex La cronicitat a la 

xarxa).  

 

Les fonts documentals emprades, provenen de la literatura nacional i internacional 

sobre la temàtica, principalment d’Europa i EEUU, és a dir, d’un context 

‘similarment’ occidental com el nostre. No s’ha pretès en cap moment dur a terme 

un estudi comparatiu entre cultures, realitats o contextos molt diferents al nostre 

(cross-cultural studies), sinó que centrat en les diferencies o semblances en un context 

cultural ‘similar’. Les fonts provenen de diverses perspectives: antropologia i 

sociologia (mèdica predominantment), història de la medicina, filosofia, medicina, 

infermeria, treball social, salut pública, economia, epidemiologia... Malgrat ser una 

tesi d’antropologia, per la temàtica escollida i per tractar-se d’un treball 

d’antropologia mèdica, defenso la pertinència d’un abordatge multi-disciplinar per a 

una millor comprensió i enriquiment de l’anàlisi etnogràfic. Aquesta bibliografia la 

conformen llibres i articles de referència sobre la salut i la malaltia, sobre la temàtica 

específica de malalties cròniques (cronicitat), sobre metodologia i categories 

concretes d’anàlisi etnogràfica,... a partir d’una cerca bibliogràfica que ha tingut en 

compte els àmbits temàtics principals que es presenten en aquesta tesi en forma de 

resultats en els diferents capítols. El tractament de la literatura ha estat 

principalment a nivell de marc teòric, tot i que algunes cites procedents de les fonts 

primàries s’han utilitzat per reforçar, recolzar o mostrar similituds i diferències 

entorn de la gestió i l’experiència de la malaltia crònica amb les narratives 

procedents dels informants entrevistats o de l’observació realitzada aquí. A les fonts 

documentals cal afegir-li la recopilació de noticies provinents de diaris i televisió 

(d’àmbit local, regional i estatal) sobre aspectes vinculats amb la recerca, sobretot pel 

que fa a la  ‘Llei de la Dependència’ i l’experiència de persones amb malalties 

cròniques. Aquesta recopilació no ha estat ni molt menys sistemàtica, és a dir, que 

no hi ha hagut una volguda cerca exhaustiva concreta, sinó que aleatòriament s’han 

anat buscant, trobant i rebent (el que té tenir bons col·legues que de seguida pensen 

en una davant noticies sobre cronicitat o dependència) documents que poden ser 
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d’interès per a complementar l’objecte d’estudi. Per últim, cal afegir les fonts 

primàries de tipus projecte, programa, informe, report, estudi, publicació, llei, 

provinents d’organismes oficials tals com la Generalitat de Catalunya, el Govern 

d’Espanya, l’Organització Mundial de la Salut, i d’altres entitats privades, fundacions 

i/o associacions del tercer sector (veure apartat específic dins la bibliografia). 
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On i quan. Àmbit de la recerca.  

 

Parlem d’una etnografia multi-situada o estratègicament situada, concretament en un 

àmbit urbà, les ciutats de Tarragona/Barcelona i àrea metropolitana, a Catalunya. 

L’estudi s’ha centrat en àmbit urbà, en primer lloc, per evitar d’entrada la variable 

“dificultat d’accés als serveis sanitaris o socials”, una variable que en nombrosos 

estudis sobre dispositius assistencials i/o atenció primària (sobretot a 

Llatinoamèrica), i generalment des de l’antropologia mèdica critica, s’esgrimeix com 

a principal problema de (des)atenció al malalt. Els pacients crònics acostumen a ser 

el més freqüentadors i necessitats de serveis sanitaris i sociosanitaris, per imperatius 

que es deriven de la pròpia malaltia. Tenint en compte que els desplaçaments a les 

visites mèdiques, proves i altres, suposen un cost econòmic, logístic i personal per al 

malalt, volia estudiar la problemàtica de la cronicitat en ‘el millor dels escenaris 

possibles’ (fàcil accés), evitant d’entrada la dificultat d’accés que suposa viure lluny 

del nucli urbà i dels dispositius assistencials, ja que aquesta podria ocultar o 

distorsionar les dades i resultats sobre les limitacions assistencials als malalts crònics. 

En un principi es va pensar en realitzar un estudi comparatiu entre zona urbana i 

zona ‘rural’, per poder descriure les diferències o similituds. Tanmateix, això no ha 

estat possible donat l’abast de la recerca, però es manté present de cara a futures 

línies d’investigació.  

 

En segon lloc, s’ha escollit la opció urbana Tarragona i Barcelona, per tractar-se de 

dos àmbits coneguts de l’investigadora, amb més fàcil accés a informants, majors 

coneixements de les dinàmiques socials associatives i dels dispositius sanitaris 

assistencials. I, en tercer lloc, s’escull Catalunya, perquè tot i que hi ha nombroses 

coincidències en certs aspectes generals amb l’Estat Espanyol – d’interès per a 

l’anàlisi de les polítiques públiques en matèria sociosanitària - , les comunitats 

autònomes tenen, per una banda, les seves especificitats legals i de gestió (per 

exemple, pel que fa a la Llei de Dependència), i per l’altra, les seves idiosincràsies 

culturals que poden aportar elements de reflexió per a l’anàlisi qualitatiu del grup 

objecte d’estudi.  
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Pel que fa a la temporalitat de la recerca (el quan), cal tenir en compte que si bé 

parlem de tres anys de duració del projecte de recerca de tesi doctoral - que s’ha dut 

a terme entre el 2008 i el 2011 - aquesta recerca té els seus orígens en el treball de fi 

de màster del Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional de la Universitat 

Rovira i Virgili (2006-2008), que duia per títol: Cronicidad y Dependencia. Necesidades 

asistenciales en adultos con enfermedades crónicas y dependencia, y su red social de apoyo en el 

contexto de la reciente Ley de Dependencia. Aquest treball va ser una primera aproximació 

teòrica a l’estat de la qüestió sobre les malalties cròniques i la dependència (en 

concret), tenint en compte que ens trobàvem en el context d’implantació de la nova 

‘Llei de Dependència’ (39/2006) que just entrava en vigor a partir del gener 2007, 

per començar-se a implementar (valoracions dels graus de dependència) a partir de 

juny 2007, per tant un moment idoni que justificaria l’oportunitat i la pertinència de 

la recerca. El projecte va dirigir la mirada cap a les necessitats i pràctiques assistencials en 

persones amb malalties cròniques depenents. L’estudi va evidenciar les limitacions i 

deficiències tant de l’Estat de Benestar com de l’anomenat suport ‘informal’, fet que 

va motivar la continuïtat d’aquest amb el projecte de recerca de tesi doctoral, amb 

certes diferències pel que fa a l’aproximació del tema d’estudi. El projecte de recerca 

de la tesi, com acostuma a passar, tal es comenta en l’àmbit acadèmic, ha anat patint 

variacions en el camí a mesura que avançava, malgrat que el rumb final ha estat 

sempre el mateix: el d’aportar noves eines per al coneixement de la problemàtica de 

la gestió i l’experiència de la cronicitat, en general, i en un grup d’edat 

insuficientment estudiat en concret: el dels adults-joves.  
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Quo vadis? 

Cap on anem? És a dir, què ens trobarem d’ara endavant? El propòsit d’aquest 

darrer apartat és el d’esbossar un índex breument comentat dels blocs i capítols que 

conformaran la tesi.  

 

El primer bloc temàtic s’endinsa en els conceptes de malaltia i malestar crònic,  i la 

corresponent categoria analítica de cronicitat. En el primer capítol s’abordaran les 

definicions, classificacions, característiques i singularitats de les malalties cròniques, 

per tal d’acotar i clarificar l’objecte d’estudi i el seu abordatge. En aquest sentit, 

s’analitzarà la importància del diagnòstic biomèdic i les conseqüències del fet de 

tenir o no un nom de la malaltia. En el segon capítol, es descriuran els cursus de la 

malaltia en tres àmbits: es debatrà la noció biologicista de curs natural de la malaltia en 

relació a les fases cícliques dels processos crònics de salut, la carrera moral del malalt en 

tant que ‘marató’ -  com a prova de resistència física i moral - prenent la malaltia 

com una experiència moral, i el curs social del patiment a partir de la relació dialèctica 

cos-societat entenent la malaltia com una experiència social. El tercer capítol tractarà 

íntegrament la relació entre la malaltia i el temps, analitzant, per una banda, els 

aspectes cronològics pel que fa a l’edat en la que es contrau una malaltia crònica, la 

noció de ruptura biogràfica contraposada a la de continuïtat, i les redefinicions que 

el malalt fa del present, passat i futur ‘després’ d’un diagnòstic de malaltia crònica; 

per altra banda, es descriuran els canvis en la percepció del temps per part dels 

malalts crònics, i el seu impacte en les activitats de la vida diària, les relacions socials 

i laborals, i en l’experiència viscuda de la cronicitat, és a dir, les malalties/malestars 

que perduren en el temps.  

 

El segon bloc temàtic tracta de la construcció socio-cultural de la cronicitat. El 

capítol quart reflexiona sobre els binomis normal/patològic i salut/malaltia i sobre 

l’antropologia de les malalties cròniques. El cinquè aborda la problemàtica de la 

invisibilitat/visibilitat de les malalties cròniques i les conseqüències socials 

d’ambdues, plantejant qüestions com legitimitat, credibilitat i acceptació o no de 

l’experiència de la malaltia. El sisè capítol confronta dues categories triades amb 
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finalitat analítica – els sans i els malalts – per descriure i tractar d’explicar les 

relacions entre aquests davant la malaltia.  

 

El tercer bloc temàtic planteja la problemàtica de la cronicitat en relació a les 

necessitats cròniques que generen les malalties cròniques, i com aquestes es gestionen 

tant dins l’àmbit públic i estatal, com en el privat i familiar. Per això, el capítol setè 

descriurà el model d’atenció a la salut de l’estat espanyol, parlarà de les polítiques 

públiques (en especial de l’anomenada Llei de Dependència) i de la noció de 

redistribució, descriurà la coexistència de diversos models mèdics d’atenció 

(pluralisme assistencial), i reflexionarà sobre el procés de medicalització i la seva 

relació amb les representacions i pràctiques sobre els processos de 

salut/malaltia/atenció de la població. Per altra banda, el capítol vuitè, es centrarà en 

la cura del malalt crònic, prenent l’autoatenció com a categoria analítica central per 

descriure les pràctiques que es donen tant dins l’àmbit familiar, l’anomenat “cuidado 

informal”, com en el social - grups d’ajuda mútua, associacions d’afectats -, tot 

reflexionant sobre la noció de reciprocitat. El capítol novè s’endinsarà en les 

pràctiques i nivells d’atenció, reflexionarà sobre el binomi curar o cuidar, i 

presentarà una proposta de model d’atenció centrat no tant en la malaltia i les seves 

necessitats sanitàries i logístiques, si no en les conseqüències morals, emocionals i 

socials de l’experiència de la malaltia/malestar crònic i la necessitat de prestar-hi 

atenció, tant pel que fa al disseny de polítiques sociosanitàries, com a la pràctica 

professional, com en relació a l’àmbit social de resposta davant de i cura del malalt 

crònic. 

 

El quart bloc temàtic descriu i reflexiona sobre la metodologia etnogràfica emprada 

per la recerca, sobre els protagonistes que hi participen i sobre els dilemes 

metodològics i epistemològics que s’han plantejat en el transcurs del treball de 

camp. El capítol desè analitzarà el concepte d’autoetnografia i reflexionarà sobre 

l’antropologia implicada i els dilemes epistemològics de la subjectivitat posicionada 

de l’antropòleg, a través dels referents literaris dins l’àmbit de l’antropologia mèdica i 

a partir de la pròpia experiència personal. En el capítol onzè s’abordarà la temàtica 

de l’etnografia hospitalària, en aquest cas reflexionant sobre els dilemes 
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metodològics d’una antropòloga-amb-bata-blanca i sobre el problemes 

metodològics del treball de camp dins un hospital, en concret pel que fa a la 

observació (participant o no). El capítol dotzè tractarà de la relació personal i 

professional que s’estableix entre l’antropòleg i els informants, reflexionant sobres 

aspectes metodològics i epistemològics sobre la particular naturalesa dels subjectes 

d’estudi i les diverses tècniques etnogràfiques emprades dins aquesta recerca.  

 

El cinquè i darrer bloc temàtic es centra en l’anàlisi de les narratives de l’experiència 

de la malaltia/malestar crònic. Si bé molts aspectes d’aquestes ja han anat apareixent 

en capítols anteriors, en aquest bloc es pretén donar compte de certs conceptes i 

categories analítiques comunes a l’experiència de la cronicitat, tals com: la noció de 

qualitat de vida, els processos d’adaptació a la malaltia i transformació del sef, 

l’aprenentatge significatiu, etc. Un apartat específic centrarà la mirada en l’anàlisi 

fenomenològic de l’experiència viscuda del cos malalt per tal d’endinsar-nos en la 

comprensió de la naturalesa del patiment dins l’experiència de la cronicitat.  

 

Finalment, en un darrer apartat de la tesi, es trobaran la discussió i conclusions, 

centrades en dos aspectes claus: primer, el comú denominador de l’experiència de la 

cronicitat, i segon, en l’atenció moral/emocional/social a les necessitats que generen els 

processos de malaltia/malestar crònics. Es comentaran les mancances que presenta 

aquest recerca i s’esbossaran futures línies d’investigació que resten obertes a ser 

explorades i sobre les que m’agradaria poder profunditzar. 
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NOTA:  

Aquesta introducció de la tesi es presenta a afectes de memòria científica a 
l’AGAUR*, l’organisme que ha fet possible aquesta recerca per mitjà d’una beca pre-
doctoral de formació de personal investigador (FI). La defensa de la tesi està 
prevista per la tardor d’aquest 2012. 
 
* Amb el suport del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu. 
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Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social 
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Lina Masana Bofarull (Barcelona, 1970) és llicenciada en Antropologia Social i 
Cultural per la Universitat de Barcelona (2002). Ha obtingut el títol oficial de Màster 
en Antropologia Mèdica i Salut Internacional per la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona (2008), on actualment finalitza els estudis de Doctorat en Antropologia 
Mèdica. Ha format part del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social 
com a personal investigador novell i realitzant docència en assignatures 
d’antropologia, amb una beca pre-doctoral de la Generalitat de Catalunya, amb el 
suport del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu. La 
seva tesis doctoral estudia la gestió i l’experiència de la cronicitat d’adults amb 
malalties cròniques que generin discapacitat i/o dependència. Ha participat en 
diverses conferències i congressos d’antropologia mèdica presentant comunicacions 
relacionades amb la seva recerca. Compte amb algunes publicacions sobre la recerca 
en curs. La defensa de la tesi està prevista per la tardor del 2012. 
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Aquest document consta de tres apartats en els que s’expliciten: 

A) Docència i seminaris realitzats a ensenyaments de 
llicenciatura/grau, màster, doctorat i comunitat científica. 

B) Publicacions i resultats científics de la recerca 

C) Assistència a congressos i comunicacions relacionades 
amb els resultats de la recerca 
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A) Docència  

Com a becaria FI del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV, 
he realitzat les següents tasques docents:  

Curs 2008-2009.  

Tècniques I. Tècniques Qualitatives d’Investigació. Ensenyament de 2on cicle de la 
Llicenciatura de Geografia, del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social 
(DAFITS) de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Sessions teòriques i pràctiques. 

Curs 2009-2010.  

Col·loqui Final. Ensenyament del Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional, del 
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social (DAFITS) de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV).  

Estat, Ciutadania i Multiculturalitat. Ensenyament de la Llicenciatura d’Antropologia 
Social i Cultural, i del Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional, del 
Departament d’Antropologia, Filosofia i treball Social (DAFITS) de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV). Seminari i debat 29/10/09: “Futurs ciutadans: el paper de l’escola”. 

Polítiques Públiques, Migracions, Multiculturalitat i Assistència. Ensenyament del Màster 
d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional de la Universitat Rovira i Virgili. Seminari 
12/01/10 “Cronicitat i dependència: entre les polítiques públiques i l’autoatenció”, i 
Seminari Final 18/02/10: síntesi del curs i debat. 

L’hegemonia de la medicina occidental i el procés de medicalització. Ensenyament del 
Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional de la Universitat Rovira i Virgili. 
Seminari 16/10/10 “El cos medicalitzat, medicamentat i mercantilitzat”. 

 

Curs 2010-2011 

Antropologia Social i Cultural. Ensenyament del Grau de Treball Social del Departament 
d’Antropologia, Filosofia i Treball Social (DAFITS) de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV). Sessions teorico-pràctiques. 

Seminari 3: Filantropia, caritat i estat del benestar. Ensenyament del Màster 
d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional, i del Màster d’Antropologia Urbana, del 
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social (DAFITS) de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV). Seminari i debat 14/10/10: "Cronicitat i dependència: entre les polítiques 
públiques i l’autoatenció" 

L'hegemonia de la medicina occidental i el procés de medicalització. Ensenyament del 
Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional, del Departament d’Antropologia, 
Filosofia i Treball Social (DAFITS) de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Seminari i 
debat 16/12/10: “El cos medicalitzat, medicamentat i mercantilitzat" 

Seminari Departamental de Recerca. Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball 
Social, URV. Seminari 29/04/11: “Jo, Tu, Nosaltres i els Altres: Les fronteres 
metodològiques en l’a(auto)etnografia”. 

Treball de fi de Màster. Acompanyament i assessorament al treball de fi de màster 
d’alumnes del Màster d’Antropologia Mèdica i Salut Internacional, del Departament 
d’Antropologia, Filosofia i treball Social (DAFITS) de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV). 
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Altres 2012: seminari científic 

AISSR – Amsterdam Institute for Social Science Research, de la Universitat d’Amsterdam 
(UvA)  

� Time and suffering: the experience and management of chronic illness in adults. 
Amsterdam, 29/03/12. Seminari dut a terme durant una estada de recerca per 
aprofundir certs aspectes de la tesi, destinat a doctorands i professors 
d’antropologia de la UvA (University of Amsterdam), i a personal investigador del 
AISSR (antropòlegs i sociòlegs), on he presentat la recerca duta a terme (objectius, 
subjectes d’estudi, àmbit de la recerca, metodologia, etc.) i els principals resultats, 
per sotmetre-la a debat científic.  
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B) Publicacions i resultats científics 

* A partir de 2011 s’utilitza com a nom bibliogràfic el de Lina Masana.  

 

Articles 

MASANA, Caterina (2010) “El cuerpo medicalizado, medicamentado y mercantilizado”. 
Ponència presentada a la Taula Rodona “El cuerpo medicado”, organitzada pel Forum 
Psicoanalític de Tarragona: Federació de Foros del camp Lacanià. 26 de febrer del 2010, 
Diputació de Tarragona. (Disponible online CastellanoPdf)  

 

Capítols de llibre:  

MASANA, Caterina (2010) "Self-care and management of adults with chronic illness and 
dependency: The Spanish case in the context of the new Dependency Law". A: Fainzang, 
Sylvie; Einar Hem, Hans and Bech Risor, Mette (ed.) The taste for knowledge. Medical 
anthropology facing medical realities. Denmark: Aarhus University Press. Enllaç 

MASANA, Lina* (2011) “Invisible chronic illnesses inside apparently healthy bodies”. A: 
Fainzang, Sylvie & Haxaire, Claudie Of Bodies and Symptoms. Anthropological 
Perspectives on their Social and Medical Treatment. Tarragona: Publicacions URV- 
Col·lecció Antropologia Mèdica. Enllaç 

MASANA, Lina (2011/2012) “Dogma nutricional bajo paradigma biomédico: 
repercusiones en personas con enfermedades crónicas”. Article ja aprovat pendent de 
publicació dins la Col·lecció Antropologia Mèdica de Publicacions URV (Tarragona). 

 

Altres publicacions en curs:  

MASANA, Lina (2012) “La locura y sus expresiones populares”. Article basat en 
ponència presentada al VIII Col·loqui REDAM (Red Antropología Médica), URV, 
Tarragona, Abril 2008 

MASANA, Lina (2012) “Darrera les paraules. L’experiència narrada de la malaltia 
crònica” Article basat en ponència presentada al X Col·loqui REDAM (Red Antropología 
Médica) - URV, Tarragona, Juny 2010 - pendent de publicació dins la Col·lecció 
Antropologia Mèdica de Publicacions URV (Tarragona). 

MASANA, Lina (2013) Time experiences among adults with chronic illnesses. En procés 
d’edició.  

 

Edició de llibre:  

Editors: Àngel Martínez-Hernáez, Lina Masana, Susan DiGiacomo  

Actualment en procés d’elaboració i edició d’una nova publicació dins la Col·lecció 
Antropologia Mèdica de Publicacions URV (Tarragona), sobre la medicina basada en la 
evidència (EBM) i ‘medicina basada en les narratives’ (NBM), que girarà entorn a les 
narratives de la malaltia – que és també un dels eixos vertebrals de la meva tesi doctoral. 
Llibre on s’inclourà un dels articles mencionats pendent de publicació.  
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C) Participació en congressos, conferències, jornades, col·loquis. 

Durant la meva formació acadèmica (tant durant el màster com amb els estudis de 
doctorat), i en el període en que he gaudit de la beca, he anat assistint regularment a 
diferents conferències/congressos/jornades, que estan directament relacionades amb 
aspectes temàtics que treballo per a la tesi, amb l’objectiu de complementar (in)formació, 
veure quines altres investigacions s’estan duent a terme, intercanviar coneixements amb 
altres investigadors, etc. En alguns casos he assistit, però en d’altres a més a més he 
presentat una comunicació – sempre al fil dels progressos en temàtiques que abordava a la 
tesi -, amb l’objectiu de començar a divulgar certes dades i de copsar el impacte o rebre el 
feedback per part d’altres investigadors, aspecte notablement enriquidor per a la recerca. 
També cal afegir la moderació d’algunes taules de debat de temàtica concreta, discussió 
d’altres comunicacions científiques de col·legues de disciplina, organització, etc.  

 

Assistència  

� Promoció de l’Autonomia de les Persones: Capacitats per Capacitar. VI Jornada 
de Treball Social de la URV , Tarragona, 17 de Maig de 2007.  

� Etnografía y Técnicas Cualitativas en Investigación Sociosanitaria. Un debate 
pendiente. VII Col·loqui de REDAM (Red Antropología Médica), URV, 
Tarragona, 5 i 6 de Juny de 2007. 

� La Salud en las edades centrales de la vida. IV Foro Mujeres, Salud y Género, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 6 i 7 de Novembre de 2007. 

� Presentació de la Federació Catalana de Malalties Poc Freqüents (FCMPF), 
Auditori del Centre Cultural de Can Fabra, Barcelona, 10 de Novembre de 2007. 

� Presentació de l’informe El Futur del SNS: la visió dels ciutadans. UAB, Casa 
Convalescència, Barcelona, 29 de Maig de 2008. 

� La experiencia de enfermar en perspectiva histórica. XIV Congreso SEHM 
(Sociedad Española de Historia de la Medicina), Granada, 11 a 14 de Juny de 2008. 

� El futur depèn de tots: aproximació intersectorial a l’autonomia personal i a la 
dependència. XV Jornades de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, 
27-28 de Novembre del 2008, Acadèmica de Ciències Mèdiques de Catalunya i 
Balears, Barcelona.  

� Workshop on Primary Health Care in Europe (PRICE), Hospital Joan XXIII, 
Tarragona, 19-20 de gener 2009.  

� Disability and Chronic Illness Workshop, an AHRC-Funded Workshop (Arts and 
Humanities Research Council). University of West England (UWE), Bristol (UK), 
30 de gener 2009. 
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� Jornada divulgativa sobre el protocol per a l’aplicació de criteris de cribatge 
abans d’iniciar un procés d’Incapacitació, 24 de Febrer 2009, Col·legi d’Advocats 
de Tarragona. 

� Jornades L’autoocupació de les persones discapacitades, 19 i 30 de Març, 
Tarragona-Reus, organitzades per l’Organisme Autònom de Desenvolupament 
Local (OADL) de la Diputació de Tarragona. 

� I Jornada UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat), 16 d’Abril del 2009, 
Universitat de Barcelona (UB). 

� La supervisió: una necessitat sentida - VII Jornada de Treball Social i Universitat. 
24 d’Abril del 2009, Universitat Rovira i Virgili (URV) - Tarragona. 

� II Jornada Dolor Crònic Pediàtric, 30 d’octubre del 2009, Universitat Rovira i 
Virgili, Tarragona. 

� I Jornada Dia Mundial Malalties Minoritàries:  Les malalties minoritàries i 
experiències des de l’àmbit local. 25 de febrer de 2010, Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB). 

� II Jornada informativa: Model d’atenció sanitària de les Malalties Minoritàries, 
Presentació Monografia Malalties Minoritàries, UAB Casa Convalescència, 
Barcelona, 27 d’octubre del 2010. 

� II Jornada Dia Mundial Malalties Minoritàries: Jo puc, tu pots, nosaltres podem: 
empoderament de professionals i persones afectades per una malalties minoritària. 
28 de febrer del 2011, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). 

� Joves, desigualtats i salut: vulnerabilitat i polítiques públiques. XI Col·loqui 
REDAM (Red de Antropología Médica), URV, Tarragona, 2-3 juny 2011 

Assistència amb participació: presentació ponència, moderació taula, discussió,... 

REDAM (Red de Antropología Médica) - Xarxa d’antropologia mèdica llatinoamericana 

� Historia, Cultura, Sociedad y Locura. VIII Col· loqui REDAM y Jornades de la 
Secció d’Història de la Psiquiatria de l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria 
(AEN), URV, Tarragona, 17-19 Abril 2008. Organització, moderació taula i 
presentació comunicació: “La locura y sus expresiones populares”. 

� Alimentación, Salud y Cultura. IX Col·loqui de REDAM, URV, Tarragona, 4 i 5 
de Juny 2009. Presentació comunicació: “Dogma nutricional bajo paradigma 
biomédico: repercusiones en personas con enfermedades crónicas”. 

� De la evidencia a la narrativa en la atención sanitaria: Biopoder y relatos de 
aflicción. X Col·loqui REDAM, URV, Tarragona, 7-8 Juny 2010. Organització, 
moderació taula sobre les narratives de les malalties cròniques i presentació 
comunicació: “Darrera les paraules. L’experiència narrada de la malaltia 
crònica”. 
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MAAH (Medical Anthropology At Home) – Xarxa d’antropologia mèdica europea 

� Medical anthropology, health care systems and the client society - investigating 
interactions of practice, power and science. 5th Conference of Medical 
Anthropology At Home (MAAH), Dinamarca, Aarhus University, 8 a 11 de Maig 
de 2008. Assistència, discussió d’altra comunicació-article (rol 
discussant/opponent) i presentació comunicació: "Self-care and management of 
adults with chronic illness and dependency: The Spanish case in the context of 
the new Dependency Law". 

� Transformations of the body and social uses of symptoms between local and global. 
6th conference on Medical Anthropology At Home, Royaumont (França), 7-9 
Maig 2010. Assistència, discussió d’altra comunicació-article (rol 
discussant/opponent) i presentació comunicació: “ Invisible chronic illnesses 
inside apparently healthy bodies”. 

� New Socialities and Subjectivities in 21st Century Health Care. 7th conference on 
Medical Anthropology At Home (MAAH), Driebergen (Holanda) del 22 al 24 de 
Juny 2012. Assistència, discussió d’altra comunicació-article (rol 
discussant/opponent) i presentació comunicació: “‘The Internet saved my life’ 
Overcoming isolation and loneliness among the home-bound chronically ill” 

FAAEE - Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español 

� Lugares, tiempos y memorias. La antropología ibérica en el siglo XXI. Congreso 
FAAEE (Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español), León, 
6-9 setembre 2011. Presentació comunicació: “La gestión de la cronicidad: 
políticas públicas y autoatención” dins el simposi: “De la medicina popular a la 
atención primaria: El pluralismo asistencial y la antropología médica española 
(1980-2011)”. 

Altres  

� El cuerpo medicado - Taula Rodona, organitzada pel Fòrum Psicoanalític de 
Tarragona - Federació de Foros del camp Lacanià. 26 de febrer del 2010, Diputació 
de Tarragona. Presentació ponència “El cuerpo medicalizado, medicamentado y 
mercantilizado”, convidada a taula rodona per aportar visió des de l’antropologia.  

� Mares i filles - Psinema-Fòrum 2010-2011. Organitzat pel Fòrum Psicoanalític de 
Tarragona - Federació de Foros del camp Lacanià.  Centre cultural el Pallol, 
Tarragona. Assistència al cicle.  Presentació (aportacions des de l’antropologia) i 
debat el 16/03/11.  

Organització 

� Historia, Cultura, Sociedad y Locura. VIII Col·loqui REDAM (Red Antropología 
Médica), URV, Tarragona, 17-19 Abril 2008. Comitè organitzador.  

� De la evidencia a la narrativa en la atención sanitaria: Biopoder y relatos de 
aflicción. X Col·loqui REDAM (Red Antropología Médica), URV, Tarragona, 7-8 
Juny 2010. Comitè organitzador i científic.  
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