
Pregunta’m el perquè d’aquell
acord que ens va tancar a tu dins,
a mi dins de les parets d’aquesta casa 
nostra, pregunta-m’ho ara que
retrobem, mare, les claus de tantes 
inquietuds. Res no han resolt els anys
que ens han portat a tu, a esperar
darrere la persiana, a mi, a arribar
sempre tard a les coses, i aquella
fam que has heretat d’un temps
de por, de guerra i cues impossibles,
se t’ha instal·lat als ulls i ja no és
fam i ni tan sols és por, mare,
què és?

(El temps en ordre)
Teresa
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Les dones del Sud
del Solsonès

Totes som diferents, però coincidim amb una cosa: 
som quines tenim cura de les perones de la nostra 

família, grans i petits. Però de quines maneres 
ho podem fer?, què ens comporta cada opció?. 

Durant els tallers que s’han dut a terme des del 
projecte fins ara (en total 4, per on han passat 

més de 40 dones), i a partir de les trobades 
del grup de treball, podem definir 4 grans 

tipus de situacions:

Per què això
pot arribar a
ser una situació
indesitjable?
Una treballadora té uns drets i uns deures 
amb el sistema públic i la resta de població. 
Treballant a casa o fora d’ella sense estar 
reconeguda com a treballadora (amb 
contracte o com a autònoma) sense 
disposar de contracte o ser autònoma 
té uns impactes molt importants 
més enllà de la pèrdua de drets 
com a treballadora.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quantes hores treballes al dia?
(compta-les totes!: cura de les 
persones grans, neteja a la llar, 
tasques del camp, etc.)

Perceps un salari?

Tens dret a l'atur
i a jubilació?

Contribueixes a nivell 
econòmic a l'economia 
familiar?

I quan deixis de treballar, 
tindràs dret a una pensió
de jubilació?

Quan estàs malalta
o no pots treballar,
pots cobrar de la baixa?

Tens algun col·lectiu professional 
i legislació que et pugui defensar 
davant de situacions laborals 
que et perjudiquin?

Contribueixes a la societat 
amb els impostos que
et toquen?

Una
treballadora
autònoma o
amb contracte

I tu?,
quina és la
teva situació?

Sí, els sindicats i 
la legislació sobre 
treball que fixa les 
condicions de tre-
ball del meu sector

8 hores
de mitjana

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

3 jornades laborals, a casa i fora d'ella
(tasques de cura i neteja, i treball en un altre sector)
· La jornada de treball a la llar, sense estar regularitzada.
· Jornada de dilluns a diumenge intensiu.
· Contribueix en part a l'economia familiar.

MESTRESSA DE CASA,
ASSALARIADA, CUIDADORA I NETEJA DE LLARS

2 jornades laborals
· La jornada de treball a la llar, sense estar regularitzada.
· Jornada de dilluns a diumenge
· Contribueix en part a l'economia familiar.

MESTRESSA DE CASA,
CUIDADORA I NETEJA DE LLARS

2 jornades laborals
· Les jornades laborals no estan regularitzade.
· Jornada de dilluns a diumenge.
· Contribueix en part a l'economia familiar.

MESTRESSA DE CASA
I ASSALARIADA PER TASQUES DE L'EMPRESA FAMILIAR

2 jornades laborals
· Sense treball regularitzat (ni per compte propi ni aliè)
· Jornada de dilluns a diumenge. Sense ingressos, dependent
econòmicament d’altres. Jornada de dilluns a diumenge.

MESTRESSA DE CASA
I SUPORT A L'EMPRESA FAMILIAR

I tu?,
quina és
la teva
situació?

Dones
i gent
gran

NÚM. 2 - PROJECTE AGOST 2010 
Atenció a les persones grans al medi rural del Sud del Solsonès

Tel.: 973 11 22 31
Web: http://DependenciaEnElMonRural.wordpress.com



D
on

es
D

on
es

Quines són aquestes contribucions?
Què deixo d'aportar jo a la
societat que tota treballadora
normal aporta?
Tota treballadora i treballador té unes obligacions contrubutives 
que fan que nosaltres mateixes però també la resta de 
treballadores puguin gaudir de:

1. Baixes laborals, cobrant el salari en  de malaltia 
 comuna, maternitat o accident no laboral.
2. Ajudes de l'atur.
3. Formació per les treballadores i persones en atur.
4. Impostos generals destinats als serveis públics
 de les administracions.

I si totes les treballadores defugíssim d'aquestes obligacions?. 
Quantes persones del nostre entorn no haguessin disposar de la 
baixa per maternitat?. Quantes no haguessin pogut cobrar l'atur?. 
Quantes no s'haguessin pogut formar?. Quantes no podrien gaudir 
de serveis públics com la sanitat, l'educació, etc?

Algunes dades: Si una dona treballa de promig 7 hores al dia I les 
treballa de forma legalitzada, pot arribar a disposar d'una nòmina 
del voltant de 1000 euros. Si desenvolupa aquesta tasca durant 35 
anys disposarà d'una pensió de jubilació aproximada de 860 euros 
mensuals.

Com llegir una nòmina?. No és fàcil saber 
llegir i interpretar una nòmina. Per aquest 
motiu, a continuació trobeu un exemple 
gràfic comentat dels principals conceptes 
que ha de tenir una nòmina:

(*1) Consultar http://seg-social.es
(*2) Conveni Col·lectiu: Pacte entre l'empresa i els 
representants dels treballadors que té com a finalitat 
regular el contingut dels contractes de treball.
Per cercar els Convenis Col·lectius has de visitar
http://www.gencat.cat/treball/ambits/
relacions_laborals/negociacio/cercador/index.html
(*3) Per obtenir la part proporcional de les pagues cal 
multiplicar l'import de la paga pel número de pagues 
l'any i dividir-ho per dotze mensualitats.

Però com a expertes podem ‘enfilar-nos’ 
també en un projecte propi, crear la nostra 
petita empresa com a professionals, de 
forma autònoma o ajuntant-nos amb tantes 
altres dones i homes que estan en la mateixa 
situació que nosaltres i que treballen en el 
mateix sector. 

Aquesta agrupació pot fer-se de moltes 
maneres, una de les quals és la cooperativa 
de treball o la cooperativa de serveis. En 
una cooperativa de treball totes les sòcies 
som treballadores. Aportem al projecte 
empresarial comú el nostre treball en el 
sentit més ampli (poden ser coneixements, 

habilitats o altres). En el nostre cas, des 
del treball de totes nosaltres oferim els 
serveis a les persones. Per altra banda, 
una cooperativa de serveis agrupa 
diferents iniciatives o negocis 
particulars que comparteixen, 
com a sòcies, serveis que són 
útils a totes les iniciatives 
(serveis de gestoria, serveis 
adminsitratius, de difusió
i publicitat, etc).
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Programa
ENFILA'T
FOMENT DE L'ECONOMIA 
COOPERATIVA EN L'ATENCIÓ
A LES PERSONES GRANS
AL SUD DEL SOLSONÈS.

Emprendre o ‘enfilar-se’ en el 
camí de la professionalització 

del nostre treball ho 
podem fer de moltes 

formes. Primer de tot, 
quan treballem, hem 

d’exigir que se’ns 
faci un contracte. 



Cooperar?
Fins on?
Amb qui?
Com?

El projecte vol:
/  Millorar la qualitat de vida de les persones grans.

//  Donar valor i transmetre a la població la importància 
 de l'experiència de la gent gran i el seu valuós saber.

///  Donar un respir familiar a les famílies on hi ha 
 persones grans a càrrec d'algun familiar cuidador/a. 
 Amb aquests objectiu s'ofereixen tallers setmanals 
 de memòria a Llobera, on es troben veïns i veïnes
 d'aquest poble i recorden la història d'on van nèixer 
 i exerciten habilitats i la memòria. S'ofereixen també 
 serveis d'acompanyament  individuals a les diferents 
 llars del Sud del Solsonès que així ho requereixin i n0 
 puguin desplaçar-se als tallers.
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Per què apostem 
per les
cooperatives?
MILLORA DE LA SITUACIÓ PERSONAL I SOCIAL
DE LES SÒCIES: Permet que aquelles persones i iniciatives 
amb necessitats similars puguem cooperar per a fer un projecte 
compartit que ens ajudi a superar dificultats que  d’altra banda 
hauríem d’afrontar soles. El no valorar l'experiència i el saber 
d'aquells qui més saben, aquells que han viscut,  posa en perill 
el saber popular, posa pedres al camí... Compartir i valorar 
l'experiència viscuda pels avis i les noves que han de viure és una 
font de sabiduria inestimable i que des d'aqui i amb les trobades 
tenim l'oportunitat de recollir i recuperar.

OBJECTIUS I PROJECTE COMUNS: Com a cuidadores i 
treballadores que oferim serveis a les persones, compartim 
l’interès de millorar la situació de les persones. 

AUTONOMIA I INDEPENDÈNCIA: Per la gestió directe de 
l’empresa per part de les sòcies. Totes nosaltres decidim com 
volem que funcioni.

PROMOCIÓ I FORMACIÓ SOCIAL I PERSONAL DE LES 
SÒCIES: Com a sòcies tenim el dret i deure d'estar informades 
de la situació de l'empresa, formades i educades per a gestionar 
i participar a la cooperativa de forma òptima. Les cooperatives 
disposen de fons per a garantir-ho. 

RELACIÓ I COOPERACIÓ AMB ALTRES INICIATIVES: 
Existència d'òrgans superiors de suport a les cooperatives 
(Federació de cooperatives de treball, de serveis).

I tot això
tan maco
és possible?
NOU FUTUR és una cooperativa de treball de la Terra Alta formada 
per dones cuidadores que ofereixen serveis a les persones. 

Nascuda al 2004, en l’actualitat disposa ja de clientela fixa, entre 
elles d’administració local. La iniciativa les ha permès formar-
se, professionalitzar-se i gaudir dels seus drets i deures com a 
treballadores.

Ets una persona cuidadora que estàs interessada en emprendre 
amb altres companyes?. Vols gaudir del servei d’assessorament 
per analitzar si és viable o no la teva idea de negoci?. Vols més 
informació sobre el projecte?

POSA’T EN CONTACTE AMB NOSALTRES:
Correu:  DonaiGentGran@larada.net
Tel.:  973 11 22 31

FOTOGRAFIA D’UNA
SESSIÓ DEL CURS DE 
GESTIÓ EMPRESARIAL 
EN EMPRESES D’ATENCIÓ
A LES PERSONES

Biblioteca
de Llobera

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT EN ECONOMIA
COOPERATIVA Setembre/Novembre 2010
Amb la pretenció de donar suport i formació a totes aquelles dones 
que vulguin oferir els seus serveis des de la seva pròpia iniciativa 
i en col·laboració amb altres treballadores, des de l’Associació 
l’Arada i el grup de treball del projecte 'Dones i Gent Gran', s’inicia 
el Programa 'Enfila’t', de formació entorn la gestió empresarial en 
economia cooperativa i un acompanyament i suport en aquelles 

iniciatives que es vulguin formar. Fins al moment s’han dut a terme 
5 tallers, s’ha iniciat el curs de gestió i eel curs de gestió empresarial 
en iniciatives d'economia social en atenció a les persones, i a 
l'octubre s'iniciarà el segon curs d'habilitats personals i gestió de 
grups, que anirà seguit d'un acompanyament a aquelles iniciatives 
empresarials que les o els assistents vulguin tirar endavant. 

'Dones i Gent Gran'
és un projecte
que ofereix
serveis a les
persones grans:
Aquests serveis són per acompanyar a aquelles persones grans 
que necessiten suport en determindes tasques. Oferim serveis 
a les persones grans perquè desenvolupin les seves habilitats, 
mantinguin les seves aficions i en cerquin d'altres. Oferim tallers 
de memòria, escriptura, lectura, manualitats, inici a les noves 
tecnologies (mòbil, internet), aprenem a fer fotografies, etc.
Fem memòria del nostre poble i l'escrivim... L'acompanyem en 
les seves aficions: anem a l'hort, a festes majors, fem mitja... 
Oferim serveis de neteja i cura de la llar, compres i gestions...

Si estàs interessat/da en què els talles es facin al teu poble,
a casa o des d'un local, contacta amb nosaltres:
Correu: DonaiGentGran@larada.net
Tel.:  973 11 22 31
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REMEI PER FER FRONT LA FEBRE núm. 1:
Plantes necessàries: Corretjola o 'correhuela' - Centàurea - 
Genciana - Herba de San Benet - Saüc - Tarongina o 'Melissa' 
- Trèvol d'aigua.
Preparació i ús: Es barregen en parts iguals, una cullerada per 
tassa de tisana. Ens prendrem tres tasses al dia d'aquesta tisana. 
Aquest és un remei que cal prendre's al començament de la 
febre. Fa orinar i suar, és depurativa i desintoxicant

REMEI PER FER FRONT LA FEBRE núm. 2:
Part de plantes necessàries: Arrel de genciana - Estigmes de blat 
- Flors de violeta - Xicoira - Menta - Saüc.
Preparació i ús: Es preparen a raó d'una cullerada sopera de 
barreja, en parts iguals, per tassa de tisana. El remei es prendrà 
entre dos i tres dies, quan haurà d'haver desaparegut la febre.

REMEI PER FER FRONT LA FEBRE núm. 3:
Plantes i quantitats que utilitzarem per un litre d'aigua:
Malrubí blanc o 'Marrubio' blanc (100 grams) - Trèvol d’aigua 
(70 grams) - Card beneït, 50 grams - Centàurea (20 grams) - 
Genciana (20 grams) - Estigmes de blat (70 grams) - Hísop (30 
grams).
Preparació i ús: Es mesclen les quantitats anteriors en un litre 
d'aigua i es fan bullir. Del preparat final se'n prenen tres tasses 
per dia durant els dies que ja ha marxat la febre. Aquest remei 
serveix per reanimar al malalt, depurar i augmentar les ganes 
d'orinar, i recuperar la gana i les forces.

REMEI CONTRA LA GRIP núm. 1:
Plantes necessàries: Card benït - Flor de saüc - Escabiosa - Flors 
de violeta - Menta - Estigmes de blat.
Preparació i ús: Es barregen en parts iguals a mode d'una 
cullerada sopera de la barreja per tassa de 'tisiana'.

REMEI CONTRA LA GRIP AMB DIARRERES I VÒMITS I 
ALTRES ALTERACIONS DIGESTIVES núm. 2:
Plantes necessàries: Flor de saüc - Anís verd - Fonoll - Morella 
roquera o 'parietària' - Malva - Card beneït - Centàurea.
Preparació i ús: Es barregen en parts iguals a mode d'una 
cullerada sopera de la barreja per tassa de 'tisiana'.

REMEI CONTRA LA GRIP núm 3:
Plantes necessàries: Gnafali nan o 'Gordolobo' - Rosella - Malva 
- Cua de cavall o 'Tusilago' - Violeta.
Preparació i ús: Es barregen en parts iguals a mode d'una 
cullerada sopera de la barreja per tassa de 'tisiana'.

Entre el febrer i el juny d'enguany des del taller de memòria 
que s'ha fet a Llobera hem reflexionat sobre la situació de les 
persones grans, hem reescrit i recordat la història i anèctodes 
del nostre poble, hem exercitat la memòria, hem escrit, hem 
llegit, jugat... Amb aquesta edició inaugurem la secció 'El racó 
del savi', on us trasmetrem aquells sabers més interessants de 
les persones grans que participen en el projecte. En aquesta 
edició us relatem remeis per a la grip i la febre. En la propera us 
relatarem la Història d'en Montraveta.

Entre totes nosaltres gestionem
el projecte i el fem caminar.

Per a més informació sobre el projecte
podeu trucar al telèfon: 663 839 465
o enviar un correu electrònic a:
DonaiGentGran@Larada.net

Mentrestant, al bloc del projecte hi trobareu informació
sobre les tasques dutes a terme fins al moment:
http://DependenciaEnElMonRural.wordpress.com

Aquestes trobades són obertes a tothom:
Les persones grans, dones i homes del Solsonès actives, 
reactives, inquietes... Amb la situació de les dones rurals i 
la gent gran ens reunim mensualment a les trobades dels 
grups d'interès i redefinim serveis a partir de les nostres 
necessitats. 

Projecte desenvolupat en el marc del projecte 'ACTUA':
Implementació Participativa del PAI del Solsonès.

Web: http://ActuaSolsones.wordpress.com
Correu: info@larada.net

Amb la col·laboració de:

Entitats que formen part del grup d’interès:

Associació
de Gent Gran
de Pinós.

Finançat per:


