
xarxaenfilat@larada.net672 491 223

Organitza: Amb el supor de:

Serveis integrals a les persones i a la llar
(Alta Segarra, Sud del Solsonès i Cardona)

La Xarxa Enfila’t sorgeix 
d’un procés de participació 
comunitària i d’un 
profund anàlisi de les 
necessitats del territori 
del Sud del Solsonès 
i l’Alta Segarra, 
pel que un grup de 
dones en situació 
de desocupació 
decideixen unir-
se amb l’objectiu 
d’oferir serveis 
de qualitat 
en l’atenció a 
les persones i a 
les llars. Amb el 
suport dinamitzador 
de L’ARADA, les 
professionals que formen 
part de la xarxa ofereixen 
serveis integrals i de 
proximitat a les persones 
del nostre entorn per a 
millorar-ne la seva qualitat 
de vida.

La xarxa es coordina
per tal d’oferir també
‘Packs combinats de
serveis a les persones
i la llar”.

·  Atenció a domicili a gent gran
·  Atenció a les persones cuidadores familiars
·  Acompanyament en el gaudir de l’oci de les persones més grans
·  Tallers variats que poden incloure tota la família

La Xarxa Enfila’t dona serveis de: (vegeu al dors)



SERVEIS
A LA LLAR
Serveis de neteja, de cuina, de costura i 
reparació, d’administració domèstica...

ENVELLIMENT
ACTIU
Tallers de memòria, salut física, 
manualitats...

VETLLA
I ACOMPANYAMENT
A domicili, a l’exterior,
hospitalaria...

CURES D’AUXILIAR
D’INFERMERIA
Higiene, cures,
Alzheimer...

VETLLA I GUARDA
D’INFANTS
Lectura, música,
arts aplicades...

SUPORT A PERSONES
CUIDADORES
Formació, servei de descansos,
serveis de grups d’ajuda mútua...

Serveis de formació:
Encaminats a oferir formació a familiars de 
persones amb algun tipus de Malaltia Mental. 

L’objectiu d’aquests és reduir l’ansietat i els 
pors d’aquells cuidadors/es que es troben 
davant de quelcom desconegut i alhora poder-
los dotar d’eines pràctiques per poder prevenir 
certs riscos (Ex.: Marcar els fogons per tal que 
els persones amb un grau inicial d’Alzheimer i 
els seus cuidadors/es puguin estar segurs que 
estan tancats).

Serveis de grups d’ajuda mútua:
Facilitació i suport d’un “grup de persones que 
es reuneixen per compartir un problema de 
salut física, psicològica, o una situació social de 
risc, amb la finalitat de donar-se suport mutu 
i compartir informació de cara a aconseguir 
canvis personals i/o socials.”

Serveis de descansos:
Encaminats a oferir descansos temporals a 
aquelles persones que tenen avis/es al seu 
càrrec. Engloben el conjunt de serveis a 
persones grans i infants, que alliberin a la 
persona cuidadora d’aquestes tasques. Es poden 
concretar serveis a mida segons les necessitats 
més personals.

Servei d’atenció als infants:
servei de vetlla, entreteniment i estimulació 
dels més petits en el seu creixement.

Aquests serveis estan adreçats tant a avis i 
avies sense cap tipus de malaltia mental com a 
aquells on la malaltia està en una etapa inicial.

Serveis d’envelliment actiu:
Activitats a domicili d’activació i estimulació
de la persona gran per a la millora de la seva 
salut física i mental. S’ofereixen, activitats 
de salut física: yoga, gimnàstica, relaxació, 
respiració i millora postural, vocalització 
i parla. Tallers de memòria. Manualitats i 
tallers: segons l’interès. Es proposen objectes 
de decoració, macramé, mitja i ganxet. Serveis 
dimatge, estètica i perruqueria.

Serveis d’alimentació:
Aquests serveis estan adreçats a garantir 
una nutrició adequada i, a la vegada, un 
acompanyament en l’elaboració dels àpats.
Aquest servei té dues variants, un on la família 
o avi compra els aliments o on s’ofereix un 
servei de compra setmanal (que es factura a 
finals de mes).

Serveis d’higiene i tasques diàries:
Són serveis adreçats a oferir als avis/es 
acompanyament a l’hora d’endreçar la llar i 
garantir uns hàbits higiènics adequats. També 

Aquests tallers es estan especialment dirigits a 
persones grans i dones, però també es poden 
dirigir a qualsevol altre grup interessat, com de 
manera integral s’organitzarien per a famílies 
(joves, fills i gent gran alhora), sempre amb 
l’objectiu de millorar la conciliació personal 
i generar espais de cohesió, entreteniment, 
formació i reconeixement mutu. 

Aquests s’adaptaran a les demandes i 
necessitats de cada territori, però d’entrada 
es suggereixen tallers temàtics i tallers 
intergeneracionals de: Yoga, Memòria i cultura 
popular, Manualitats, Gimnàstica, Teatre, 
Costura, etc.

ajudar a aquelles persones amb problemes de  
mobilitat a dur-los a terme (Ex.: ajudar-los a 
dutxar-se).

Serveis de vetlla i acompanyament:
Companyia en moments de soledat, i pel 
respir de la persona cuidadora familiar, tant a 
domicili, com donat al cas al centre sanitari.

Serveis de relació amb l’entorn:
Acompanyament de l’avi/a a aquelles activitats 
i oferta lúdica que hi ha al seu entorn més 
pròxim (ex.: acompanyament a les activitats del 
centre de dia, a una “festa de barri”, o a passejar 
per entorns pròxims). És pretén vincular a 
les persones amb el seu entorn i minvar el 
sentiment de soledat.

Serveis de relació amb la família:
Acompanyament de l’avi/a, amb problemes 
de mobilitat o amb una fase inicial d’alguna 
malaltia mental, a aquelles rutines familiars 
que ja no pot fer per si sol.

Serveis a la llar:
Suport i servei de tasques domèstiques, higiene 
i neteja de la llar, cuina saludable, costura i 
reparació, suport en l’administració domèstica, 
etc.

CUIDADORS/ESAVIS/ES

TALLERS A ESPAIS SOCIALS

La Xarxa Enfila’t s’ajunta amb la voluntat 
d’oferir serveis tant a persones grans com a 
persones cuidadores familiars, amb necessitats 
de cura i acompanyament, d’envelliment actiu, 
de serveis a la llar i als infants. L’oferta d’aquests 
serveis es desplega d’una manera innovadora, 

buscant l’atenció integral de les persones,
pel seu benestar i respir personal. Els serveis 
es poden contractar individualment, però 
la xarxa es coordina per tal d’oferir també 
‘Packs combinats de serveis a les persones i 
la llar”. Oferim serveis dobles, on una parella 
de dones us poden oferir alhora dos serveis 
dins el vostre àmbit domèstic i familiar que 
responguin al vostre interès i necessitats 
particulars, per exemple:

ELS SERVEIS DE LA
Xarxa Enfila’t!

Exemples de Packs combinats

Acompanyament de la persona
gran a passejar Cura i higiene de la persona gran

Rentar la casa Suport a la persona cuidadora+ +

Realitzar una activitat d’envelliment actiu 
amb la persona gran

Activitats de salut física
amb la persona gran

Preparar el dinar Vetlla i guarda d’infants
+ +


