XERRADA: Parlar de la mort des de la infància: trencant tabús
Objectius
-

Reflexionar sobre els significats de la mort a la nostra societat, aportant coneixements
sobre la construcció històrica i social de la mort i del més enllà.

-

Entendre la transició de la mort com a etapa vital a la mort com a tabú.

-

Proporcionar recursos i eines a les famílies i altres persones que tinguin infants al seu
càrrec per gestionar situacions de pèrdua i parlar de la mort amb els infants.

Descripció
“Què es la mort?” és una pregunta que, en la nostra cultura, porta a reflexionar sobre el
significat de la vida. Però la mort no és un fenomen universal i es viu i s’experimenta de
manera diferent en diverses cultures.
En la nostra societat la mort és un tabú, sobretot pels infants. La pregunta dels nostres fills i
filles “Què passa quan morim?” obre a les famílies una finestra, que porta a parlar de temes
que per a ells mateixos son difícils d’acceptar, i a vegades, de parlar. Des del segle XIX amb el
trasllat dels cementiris fora de les ciutats
i dels pobles, les societats occidentals
s'han allunyat cada vegada més de la
mort. Si abans estava totalment
integrada en el cicle vital, essent una
etapa més de la vida, ara ha passat a
convertir-se en un tabú. Això provoca
dificultats d'afrontar situacions de pèrdua
i els infants creixen allunyats de la mort i
moltes vegades han d'afrontar la pèrdua
d'algun familiar acompanyats d'adults
amb poques eines per acompanyar-los.
Aquesta xerrada pretén oferir una reflexió sobre la mort des de la perspectiva
antropològica, així com entendre la construcció social de la mort -molt influïda pel discurs
biomèdic-, i del que hi ha més enllà d’aquesta (memòries, rituals, etc.), alhora que aporta eines
i recursos per gestionar les emocions que comporta, tant per als propis adults, com per
acompanyar els infants, acceptant-la com una etapa més de la vida.
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Destinataris
Famílies i persones amb infants al seu càrrec
Durada
1h 30min - 2 h
Requeriments tècnics
- Projector i pantalla
- Ordinador adaptat al projector
- Connexió internet
Equip
Bruna Alvarez, doctora en Antropologia. Ha realitzat docència sobre l’antropologia de l’inici i
del final de la vida al Grau d’Antropologia de la UAB i actualment acompanya en decisions
reproductives i processos de pèrdua en reproducció assistida.
Victòria Badia, psicòloga i màster en Antropologia. Ha treballat com a psicòleg en
l’acompanyament de persones en situacions de pèrdua i ha realitzat diverses recerques sobre
la construcció social de les malalties, la mort i el més enllà.
Aquesta xerrada la realitzen professionals del Centre AFIN, dedicat a la transferència dels
resultats de recerca duts a terme pel grup d’investigació del mateix nom, amb seu al
Departament d’Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Centre AFIN ofereix
un servei d’assessorament, formació i intervenció a professionals i famílies, tant en grups com
individualitzats, sobre:
- Reproducció assistida
- Adopció i acollida
- Criança i educació
- Infància, adolescència i joventut
- Relacions familiars i socials
- Diversitat (familiar, ètic-racial, funcional) i la gestió en els centres educatius
Més informació:
Grup de Recerca AFIN-UAB: http://grupsderecerca.uab.cat/afin/
Centre AFIN: http://sct.uab.cat/centreafin/ca/content/serveis-0

