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Dones,
Temps
i Gent Gran
EL TEMPS ÉS OR...
I EL DE LES DONES,
PEL QUÈ SEMBLA,
UN TRESOR!
Al llarg del 2013 L'ARADA ha realitzat
50 enquestes a dones de municipis
on actua el programa Enfila't. De
les dones entrevistades (triades
aleatòriament, nascudes entre 1930
i 1970, i amb una mitjana d'edat de
56 anys), la meitat d'elles dediquen
part del seu temps quotidià a tenir
cura d'una persona dependent. Tot i
que entre elles existeixen diferències
notables d'edat i situació familiar, la
meitat treballen fora de casa en una
feina remunerada (a jornada completa
en 3 de cada 4 casos), mentre que
l'altra meitat no ho fa. Vol dir això que
aquesta altra meitat, les dones que no
treballen fora de casa, no treballen?
No, en cap cas.

Ja sigui degut a aquesta doble jornada
laboral-domèstica, ja sigui per un

repartiment laboral-domèstico-dependent,
o bé en diverses combinacions de
tasques domèstico-dependents, el temps
invertit en treballar de moltes dones
és molt més del que s'acostuma a
reconèixer. Sovint ni les mateixes
protagonistes d'aquestes esgotadores
jornades en són conscients, però davant
el rellotge, si mai es fa recompte, és
fàcil que apareixin rutines de més de 14
hores de treball intens...

Et dediques o et vols dedicar
a l'acompanyament, atenció i
assistència a la llar?
Acompanyament de gent gran, serveis
de neteja, cangurs d'infants, atenció
geriàtrica, activitats d'envelliment
actiu.

Et dediques o et vols dedicar a
l'acompanyament i estimulació
saludable de les persones
grans?
estimulació de la memòria,
gimnàstica, tai-chi, informàtica,
etc..

En alguns casos aquestes tasques
anomenades 'reproductives' se sumen a
alguna altra ocupació al mercat laboral,
donant lloc al que es coneix com a doble
jornada laboral: treballar fora de casa, en
una 'feina' remunerada, i treballar en les
tasques domèstiques un cop acabada la
jornada laboral.

No tot el treball suposa estar ocupada
al mercat laboral. I, per aquest motiu,
moltes vegades queda invisibilitzat
(la gent de fora casa no sap què fas),
sense remuneració (són feines que
es fan per lligams familiars sense
rebre'n contraprestació econòmica),
però sobretot sense reconeixement
administratiu (els anys treballats no
figuren en cap còmput oficial com el
de la Seguretat Social) ni sovint social
(tot i saber el que es fa a casa, per a
molta gent ser mestressa de casa no és
treballar).
Fer les feines de la llar, encarregar-se
de l'aprovisionament i la manutenció,
vetllar pels més grans i els més menuts
de la família... tot són activitats que en
un dia normal ocupen llargues hores
de moltes dones, moltes més que en
el cas dels homes. Hi ha estudis que
constaten que, sumant els tres temps
(personal –dormir, higiene–, productiu
–feina– i reproductiu –tasques de
la llar, cura als familiars...–, de les
24 hores que té el dia, als homes els
queden 7 hores pel lleure, mentre a les
dones només 4.
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Antònia, 45 anys
Mestressa de casa amb
dos avis al seu càrrec

Cada dia és igual: ja em llevo cansada, perquè potser
m’ha cridat a la nit... La desperto, la vesteixo, la rento,
la pentino, li faig l’esmorzar, l’assec a la finestra. I ella es
queixa, la renyo, m’enfado, s’enfada, plora, plorem... Necessito
ajuda per cuidar-la, sempre ha viscut amb mi i aquí s’estarà
perquè no hi ha residències i perquè és la meva mare. [...] Però,
justament perquè l’estimo, la vull cuidar bé. [...] Ara haig de
tenir paciència, encara que no sigui la mateixa d’abans, encara
que estigui delicada... continua sent la meva mare.”

El temps i les cuidadores

(Agulló, 2002: 99)

I és que el 85% de les cuidadores
manifesten sentir vivències negatives
en algun moment de la cura de la
persona que tenen a càrrec (Rodriguez
et al, 2005), mentre que el 80% afirma
patir-ne alguna conseqüència pel què
fa al lleure i les relacions familiars.
Segons un estudi de l'Obra Social La
Caixa (La cura de les persones. Un repte
per al segle XXI; 2010), els moments
d'angoixa o tristesa que pot viure la
cuidadora per sort han disminuït
durant els darrers anys, però encara
són alertants. Això es tradueix en un
major risc i tendència a patir problemes
de salut, sempre que no es prengui
consciència suficient de la situació i
que s'ofereixin i s'acceptin mesures
que atenuin aquests efectes negatius.
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Un estudi publicat per la Unitat
Funcional de Demències de l'Hospital
de Bellvitge el setembre del 2013,
conclou que el 30% de les cuidadores
presenten símptomes depressius i
que el 60% presenten una sobrecàrrega
moderada o greu. Aquesta sobrecàrrega
física o psicològica s'agreuja com més
gran és la cuidadora, especialment
entre les dones de 55 a 64 anys.

És habitual que cuidadores de l'edat de
l'Antònia, que té 45 anys, no puguin
ni plantejar-se treballar fora de casa
(situació en que es troben el 30% de les
cuidadores, segons l'estudi), i inclús el
13% s'han vist obligades a abandonar la
seva feina al mercat laboral.

llevo als avis,
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preparo
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menjar-se’l

A diferència de les cuidadores grans,
les més joves pateixen menys els
símptomes físics i psicològics, però
presenten més problemes de conciliació
entre la vida laboral, la vida familiar i
el temps personal i d'oci.

Oci

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dones, Temps i Gent Gran

DORMIR

22

Nit

18 19 20
17
21
16

rento pl
netejo laats I
cuina

24
23

4

DESCANSO
LA TELEVI VEIENT
SIÓ

3

ME’N VAIG
A

Aquest és el punt delicat. Els experts
ens aconsellen que en la redistribució
hem de tenir en compte que trobarem
l'equilibri en aquella situació on es respecti
tant la persona malalta com el respir i
independència de la persona cuidadora.
Això requereix d'una planificació i d'una
necessaria co-responsabilitat.

1

PERFILS I GESTIÓ DEL TEMPS
Cada persona disposa d'un temps
limitat que distribueix entre els
diferents temps de la vida: treball,
família, temps personal. L'equilibri
entre aquests permet gaudir millor de
cadascun d'ells i fer gaudir als altres.
La gestió del temps és especialment
necessària en persones cuidadores, i,
entre elles, més urgent en aquelles que
tenen cura d'una persona que pateix
alguna malaltia.

En aquests casos els efectes de la malaltia
poden superar a la persona malalta i afectar
a la resta de membres de la família. Quan ens
assabentem que una persona no es val per si
mateixa o que cau malalta, primer de tot ens
desorganitzem, ens quedem parats. Però ens
recuperem i ens adaptem a nivell familiar
redistribuint les tasques de cadascun, on en
gran part dels casos la persona cuidadora
serà la dona (en els estudis fets per L'ARADA
des del 2009 fins 2013 un 87% de les
persones cuidadores són dones, de les que
un 30% treballen també al mercat laboral).
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Però el més habitual és que sigui una
persona gran qui té cura d'una altra
persona gran. Segons el Ministeri de
Treball i Afers Socials, al 2005 el 20%
dels cuidadors de gent gran tenien més
de 65 anys, una xifra que no ha parat de
créixer en els darrers anys ja que, segons
l'Imserso, el 1994 només 1 de cada 7
cuidadors tenia més de 60 anys.
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(Morán, 2007)

Dolors, 71 anys
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PREPARO EL
SOPAR, SOPEM, I
PORTO EL JOSEP
A DORMIR

L’ancià ha tirat la
cullera amb el puré
a la cara de la
seva dona i encara,
amb la boca plena,
li amolla quatre
insults. Igual que
ahir i que abansd’ahir, com sempre.
Fa anys que el vell
ha perdut el seny
i a la dona li fa
l’efecte que ella
també el comença
a perdre.”

Mestressa de casa
amb el marit malalt
Oci
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Eines per a cuidar-te millor
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ORGANITZAR-SE
MILLOR EL TEMPS

PLANIFIQUEM LA
NOSTRA RUTINA

AVANTAGES D'UNA
BONA PROGRAMACIÓ

Hi ha moltes eines, recursos i
indicacions que podem donar a les
persones cuidadores no professionals
tals com:

A partir d’aquesta informació
decidirem quan hem de fer cada
tasca i la traslladarem a un calendari.
Planificar les tasques és un hàbit al
qual cal acostumar-se i fer que formi
part de la nostre rutina.

La planificació ens permetrà
controlar el nostre temps (per bé que
hi ha coses que per molt que vulguem
no les podrem controlar), i ens pot
proporcionar avantatges com:

–Dormir lo suficient.
–Fer exercici amb regularitat.
–Evitar l’aïllament.
–Sortir de casa.
–Mantenir aficions i interessos.
–Descansar de la tasca de cuidador.
–Organitzar el temps.
Planificar les tasques és un hàbit al
qual cal acostumar-se i fer que formi
part de la nostra rutina. La majoria
de nosaltres fallem en la planificació
perquè ens orientem cap a l’acció
i responem a les necessitats del
moment.
L’única manera de trencar amb
la dinàmica de reaccionar davant
del que passa al nostre voltant és
planificant, és a dir, distribuint la
feina en el temps i entre persones.
Per a la planificació de les nostres
tasques partirem de la informació:
Tasques/ funcions a fer; descripció de
la tasca que hem de fer. Hi inclourem
no només les tasques derivades
del nostre paper com a cuidador
familiars, sinó totes elles. Això ens
permetrà comptabilitzar la nostra
tasca com a cuidadors amb la resta de
la nostra vida.
Temps de dedicació; temps estimat
que es destinarà a fer la tasca.
Freqüència; tasca puntual, setmanal,
quinzenal, mensual.
Importància; qualitat d’allò que és
important; què és imprescindible que
es faci.
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Tasca/ funció
Temps i dedicació
Freqüència
Importància
Urgència
Total
Delegable/ responsable
La visualització i el treball d’aquesta
taula ens permetrà:
– Reduir el nivell d'estrès.
–Reforçar la confiança en un
mateix.
–Aconseguir un canvi d’actitud
davant les dificultats
–Adquirir tolerància, flexibilitat
davant els canvis.
–Crear recursos per afrontar les
tensions.
–Desenvolupar la capacitat de viure
al moment present per potenciar
la concentració i la eficiència en la
feina, per viure amb plenitud.
–Adquirir recursos per una bona
gestió del son.
–Desenvolupar els recursos per
disminuir els nivells d’ansietat,
tensió mental i depressió.
–Una planificació mensual i
setmanal ens permetrà tenir
una visió més àmplia de totes les
nostres tasques i donar prioritat a
les més importants.
Planificar les tasques suposa:
–Determinar quan farem cada
activitat.
–Tenir flexibilitat, quant de
temps haurem de deixar per
als imprevistos que no podem
controlar.

–Estalviar i guanyar temps per a
les tasques que són importants
realment.
–Tenir una visió panoràmica sobre
totes les tasques i activitats.
–Estar menys agitats i estressats,
i tenir més previsió al llarg del dia
El principi més important de
la planificació/programació és
l’escriptura, ja que:
–Els plans del temps que només
es tenen al cap perdent vist
panoràmica i es rebutgen més
fàcilment.
–Te efecte psicològic de sevir
d’automotivació.
–Es distreu menys, ja que es
concentra més en les tasques
proposades.
–Controla els resultats del dia,
no obliga allò que encara no ha
solucionat.
–Pot calcular millor el temps
perdut, cosa que li permet dedicar
temps als imprevistos

Eines per a cuidar-te millor

Suggeriments per a la
planificació del temps
Planificar
les tasques
és un hàbit
al qual cal
acostumar-se
i fer que formi
part de la
nostra rutina.
La majoria
de nosaltres
fallem en la
planificació
perquè ens
orientem cap
a l’acció i
responem a les
necessitats del
moment.

Al final de cada mes, faci la llista
de prioritats per al mes següents:
–Distribueixi les prioritats
en les primeres setmanes
per garantir-se un marge de
seguretat. Si algunes activitat
inclouen altres persones,
no oblidi planificar la
delegació de les tasques al
començament del període.
–Comuniqui amb anticipació
el temps que ha de reservar a
totes les persones que n’han
d’estar informades.

–Quan acabi la setmana, revisi
la llista de prioritats amb
l’ajuda de les informacions
acumulades fins aquell dia o
planifiqui la pròxima.
–Asseguri de deixar prou
temps per a cada activitat.
–Aprendre a controlar l’impuls
de fer les activitats no
planificades.
–Fer un llista amb les feines
de rellevància escassa que
li requereixin poc temps i
quan tingui període de temps
mort aprofiti'ls per fer una
d’aquestes coses.

Deixa que
t'adjudin!
de les persones grans i alhora
a alleuregir la pressió dels
cuidadors i permeter que tinguin
més temps per ells.
La qualitat de vida de les
mestresses de casa i de les
cuidadores es veu més millorada
quan s'ofereixen serveis a la llar
i a les persones grans, que no
pas quan hi ha subvencions a les
cuidadores (Sarasa, 2008b).
Això és el què ofereix la
Xarxa Enfila't, un grup de
treballadors i treballadores
de la llar i cuidadores
professionals que per una banda
ofereixen serveis a domicili i a
locals socials. Els serveis són ben
variats i adaptats i negociats en
cada cas, i sempre enfocats en
fer valdre l'experiència i paper

La Xarxa Enfila't també ofereix
serveis per a grups. La família,
els ingressos i el tenir una casa
són molt importants per poder
afrontar el procés d'envelliment
del membre d'una família, i
també en el procés de malaltia
crònica o terminal.
No obstant diversos estudis
destaquen la importància de les
relacions fora de la família per a
la salut i benestar en la vellesa.
El sentir-se acompanyat , valorat,
actiu i protegit fora de la família.
No obstant, encara avui només el
5% de serveis a les persones grans
es fan des d'aquest òptica.
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xarxaenfilat@larada.net

Serveis integrals a les persones i a la llar
(Alta Segarra, Sud del Solsonès i Cardona)
La Xarxa Enfila’t dona serveis de:
·
·
·
·
·

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
Tasques de manteniment a la masia (hort, llenya, etc)

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.
Organitza:

Amb el supor de:

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

ELS SERVEIS DE LA

Xarxa Enfila’t!
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 dues persones us poden
oferir alhora dos serveis dins el vostre àmbit
domèstic i familiar que responguin al vostre
interès i necessitats particulars, per exemple:

Exemples de Packs combinats
Rentar la casa
+
Acompanyament de la persona
gran a passejar

Acompanyament a la persona gran
+
Tasques de manteniment de la masia

Preparar el dinar
+
Realitzar una activitat d’envelliment actiu
amb la persona gran

Vetlla i guarda d’infants
+
Activitats de salut física
amb la persona gran

SERVEIS
A LA LLAR

VETLLA
I ACOMPANYAMENT

VETLLA I GUARDA
D’INFANTS

Serveis de neteja, de cuina, de costura i
reparació, d’administració domèstica...

A domicili, a l’exterior,
hospitalaria...

Lectura, música,
arts aplicades...

ENVELLIMENT
ACTIU

CURES D’AUXILIAR
D’INFERMERIA

SUPORT A PERSONES
CUIDADORES

Tallers de memòria, salut física,
manualitats...

Higiene, cures,
Alzheimer...

Formació, servei de descansos,
serveis de grups d’ajuda mútua...

CUIDADORS/ES

AVIS/ES
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.

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

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

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:
ioga, 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 d'imatge, estètica i perruqueria.

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.

L’objectiu d’aquests tallers 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 les persones amb
un grau inicial d’Alzheimer i els seus cuidadors/es
puguin estar segurs que estan tancats).

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 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 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

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.

TALLERS A ESPAIS SOCIALS

ASSISTÈNCIA INTEGRAL EN MASIES

Tallers adaptats a les demandes i necessitats de
cada territori, com ara tallers temàtics i tallers
intergeneracionals de: Ioga, Memòria i cultura
popular, Manualitats, Gimnàstica, Teatre, Costura,
etc. Aquests tallers estan especialment dirigits
a persones grans i dones, però també es poden
dirigir a qualsevol altre grup interessat. 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.

Serveis integrals d’assistència i suport
a persones grans en masies.

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.

Per a més informació

Atenció a la gent gran, i atenció professional a
la casa amb serveis de masoveria i realització
d’activitats pròpies d’una casa de pagès
(manteniment de l’hort, fer llenya, tasques de
manteniment, etc.).

Tel: 672 491 223

Organitza:

Amb el suport de:

