
Formació
adreçada als qui
tenen menys
oportunitats
 Els cursos formatius de Càri-
tas estan adreçats als qui tenen
més dificultats per trobar feina.
«L’administració ja ofereix pro-
grames d’inserció laboral per a
col·lectius de joves, per exem-
ple. Nosaltres, per tant, oferim
formació per a aquelles perso-
nes que no tenen cap iniciativa
adreçada a ells i que són consi-
derats exclosos del mercat la-
boral», explica Adela Casals, de
l’entitat benèfica. En aquest
moment, entre tots els projec-
tes que hi ha en marxa hi ha el
50% de dones i el 50% d’ho-
mes. Del curs de geriatria,
però, hi ha majoria de dones.
Com que els joves tenen altres
programes d’inserció laboral
promoguts per l’administració,
a les formacions de Càritas hi
van, sobretot, persones d’entre
30 i 55 anys. A part dels cursos
de geriatria i horticultura eco-
lògica, on s’imparteix una for-
mació per tenir una sortida la-
boral concreta, també fan cur-
sos per a persones que fa
temps no tenen la possibilitat
de signar un contracte laboral i
els donen consells i orientació
sobre com aconseguir-ne. Un
curs que, a més, inclou una en-
trevista personal per estudiar
les motivacions i les aspira-
cions de cadascú. El 2019 van
passar per a tots els cursos –in-
clòs el d’orientació laboral– 257
persones. Hi ha hagut més
usuaris que l’any anterior, quan
en van passar 215. Les dificul-
tats per trobar feina van incen-
tivar crear el 2015 l’àrea d’in-
serció laboral. 

Va estar sis mesos sense treballar
quan va arribar a Manresa. A Maria
Lily Paz, de 39 anys, li resultava gai-
rebé impossible trobar feina  i l’ajut
de Càritas va ser fonamental per
aconseguir un lloc de treball. 

Va aconseguir feina gràcies a
Càrites. 

Exacte. Vaig arribar a Manresa el
2012, procedent d’Hondures, per-
què hi tinc una cosina i durant sis
mesos no vaig tenir feina, amb tot

el que això suposa. Vaig aconseguir
un treball cuidant una persona
gran i, al mateix temps, em van dir
que a Càritas oferien una formació
per cuidar persones grans. Mesos
després de fer el curs, em van trucar
per cuidar una parella de persones
grans.  

Els mesos que no va tenir feina
devien ser durs. 

Va ser desesperant perquè havia
pagar el lloguer i l’alimentació. Sis
mesos és massa temps per estar
sense treball. Però Càritas va tenir

un paper fonamental perquè jo tin-
gués feina amb unes mínimes con-
dicions. I és que molta gent s’apro-
fita dels immigrants que no tenen
papers amb salaris molt baixos i
fins i tot mal tractes. 

Mal tractes?
Sí, perquè els que cuidem perso-

nes grans molts cops tractem amb
persones que tenen Alzheimer, i en
ocasions és complicat perquè te-
nen impulsos violents, fins i tot co-
nec una cuidadora que a vegades
l’han arribat a picar amb un bastó.

Personalment, estic contenta amb
les persones amb les quals treballo
actualment i no tinc problema amb
els fills. No és un simple treball, sinó
que haig de cuidar una persona,

això suposa una gran responsabili-
tat, i molts cops no se’ns reconeix la
tasca que duem a terme. 

Ha notat que el treball és cada
cop més precari i mal pagat?  

Jo en aquest moment estic bé,
però sí que és cert que en general
estic observant que es paga, fins i
tot, menys que anys enrere per cui-
dar una persona gran. Conec una
noia, per exemple, que només té
una nit lliure la setmana i rep uns
ingressos de 500 euros al mes. Però
com comentava anteriorment, no
tot és aconseguir un bon salari, i hi
ha altres condicionants impor-
tants, com rebre un tracte bo per
part de la família. 

Com es viu el fet de tenir feina
després d’un llarg període de no
tenir-ne?  

Amb molta alegria perquè era
desesperant. Gràcies a Càritas els
treballs que he aconseguit després
de la formació són millors. 
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«No vaig tenir feina durant sis
mesos i va ser desesperant»

Entrevista Maria Lily Paz
 VA ACONSEGUIR UNA FEINA EN CONDICIONS GRÀCIES A L’AJUT DE CÀRITAS 

ABEL GALLARDO

Un dels projectes de Càritas que
ha tingut més èxit (tot i el debilitat
mercat laboral) és el curs de geriatria
per formar cuidadors de la llar. En
15 anys de funcionament un total de
305 persones l’han fet, gairebé tot
dones. Es tracta d’una iniciativa que,
a més, també vol posar en valor la
responsabilitat dels que exerceixen
de cuidadors de persones grans.
Atès que els projectes d’inserció la-
boral de Càritas van adreçats als
col·lectius amb més dificultat d’ac-
cedir a un lloc de treball, molts dels
que fan els cursos són immigrants. 

«Mirem que els usuaris amb
aquest perfil ja hagin fet algun pas
per a la regularització de la seva si-
tuació. Volem dirigir-nos als que ha-
gin expressat la voluntat de quedar-
se a casa nostra», explica la respon-
sable de l’àrea d’inserció laboral,
Adela Casals. De fet, gràcies a aquest
projecte han aconseguit que més de
50 persones hagin culminat el seu
procés de regularització. Durant els
15 anys que està en funcionament el
programa, s’han iniciat 1.223 llocs
de treball en l’àmbit de l’atenció do-
miciliària sota el paraigua de Càritas
de Manresa. Precisament, el dia 27
de gener començarà un nou curs i
ara els responsables estan fent les
entrevistes per seleccionar els futurs
alumnes. 

El projecte també vol dignificar la
feina del cuidador de gent gran. Per
aquest motiu, el 8 d’octubre de l’any
passat Càritas i l’Ajuntament de
Manresa van presentar una guia de
contractació i un tríptic informatiu
per fomentar la contractació justa
en el treball de la llar i el respecte
dels drets laborals d’aquestes perso-
nes. El treball de la llar i de cura de
persones és un sector especialment

precaritzat, desprotegit i desvalorat,
que pateix una profunda feminitza-
ció i una presència molt significativa
de dones migrades. A més, és un
sector amb una presència d’econo-
mia submergida molt elevada, i amb
una influència molt elevada de la llei
d’estrangeria, que genera situacions
de vulneració de drets de les treba-
lladores d’origen migrant. També hi
juga que el treball de la llar pateix
una manca absoluta de reconeixe-
ment social i econòmic, no es reco-
neix com a àmbit productiu ni se li

reconeix cap qualificació, per con-
siderar-se una extensió del treball
reproductiu que tradicionalment
s’ha adjudicat a les dones a l’àmbit
domèstic.

L’elaboració d’aquest material in-
formatiu ha estat realitzada amb la
col·laboració de Càritas Manresa,
CITE de CCOO, UGT Manresa i la
Xarxa Treball de la llar just per tal de
consensuar una taula salarial justa
a nivell territorial, i altres aspectes
polèmics i pocs clars de la legislació
vigent.

Per altra banda, també s’ha editat
un tríptic informatiu dirigit particu-
larment a les persones treballadores
d’aquest sector per tal que tinguin
clars els drets que estipula la legis-
lació i així facilitar el seu reconeixe-
ment i, d’aquesta manera, evitar-ne
la vulneració. 

Aquest segon material ha estat
editat en català i castellà per tal
d’arribar al màxim de treballadores,
tenint en compte l’elevadíssima pro-
porció de persones d’origen migrant
en aquest àmbit professional. 
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Un total de 305 usuaris han fet el 
curs de cuidadors de la llar en 15 anys
El projecte ha aconseguit tirar endavant 50 processos de regularització d’immigrants a Manresa

ARXIU PARTICULAR

Sessió de formació de cuidador de gent gran de Càritas
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