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L’Arada reivindica
el paper de les dones
que treballen a casa
sense remuneració
 Inicien una campanya per visibilitzar la feina

que quotidianament fan en l’àmbit domèstic
REDACCIÓ | SOLSONA

«No tot el treball suposa estar
ocupada al mercat laboral». Amb
aquesta premissa l’Arada convida
a reﬂexionar sobre la utilització del
temps de les dones i el reconeixement de la seva feina en una acció
que s’emmarca en el programa
Dones i Gent Gran.
L’entitat ha fet cinquanta enquestes a dones nascudes entre el
1930 i el 1970 i triades aleatòria-

ment del sud del Solsonès, Cardona i l’Alta Segarra. Dels resultats
se’n desprèn que la meitat «dediquen part del seu temps quotidià
a tenir cura d’una persona depenent». Paral·lelament, «tot i que entre elles existeixen diferències notables d’edat i situació familiar, la
meitat treballa fora de casa en
una feina remunerada» i l’altra
meitat no ho fa. L’Arada remarca
que les que no treballen fora de

Imatge d’arxiu d’una de les activitats del programa Dones i Gent Gran

casa sí que fan feina, però moltes
vegades «queda invisibilitzada,
sense remuneració, però sobretot
sense cap reconeixement administratiu ni sovint social».
Aquest és el missatge que l’Arada pretén difondre en el marc de

El pla del Consell per reduir l’atur
programa sessions obertes a tothom
 La Drecera oferirà un

seguit de xerrades i
intercanvis per ajudar a
desenvolupar habilitats
REDACCIÓ | SOLSONA

L’espai per a l’impuls de l’ocupació creativa al Solsonès, La Drecera, s’obre a tothom durant el
mes d’octubre per presentar unes
sessions informatives i d’intercanvi relatives a diferents vessants
de la realitat que envolta l’actual
context econòmic.
Aquestes aportacions les faran
diferents experts en el seu camp i
poden ajudar a desenvolupar noves habilitats i eines per trobar eines per crear o donar suport a empreses, negocis o projectes que
impulsin a revitalitzar l’ocupació.
La propera sessió és prevista
per a avui de 2/4 de 10 a les 11 del
matí i versarà sobre les línies d’ajut del programa Leader i el tipus
d’empreses ﬁnançades. Serà a càr-

Solsona arranja un tram
de la vorera de la
carretera de Basella
 La brigada municipal de Solsona
ha arranjat la vorera de la carretera
de Bassella en el tram comprès entre
els carrers de Sant Agustí i Nou.
S’han col·locat 40 metres quadrats
de panot per fer més accessible
aquest pas força transitat per
vianants, alguns dels quals persones
de mobilitat reduïda. S’ha prolongat,
així, el tractament que a principi
d’any es va fer a la vorera d’un
extrem del carrer de Sant Agustí.

Imatge d’arxiu d’una sessió d’intercanvi a La Drecera

rec de Jordi Vilalta, gerent del
Consorci per al Desenvolupament
de la Catalunya Central.
Per al dia 16 l’eix temàtic serà el
règim d’autònoms. S’explicaran
els passos per donar-se’n d’alta i els
avantatges i inconvenients que té.
L’economista Laia Sendra i del taxista Josep Maria Riu seran els
encarregats de conduir la sessió. Finalment, el dia 21 d’octubre, Denis Boglio, director del Centre Tec-

nològic Forestal de Catalunya
(CTFC) parlarà d’economia verda:
tipus d’empreses i perspectiva des
d’Europa.
El cicle va començar la setmana passada amb una xerrada sobre
com optimitzar les xarxes de contactes en la cerca de feina, que va
pronunciar la directora de Vasis
Conseil Marion Suffert. El cicle
s’emmarca en el Pla d’Acció Immediata impulsat pel Consell.
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la campanya iniciada, que vol
centrar el reconeixement –personal i social– de la feina que quotidianament fan centenars de dones
de la comarca «moltes vegades
sense ser-ne conscients, i per la
qual no tenen dret a una jubilació

un cop arribades a una edat avançada», expliquen des de l’associació.
Entre les accions previstes, abordaran aquesta i altres situacions
problemàtiques en un butlletí digital i han editat diversos cartells en
què s’il·lustren exemples d’utilització del temps d’unes dones ﬁctícies però representatives de molts
casos reals, i han elaborat uns recursos didàctics per reﬂexionar a
l’entorn de l’ús del temps per als
centres educatius.
La iniciativa és paral·lela a la xarxa Enﬁla’t, que ofereix serveis d’atenció a domicili a gent gran, atenció a les persones cuidadores de familiars, acompanyament en el
gaudir de l’oci de les persones
més grans, tallers variats (que poden incloure tota la família) o tasques de manteniment de la masia.
La creació de la xarxa va sorgir d’un
procés de participació comunitària i d’un anàlisi de les necessitats del territori del sud del Solsonès i l’alta Segarra, desenvolupat
amb el suport dinamitzador de l’Arada.

