
 1.3. EL PER QUÈ ?

L’envelliment és una de les característiques 
fonamentals de la població actual dels paï-
sos desenvolupats, i que s’intensifica en les 
àrees rurals. A Catalunya hi ha més d’un mi-
lió de persones mes grans de 64 anys, la 
majoria d’elles per sobre dels 74 .El 2030 es 
preveu que seràn més d’un milió i mig. Si bé 
la taxa d’envelliment del territori on intervé el 
projecte (Sud del Solsonès, Calaf, Torà, Biosca 
i Cardona) és superior a la mitjana catalana 
i la taxa de dependència és també superior, 
també són superiors a les dades comarcals. 
El caràcter disseminat del poblament en 
aquest territori i la pròpia cultura rural difi-
culten 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 co-
neixement 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.

L’augment de la longevitat és un avenç so-
cial important, que suposa alhora un rep-
te per crear les condicions socials, econò-
miques i personals que permetin arribar a 
edats avançades en bones condicions de 
salut i de qualitat de vida.

Amb l’objectiu de pr’moure i sensibilit-
zar els diferents agents de la necessi-
tat de fer accions i projectes que afavo-
reixen la qualitat de vida de les persones 
grans i la seva participació en la societat, 
el Parlament Europeu i el Consell Euro-
pa han declarat l’any 2012 l’Any Europeu 
de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre 
Generacions. L’Organització Mundial de la 
Salut (OMS 2002) ha definit l’envelliment 
actiu com “el procés d’optimització de les 
oportunitats de salut, participació i segu-
retat amb la finalitat de millorar la quali-
tat de vida de les persones a mesura que 
aquestes envelleixen”. 

Des del projecte “Dones i Gent Gran”, i se-
guint la metodologia de treball de l’Arada, 
es subratlla la dimensió participativa de 
l’envelliment actiu. L’envelliment actiu no 
és doncs només una estimulació de les 
persones grans a través d’activitats que fo-
menten el seu benestar i les seves capaci-
tats per interactuar amb el seu entorn. Sinó 
que també ha d’incloure espais i projectes 
que despertin i canalitzin la seva creativi-
tat i implicació amb el seu entorn, i que ho 
facin posant en relació aquest col·lectiu de 
persones amb altres col·lectius, edats, etc., i 
agents del territori. D’aquesta manera, con-
tribuir al reconeixement de les seves capa-
citats i del seu paper a la societat, així com 
fer-los més partíceps d’un món que tendeix 
a excloure’ls i victimitzar-los. 

 1.1. QUI I COM ES GESTIONA EL PROJECTE?

Els projectes impulsats des de L’Arada  
es basen en la participació activa de la 
gent del territori que es reuneix men-
sualment. Les diferents entitats inte-
grants del grup d’interès han sol·licitat fi-
nançament per a tirar endavant aquest 
projecte. Els recursos econòmics, mate-
rials i personals s’autogestionen des del 
propi grup d’interès.

 1.2. COM PARTICIPAR?

Si ets una persona interesada en la gent 
gran o en la situació social i laboral de les 
dones cuidadores i treballadores de llar, 
pots participar en la gestió del projecte 
fent-nos arribar la teva opinió:

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

— A partir del bloc del projecte: 
donesigentgran.larada.net

— Assistint als diferents actes que 
s’organitzin (trobaràs la informació al 
bloc o al web de l’Arada: www.larada.net)

— Fent-nos arribar la teva opinió 
i propostes a través de la nostra 
adreça electrònica (donaigentgran@la-
rada.net), via telefònica (672 491 223) 
o via postal (Cal Palà s/n, 08281 Pra-
des de La Molsosa).
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crEAtivitAt SOciAL

'A aquells que no fan mai res 
no els tinguem en compte, 
si no és per di'ls-hi això: 
«Feu coses o calleu. No sigueu 
el femer que destorba el vianant». 
I si volen parlar, no els admetem 
disputa. Fem coses'

larada.net

 Pinós

curs de “recuperació del sòl pelvic”.
Dilluns de 16 a 18h.
Durant el 4rt. trimestre 2012 

Jocs tradicionals: cartes, petanca, 
bitlles, lectura i més.
Dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20h. 
Al Casal. Organitza l’Ass. de Gent Gran.

Patchwork, manualitats i punta al coixí. 
Dimarts de 16 a 18h.

Gimnàstica de manteniment.
Dimecres de 16 a 18h.

“curs de memòria” 
Els dissabtes de 16 a 18h.

curs de primers auxilis
3, 10 i 17 de novembre. Org. l’Ajuntament.

Xerrades 
Aquestes activitats són organitzades per 
l’Ajuntament juntament amb l’Associació 
de Gent Gran de Pinós.

 Torà

Festa a la residència 
Abril. Organitza l’Associació de Dones

Altres activitats obertes a totes les edats, 
com cursos d’anglès i de cuina.

voluntariat d’acompanyament 
a gent gran a la llar i a la residència.
Càrites

Gimnàstica 
2 matins a la setmana. 
Casal.

casal. 
Obert cada dia a les tardes.

 Freixinet

ioga 
De setembre a juny (Calendari escolar). 
Contactar al telèfon 618 802 445

 Clariana

curs de ioga  
19 de setembre al 12 de desembre. 
Obert a totes les edats.

Servei d’assistenta social per atenció 
a la gent gran a la seva propia casa.
(3 cases al municipi). 
Acompanyament a la visita al metge, 
fer la compra... 
(voluntariat/Ajuntament de Clariana)

 Llobera

classes de gimnàstica per a la gent gran
Dos dies a la setmana (d’octubre a juny) 
Ajuntament de Llobera. 

5. tALLErS quE JA 
S’OFErEiXEn AL tErritOri
 

una vegada a l’any l’Ajuntament fa un 
dinar pels pensionistes del poble, 
premiant la persona de més edat.

 Calaf

caminades “amb torna”.

Gimnàstica per gent gran.
Dilluns i dimecres, de 19 a 20h. 
Organitza l’Escola Alta Segarra.

Gimnàstica de baix impacte per a gent gran.
Dimarts i dijous de 19 a 20h. 
Organitza l’ Escola Alta Segarra 
i l’Ajuntament de Calaf

informatica. 
Tardes de dimarts a divendres de 16 a 18h.

Xerrades.

cineforums, 2 películes a l’any.

Sorgint “Balls en línia” i futur 
“taller de Memòria” 
Després de Març.

Esplai de Gent Gran

Punta de coixí, mitja, ganxet. 
De Dilluns a dijous de 16 a 19h. 
ARCA.

Sardanes.

JOAN SALvAT-PAPASSEIT



Entenem que aquesta tasca passa primer 
de tot per a visibilitzar i reconèixer la tas-
ca 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 mi-
llor a elles i així, cuidar millor als seus. A 
aquestes se’ls oferirà també un respir 
familiar en la mesura que s’ofereixin ser-
veis d’atenció a la persona gran que te-
nen al seu càrrec.

2. Dones cuidadores i altres treballadores 
de la llar que es volen professionalitzar.

El projecte es centra especialment en 
aquest grup de dones, oferint-lis forma-
ció a nivell de 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 i treballadores 
de la llar professionalitzades

Per a les dones que ja es dediquen pro-
fessionalment a la cura de persones, 
se’ls hi ofereix igualment formació em-
presarial i d’emprenedoria i alhora la 
possibilitat de completar el seus serveis. 
Els grups 2 i 3 es podran coordinar i ofe-
rir els serveis definits en el marc del pro-
jecte a partir de la consolidació d’una 
xarxa de cuidadores, on es promocionen 
i coordinen els seus serveis de manera 
conjunta (la primera edició ja present en 
aquest butlletí).

 1.4. QUÈ OFEREIX “DONES I GENT GRAN”?

1.4.1. Promoció i comunicació conjunta de 
serveis a les persones grans

El projecte “dones i Gent Gran” acompanya 
a dones que ofereixin, o vulguin oferir, ser-
veis d’atenció a la gent gran i assistència a 
la llar, perquè ho facin de manera  coordi-
nada, professional, digne i conjuntament. 

Aquest acompanyament consisteix en un 
servei de promoció conjunta dels serveis 
professionals que cadascuna de vosaltres 
ofereix o que pretén oferir tant a domici-
li o a  particulars, com a grups i des de lo-
cals socials del territori de treball (com-
près entre el Sud del Solsonès i Solsona 
pel nord, Biosca per l’oest, Calaf al sud, i 
Cardona a l’est).

Els serveis que s’ofereixen van des de ser-
veis d’oci i entreteniment a les persones 
grans fins a serveis de medicina preventiva 
i formació i suport als membres de la fa-
mília. Els serveis que s’oferiran seran sem-
pre complementaris als serveis públics 
i privats que ja s’estan oferint, els quals 
es publiciten també en aquesta prime-
ra edició del butlletí “Dones i Gent Gran”. 
Paral·lelament es duran a terme entrevis-
tes a persones grans per tal de poder valo-
rar aquells serveis que més els interessin. 

Els serveis que s’oferiran tindran dos for-
mats 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 ofer-
ta dels serveis es basa en l’anàlisi cas a cas 
de les persones dependents i del seu en-
torn familiar 
i social més pròxims. 

1.4. 2. Programa Enfila’t (III edició)

Per tal de fomentar l’esperit emprenedor i la 
sostenibilitat del projecte, així com per po-
tenciar el sector de serveis a les persones, 
es realitzaran dos mòduls de formacions 
subvencionades destinats a millorar la ges-
tió dels serveis i la seva promoció. Tallers 
formatius per a la autoocupació i a la ges-
tió empresarial en el sector de serveis a les 
persones i a la llar a zones rurals. El primer, 
de “Eines per a la qualitat del servei i idees 
de negoci”, i el segón de “Procés empresarial 
i recursos per a la gestió” (18h en total).

NOTÍCIA

Jornada de presentació del Programa 
d’atenció a la dependència en el mon rural.

El passat 25 d’octubre vam celebrar a Solso-
na, a l’Auditori de la Sala Polivalent, la pre-
sentació de la tercera edició del Programa 
d’Atenció a la Dependència en el Món Rural. 

En ella varem fer un breu recordatori de 
la situació en què la dona i la gent gran 
es troben a la comarca, concretament en 
aquell territori on es du a terme el pro-
jecte, que com sabeu és als municipis del 
sud del Solsonès i també a alguns veins, 
doncs enguany també es realitzarán acti-
vitats als municipis de Calaf i Torà. Tam-
bé vem gaudir de l’oportunitat per explicar 
les línies d’atuació que el projecte, 
explicades en aquest butlletí.

Hi ha haver molt bona rebuda i interès 
per part de dones del territori, que s’han 
apuntat tant a les formacions a Solsona 
com a les formacions a Calaf. 

Et dediques o et vols dedicar 
a l’acompanyament i atenció 
a persones grans?
Estimulació de la memòria, gim-
nàstica, tai-chi, informàtica, etc...
 
Et dediques o et vols 
dedicar a l’atenció 
i assistència a la llar?
Serveis de neteja, d’assistència...
 
Vols capacitar-te per oferir els 
teus serveis al territori amb 
millors resultats?

‘Jo soc gran, i crec que cal 
un taller de...’
Fes-nos-ho saber!

donaigentgran@larada.net 
672 49 12 26

A mesura que ens fem grans hem de poder 
continuar creixent i desenvolupant les nos-
tres capacitats i potencialitats físiques, rela-
cionals, emotives, lúdiques, formatives, crea-
tives i de relació amb l’entorn. Les persones 
grans arriben a edats avançades, cada vega-
da més, en millors condicions físiques i cog-
nitives que temps enrera. El manteniment i 
la promoció de la seva autonomia personal 
depèn, entre d’altres, de programes de pre-
venció com Tallers de gimnàstica, Yoga, ac-
tivitats d’expressió i moviment, o els Tallers 
d’entrenament de la memòria.

1.3.1. Les dones del territori

Al Sud del Solsonès, com a majoritària-
ment arreu, les tasques de la llar i de cu-
ra a les persones són desenvolupades per 
dones. Malauradament però aquestes 
tasques sovint no són reconegudes ni so-
cialment ni econòmicament. Aquests dos 
factors fan que el treball de cura a la llar 
i a les persones de les dones sigui mas-
sa sovint invisible. Aquests dos factors di-
ficulten 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 per-
sones i a la gent gran en una comarca que 
presenta un important índex d’envelliment 
poblacional i de dependència.

Al Solsonès, com als territoris veïns, la 
població que treballa en les feines de 
la llar és principalment femenina (99%). 
Massa sovint però les dones que tre-
ballen en aquest sector oferint de per 
a tercers, sovint ho fan de forma sub-
mergida. 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 jubila-
ció digna, quan no té feina no pot bene-
ficiar-se de l’atur, entre un gran llarg ex-
cètera. A banda, no contribueix, com la 
resta de treballadors/es, al sistema de 
benestar social i serveis públics. 

1.3.2. Millorar la qualitat de vida de les cui-
dadores i treballadores amb gent gran.

El projecte, finançat per l’Institut Català de 
les Dones i l’Obra Social de La Caixa, el coor-
dina l’Arada i és gestionat per un grup parti-
cipatiu format per diferents entitats del te-
rritori, persones interessades i ajuntaments. 

Per a més informació i inscripcions: 
donaigentgran@larada.net | 672 49 12 26.

1.4.3. Oferta d’un servei d’assessorament 
i acompanyament en l’emprenedoria en el 
sector d’atenció a les persones grans.

En particular en la professionalització dels 
serveis d’atenció a la llar, i d’atenció a les 
persones, juntament amb un servei de su-
port i promoció d’activitats socials i cultu-
rals destinades a gent gran o dones.

A banda, s’ofereix també assessorament 
en gestió de projectes culturals i socials 
(planificació de jornades, de publicacions, 
d’excursions...), en el seu disseny, mo-
bilització de recursos i en la seva posa-
da a la pràctica. Aquest assessorament 
s’acordarà amb cita prèvia.

1.4 4. Creació de dos grups d’ajuda mútua

El projecte va dirigit també a do-
nes cuidadores i a dones del món ru-
ral en general. Des d’aquest objectiu 
s’oferiran trobades informals de dones, 
grups d’ajuda mútua, des d’on es com-
partiran experiències i aprenentatges 
entorn situacions comunes com la si-
tuació de la dependència transferida a 
cuidadores (la dependència que la do-
na cuidadora té envers la persona de 
qui té cura), i sobre tècniques per a te-
nir cura de les persones grans de for-
ma no professional.

1.4. 5. Programa ‘Realitats de dones’

S’ofereixen dues activitats anuals en-
caminades a desenvolupar temes 
d’especial interès pel col·lectiu de do-
nes. Es té previst una jornada encami-
nada a valorar la gestió del temps i a 
aportar-hi tècniques. Al desembre, es-
tà prevista la celebració de la III Diada 
de Dones Rurals.

Equi aut optatur ad ut 
aces ent lam alit.
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Sobre les bases de cotització s’aplicaran 
els següents percentatges a abonar:

el 22 % (18,3% a càrrec ocupador 
i 3,7% a càrrec del treballador) 
per contingències comuns

l’1,10 % per contingències 
professionals.

Aquestes bases de cotització s’incrmenta-
ran en proporció a l’augment que s’estableixi 
per a la base mínima en la Llei de Pressu-
postos Generals de l’Estat de cada any. 

B. L’ingrés de la quota a la Seguretat 
Social serà responsabilitat directa
de l’ocupador.

C. noves contingències en els temes 
d’incapacitat.

El subsidi d’incapacitat temporal en 
cas de malaltia comuna o d’accident 
laboral , es percebrà des de el quart dia 
de la baixa de treball i serà a càrrec de 

A partir d’aquest 1 de gener de 2012 can-
via la regulació del treball a les llars. El 
Règim Especial de les Treballadores de la 
Llar s’integra al Règim General de la Se-
guretat Social a través d’un nou sistema 
especial per aquests treballadors.

S’estableix fins al 30 de juny de 2012 
perquè, tant els caps de família que con-
tracten els serveis, com les treballadores 
de la llar exposin la seva situació legal-
laboral a la corresponent Administració 
de la Seguretat Social.

Es consideren “treballadores de la llar” 
aquelles persones que presten serveis 
per la llar familiar, l’activitat dels quals 
consisteixi en qualsevol activitat a les 
llars, cura de la llar en el seu conjunt, o 
dels seus membres. 

En aquest nou sistema, el pagament 
de la Seguretat Social s’efectuaran 
sempre pel cap de família (el contrac-
tant dels serveis a la llar) i en funció 

Salari mensual    Base de cotització SS

Fins a 74,83 €/mes ..............................................................................................90,20 €/mes
Des de 74.84 €/mes fins a 122.93 €/mes ....................................................... 98.89 €/mes
De 122,94 €/mes fins a 171,02 €/mes ............................................................146,98 €/mes
De 171,03 €/mes fins a 219,11 €/mes ............................................................195,07 €/mes
De 219,12 €/mes fins a 267,20 €/mes ............................................................243,16 €/mes
De 267,21 €/mes fins a 315,30 €/mes ............................................................291,26 €/mes
De 315,31 €/mes fins a 363,40 €/mes ............................................................339,36 €/mes
De 363,41 €/mes fins a 411,50 €/mes ............................................................387,46 €/mes
De 411,51 €/mes fins a 459,60 €/mes ............................................................435,56 €/mes
De 459,61 €/mes fins a 507,70 €/mes ............................................................483,66 €/mes
De 507,71 €/mes fins a 555,80 €/mes ............................................................531,76 €/mes
De 555,81 €/mes fins a 603,90 €/mes ............................................................579,86 €/mes
De 603,91 €/mes fins a 652,00 €/mes ............................................................627,96 €/mes
De 652,01 €/mes fins a 700,10 €/mes ............................................................676,06 €/mes
De 700,11 €/mes ................................................................................................748,20 €/mes

l’ocupador l’abonament de la prestació 
al treballador des de aquesta data fins 
el 8è dia, ambdós inclosos. A partir del 
novè dia de la baixa s’abonarà per la 
seguretat social (anteriorment la baixa 
es percebia a partir del 29 dia de baixa). 
Per tant la tramitació del subsidi s’ha 
de demanar a partir del 8 è dia de baixa 
com a pagament directe.

Si la incapacitat es deriva d’accident 
de treball o de malaltia professio-
nal, un cop integrada la treballadora 
de la llar al nou règim, tindrà dret a 
percebre’l a partir del dia següent a la 
baixa mèdica.

Les prestacions d’atur, actualment 
no estan contemplades, però la 
norma preveu que en un curt temps 
s’incorporaran al sistema.

D. continuen sent víctimes d'una regula-
ció diferent.

No perceben prestació per desocupació.

de les retribucions percebudes per la 
treballadora de la llar.

Si es decidèix atendre’s sota aquest 
nou règim per treballar a les llars, els 
o les treballadores de la llar que pres-
tin serveis només per una familia de 
forma exclusiva hauran de sol·licitar 
un nou numero de cotització a la Tre-
soreria de la Seguretat Social. Aquesta 
via doncs demanda de que el contrac-
tant formalitzi la cotització de la tre-
balladora, una declaració amb la retri-
bució pactada i el contracte laboral on 
s’especifiquen les condicions establer-
tes entre les parts.

Pel que fa a les treballadors que presten 
serveis per a diverses llars, aquesta nor-
ma, preveu també l’adscripció a comptes 
de cotització abonats pels ocupadors per 
aquí presten serveis (en funció de la re-
tribució que perceben de cada un d’ells). 
Per aquest motiu cada ocupador ha de 
disposar d’un codi de compte de cotit-

zació i sol·licitar l’alta, variació de condi-
cions, o la baixa dels treballadors.

Si el dia 30 de juny els ocupadors per a 
qui presten serveis les treballadores ac-
tualment en el règim de la llar no han co-
municat les noves condicions exigides 
per la correcta inclusió al sistema segons 
la nova norma, quedaran exclosos del 
sistema i l’administració donarà de baixa 
al treballador.

Els contractes poden ser verbals o per 
escrit. Pot existir un període de pro-
va que no superarà mai els dos mesos, 
podent rescindir amb un pre-avís 
màxim de 7 dies. 

Els trets principals que marquen aquest 
nou sistema són:

A. La cotització a la Seguretat Social, que 
en aquest sistema estarà en funció del 
tram que correspongui pels salaris per-
cebuts pels empleats, d’acord amb el 
quadre de sota.

Fonts originals
Morera Gestió / www.moreragestio.com 
Col·lectiu Ronda / www.cronda.com 
Grup 8 / www.grup8.com

Per a consultes:
http://www.cronda.com/Departa-
ments/Economia-Social/Recursos/
Noticies/S-esgota-el-termini

Per a més informació sobre els 
empleadors (ccOO): 
http://www.ccoo.cat/pdf_docu-
ments/2012/empleadors_llar.pdf

Encara que l’empresari incompleixi la 
seva obligació d'afiliació i / o cotitza-
ció, no se li genera cap responsabili-
tat, per exclusió expressa del article 
126 LGSS: (...) L'incompliment de les 
obligacions en matèria d'afiliació i 
cotització determinarà l'exigència de 
responsabilitat, pel que fa al paga-
ment de les prestacions (...)

Des del 2012 fins al 2018, per al càlcul 
de la br de les pensions d'incapacitat 
permanent derivada de cc i de la jubi-
lació només es tindran en compte el 
període realment de cotització (sense 
integració de llacunes).

Fins al 2019 no s'aplicaran els fac-
tors correctors que preveu la LGSS 
per evitar perjudicis als treballadors 
a temps parcial.

2. nOu rèGiM LABOrAL PEr ALS 
trEBALLAdOrS dE LA LLAr 
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Tret de casos puntuals, fins ara, un dels 
models de gestió amb més capacitat 
de resistència a la crisi és el de les coo-
peratives. La creació d’una cooperativa 
ha esdevingut una solució que s’arrela 
amb força per generar autoocupació en 
aquells que es troben aturats, tant per 
joves, persones en risc d’exclusió social, 
professionals amb llargues trajectòri-
es, com per dones cuidadores, etc. Es 
basa en el fet que gairebé tots els seus 
treballadors són socis de la firma. 

És doncs una organització autònoma, 
d’almenys 3 persones, amb necessitats 
comunes que desitgen millorar la seva si-
tuació econòmica, social i cultural, unint-se 
per treballar en una empresa de propietat 
comuna. Són per tant bons empresaris i 
treballadors alhora. Es genera així un en-
torn democràtic, participatiu, i de respecte 
a la persona. Aquesta formula de treball 
aporta una alternativa a la economia in-
formal i permet una capacitació i educació 
permanent dels socis i treballadors.

A Catalunya hi ha més de 4.000 coo-
peratives, a les quals estan vinculades 
al voltant de 1.000.000 de persones. 
L’ONU ha proclamat el 2012 com l’any 
internacional del cooperativisme, i ha 
posat l’èmfasi en un model d’empresa 
equilibrat i socialment responsable.

Les cooperatives de treball permeten 
l’autoocupació des d’una forma eficient i 
coherent, i és especialment interessant 
en l’àmbit de les treballadores de la llar, 
històricament discriminades en l’accés 
a subsidis relacionats amb el treball i 
en les facilitats d’acomiadament.

El fet de constituir-se com a empresa 
evita que l’ocupador s’hagi de donar 
d’alta com a empresari, i reporta bene-
ficis directes a les treballadores, que 
poden, sotmetre’s al règim general de 
treballadors i equiparar-se als drets i 
deures de la resta de treballadors, com 
en el subsidi d’atur. Si una dona cuida-
dora ofereix serveis de cura a persones 
grans i ho ha fa de forma professional 
i legalitzada, contribueix al sistema de 
benestar social com tot/a treballador/a, 
té els drets laborals associats, com 
l’atur, la baixa laboral i també la pensió 
de jubilació. Si ha treballat 35 anys dedi-
cant 7 hores diàries, comptaria amb una 
nòmina del voltant de 1100 euros, i una 
pensió de jubilació de 860 euros.

El projecte de “Dones i Gent Gran” és 
una experiència de promoció d’aquest 
tipus de cooperativisme i autoocupació 
que l’Arada ha promocionat al pla co-
munitari del Sud del Solsonès i a Calaf, i 
ara s’estén a altres territoris veïns.

Equi aut optatur ad ut 
aces ent lam alit ili-
quun tioremquatio 
vernata temporepedit 
expernati ius, opta et 
ende sit ut veliquam 
quiatur maionestio.

Les 15 dones que segueixen el procés 
d’emprenedoria i regularització professi-
onal del projecte “Dones i Gent Gran”, es 
disposen a oferir serveis professionals 
al territori en els àmbits d’atenció a les 
persones en què tenen experiència laboral 
i formació: serveis a la llar, atenció a les 
persones grans i a infants, i realització 
de tallers i activitats en centres culturals 
per a gent gran. Són dones d’entre 25 i 55 
anys, treballadores amb variades nacio-
nalitats que realitzen professionalment 
els serveis que ofereixen, i que son:

Servei d’Atenció domiciliaria especialit-
zada (alzheimer, geriatria, infermeria...).

Servei d’acompanyament i vetlla de 
la gent gran a domicili.

Serveis de suport a la llar i a la família: ne-
teja, cuina, costura i reparació de peces de 
roba, cura d’infants, tècniques de respiració 
i millora postural, tècniques de vocalització 
i projecció de la veu, tallers d’estimulació de 
la memòria i l’atenció, entre d’altres.

tallers i Activitats socioculturals en 
centres cívics: ioga per a gent gran, 
gimnàstica per a gent gran, estimulació 
de la memòria i de l’atenció, pintura 
abstacta, manualitats amb material 
reciclat (decoració nadalenca, maceters, 
porta llapissos, sabons ratllats, mitja, 
ganxet i mecramé, entre d’altres).

També volem informar-vos que durant 
els mesos de desembre del 2012 i de 
gener del 2013 es realitarà un “tastet de 

3. EMPrEnEdOriA EcOnòMicA i EMPrESAriAL: 
LES cOOPErAtivES dE trEBALL 
i L’AtEnció A LES LLArS. 
 

4. SErvEiS dE LA XArXA PrOFESSiOnAL 
dE dOnES A GEnt GrAn i dOMiciLiS. 
 
 

Per rebre algun d’aquests serveis, o més 
informació: donaigentgran@larada.net, 
o trucar-nos als telèfons 672491225 / 
660528582 / 938729709.

tallers” als municipis de Calaf, Torà, Pi-
nell, Pinós i Llobera, per tal que els grans 
pugueu conèixer a les talleristes i els 
tallers que ofereixen. D’aquesta manera, 
també donar suport a l’emprenedoria 
professional d’aquestes dones.
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