
2.  Millorar la qualitat de 
vida de les cuidadores de gent 
gran. 
Entenem que aquesta tasca passa primer de tot per a 
visibilitzar i reconèixer la tasca que històricament han 
desenvolupat les dones rurals.  
A partir d’aquí el projecte oferirà eines a tres grans 
grups de dones:  
(1) Dones cuidadores que no es volen 
professionalitzar. Se’ls oferiran eines per a cuidar-se 
millor a elles i així, cuidar millor als seus.  A aquestes 
se’ls oferirà també un respir familiar en la mesura que 
s’ofereixin serveis d’atenció a la persona gran que 
tenen al seu càrrec.  
 
(2) Dones cuidadores que es volen 
professionalitzar.  
El projecte es centra especialment en aquest grup de 
dones, oferint-lis formació a nivell d’atenció a la 

persona gran i especialment en la promoció empresarial i en 
l’acompanyament i tutoria de les primeres fases de la iniciativa laboral creada. 
El fet que el projecte contempli la creació directa de llocs de treball facilita 
aquest objectiu.  
 
(3) Dones cuidadores professionalitzades 

Per a les dones que ja es dediquen professionalment a la cura de 
persones, se’ls hi ofereix igualment formació empresarial i alhora la 
possibilitat de completar el seus serveis.  

 
Els grups 2 i 3 es podran coordinar i oferir els serveis definits en el marc del 
projecte a partir de la consolidació d’una xarxa de cuidadores. 

PROPERES ACTIVITATS: 

•Properament es durà a terme un taller sobre la cura a les persones grans.  

•En la propera trobada del grup d’interès es definiran els serveis que 

s’oferiran per a la gent gran.  

Projecte finançat per:  Orgarnitzat en el marc del Projecte Actua: 
Implementació Participativa del PAI del Solsonès:  

 
 
actuasolsones.wordpress.com 

DONES   ATENCIÓ A LA  
DEPENDÈNCIA AL MEDI RURAL  

http://dependenciaenelmonrural.wordpress.com 

 

 

El projecte ‘Atenció a la dependència al medi rural’ és un iniciativa sorgida 
en el projecte ACTUA: Implementació participativa del PAI del Solsonès. 
S’inicia al març del 2009, un cop definit com a prioritari per la població del Sud 
del Solsonès on intervé. De moment, el seu àmbit d’intervenció és Clariana de 
Cardener, Llobera, Pinós i La Molsosa.  
Des del març del 2009 un seguit de persones i entitats interessades hem donat 

forma al projecte,n’hem definit els objectius i cercat recursos necessaris.  

QUI I COM ES GESTIONA EL PROJECTE? 
 
Els projectes impulsats des del projecte ACTUA es basen en la participació 
activa de la gent del territori que es reuneix mensualment.  
En la actualitat el grup de treball està format per l’Associació de Dones del 
Solsonès, Creu Roja, el Grup d’Igualtat d’Oportunitts del CTFC, el 
Telecentre del Solsonès, l’Associació de Gent Gran de Pinós, el Consell 
de Gent Gran, Teixit Rural, la Fundació del Món Rural, els ajuntaments 
implicats, i l’Associació l’Arada.  
Les diferents entitats integrants del grup d’interès han sol·licitat finançament 
per a tirar endavant aquest projecte. Els recursos econòmics, materials i 
personals s’autogestionen des del propi grup d’interès. 

Projecte ACTUA!: Implementació  Participativa del PAI del Solsonès  

COM PARTICIPAR? 
Si ets una persona interesada en la gent gran o en la situación social i laboral 
de les dones cuidadores, pots participar en la gestió del projecte fent-nos arri-
bar la teva opinió a:  

•Participant en el Grup d’interès i a les trobades periòdiques.  

•A partir del bloc del projecte: http://dependenciaenelmonrural.wordpress.com 

•Assistint als diferents actes que s’organitzin (trobaràs la informació al bloc o a 

la web de l’Arada : www.larada.net).  

•Fent-nos arribar la teva opinió i propostes a través de la Nostra adreça electrò-

nica (info@larada.net), via telefònica (672491223) o via postal  (Cal Palà s/n, 
08281 Prades de La Molsosa).  



EL PER QUÈ ? 

Necessitat d’atenció a la 
gent gran i de fer visible 
la seva activitat 
 

L’envelliment és una de les 
característiques fonamentals 
de la població actual dels 
països desenvolupats, i que 
s’intensifica en les àrees 
rurals. Si bé la taxa d’envelliment del Solsonès és superior a la mitjana 
catalana i la taxa de dependència  és també superior, als municipis on intervé 
el projecte ambdues dades són superiors a les comarcals. El caràcter 
disseminat del poblament del Solsonès i la pròpia cultura rural dificulten 
encara més l’accés als serveis socials que les persones grans requereixen.  
Estem parlant de serveis d’atenció a les persones grans però també de 
serveis que ens permetin posar en valor el coneixement i la experiència 
de la gent gran. Per tant els serveis a la gent gran que s’ofereixin tindran 
com a objectiu que les persones grans recuperin el protagonisme que 
es mereixen en la societat.  
 
Necessitat de fer visible les tasques que desenvolupa la dona en 
el si de la família i de la cura a les persones grans.  
 

Al Sud del Solsonès, com a majoritàriament arreu, les tasques de la llar i de 
cura a les persones són desenvolupades per dones.  Malauradament però 
aquestes tasques sovint no són reconegudes ni socialment ni 
econòmicament. Aquests dos factors fan que el treball de cura a la llar i a les 
persones de les dones sigui massa sovint invisible. Aquests dos factors 
dificulten molt que  aquelles dones que ho desitgin puguin guanyar 
autonomia, tant econòmica com personal. A més aquesta realitat és 
agreujada si tenim en compte la situació de dèficits de serveis a les persones 
i a la gent gran en una comarca que presenta un important índex 
d’envelliment poblacional i de dependència. 

Necessitat de garantir igualtat d’oportunitats en l’accés al treball 
i a gestió empresarial de les dones rurals 
 

Al Solsonès, la població que treballa en les feines de la llar és principalment 
femenina (99%). Massa soviet però les dones que treballen en aquest sector 
oferint de per a tercers, sovint ho fan de forma submergida. En aquesta 
situació la dona cuidadora si està malalta no té dret a baixa,no se li garanteix 
que cobri el què ha de cobrar,  els anys de treball no se li tradueixen en una 
pensió de jubilació digna, quan no té feina no pot beneficiar-se del subsidi de 
l’atur… 

GENT GRAN 

   Si una dona cuidadora ha 
treballat 35 anys dedicant 7 
hores diàries a la cura a 
persones grans i ho ha fet 
de forma legalitzada, 
comptaria amb una nòmina 
del voltant de 1100 euros, i 
una pensió de jubilació de 
860 euros.  
 
A l’esquerre: dia típic d’una dona cuidadora 

QUÈ OFEREIX? 
1.Oferta de serveis a les persones grans 
Els serveis que s’oferiran des del projecte es basen  en els serveis de 
proximitat.  La creació d’aquests serveis permetrà millorar la independència 
familiar de les  persones dependents, permetrà un respir familiar, i en la mesura 
que interpretarà la problemàtica des d’un perspectiva de gènere, fomentarà el 
reconeixement social del rol de la dona rural i capacitarà a les dones per a 
l’emprenedoria empresarial. En aquest sentit la iniciativa permetrà també 
diversificar l’economia rural, centrada en el sector primari i molt deficitària en 
serveis. 
Els serveis que s’oferiran tindran dos formats possibles:  
(1)Serveis domiciliaris 
(2)Serveis localitzats (als locals socials dels municipis). Per tal de garantir 
que tothom qui ho desitgi pugui disfrutar d’aquest servei, el projecte contempla 
la possibilitat d’oferir un sistema de transport col·lectiu.  
 
La oferta dels serveis es basa en l’anàlisi cas a cas de les persones 
dependents i del seu entorn familiar i social més pròxims. En aquest s’analitzen 
els serveis més demandats i les hores més idònies perquè s’ofereixin. Un cop 
recollits els resultats, i ja en el grup de treball del present projecte, s’analitzaran 
els resultats es definirà una proposta definitiva. D’aquesta manera s’organitzarà 
la oferta del servei, que es basarà en els serveis de proximitat i oferts per 
persones del veïnatge, amb els quals existeix una forta relació de confiança. 
Els serveis que s’oferiran van des de serveis d’oci i entreteniment a les 
persones grans fins a serveis de medicina preventiva i formació i suport als 
membres de la família. 
Els serveis que s’oferiran seran sempre complementaris als serveis 
públics i privats que ja s’estan oferint 

MATÍ 

TARDA  

MIGDIA 

VESPRE 


