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CASAL DE GENT GRAN DEL
BAIX GUINARDÓ

BUTLLETÍ SETMANAL

El Casal a casa
SALUT

Consells sobre la
pèrdua de memòria.
Trucades de suport
emocional que s'han
fet a la gent gran.
Mesures en la nova
normalitat.
L'ocupació de les
platges en temps
real.
Cuina: Bolets d'estiu.

ENTRETENIMENT
I CULTURA

Documental: "Las
Pieceras: treball extradomèstic S.A"
Festival Grec 2020.
Rutes pels edificis de
l'arquitectura del
ferro, neoclàssic i
historicista.
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NOVES
TECNOLOGIES

Efectes a la visió de l'ús
de les pantalles.
Com utilitzar Google Play
Store.
Canal Youtube Gran Gent
en Xarxa Horta-Guinardó.

LA VEU DELS SOCIS

DIARI DE SENSACIONS EN TEMPS DE PANDÈMIA
Ens hem menjat mig any, sense gairebé adornar-nos-en. Podríem dir
que ens han robat uns quants mesos. Pel camí mentre perdíem
familiars, amics i coneguts, hem intentat trobar alguna cosa positiva
a la que aferrar-nos. Ara, l'estat d'alarma diuen que s'ha acabat. I...?
No es pot esborrar de cop el temps viscut, ni tornar d'avui a demà al
punt on vam deixar-ho. Em pregunto com enfilarem aquesta
"normalitat fingida". El que tinc clar és que necessito una abraçada
que ara per ara no m'està permesa. Què podria passar?
Josefina Altés i Campà
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VIATGE A LAMPA
En un dels seus viatges a Perú, on fou enviada per la seva empresa,
la Lluïsa va aprofitar l’avinentesa per visitar en Jean Paul, el nen que
havia apadrinat mitjançant una ONG i que vivia als afores de Lampa.
Havia rebut del seu afillat unes cartes tan tendres i emocionants que
volia conèixer de primera mà la realitat de la família Chambi Checa.
- Me levanto a las 6 de la mañana, me lavo la cara, me pongo mi
ropa y tomo mi desayuno. Con mi prima Diana doy de comer a los
animales y nos vamos a la escuela caminando, no está cerca.
- Querida madrina le saludo muy cariñosamente, esperando que
siempre estés muy bien de salud en compañía de tus seres queridos,
te cuento que estoy en cuarto grado y cumplo mis tareas, mi
profesora es muy buena [...] estoy tocando en la banda del colegio y
toco el bombo, me gusta mucho. - Mi papá es albañil, pero está
enfermo y no puede trabajar y mi mamá lava ropa.
La visita a Lampa es va convertir en una estada de dos anys llargs al
Perú durant els quals la Lluïsa va treballar per la ONG en diferents
llocs i en diferents tasques, sempre en circumstàncies precàries.
Anava allí on més falta feia. Es va oblidar per sempre més de la seva
professió d’executiva d’una empresa multinacional. Tanmateix,
quan va pensar que necessitava una treva i descansar, retornà a
Barcelona amb la il·lusió de retrobar-se amb la seva germana Carme
, la família i un grupet d’amics íntims, però res seria com havia
imaginat, la mentalitat de la Lluïsa havia canviat, i molt. Ajudar els
altres, veure el proïsme com l’amic, com el germà era -des que havia
començat el voluntariat- allò que més feliç la feia. La poca família
que li quedava i, sobretot, la Carme, la seva bessona, la van rebre
amb els braços oberts en arribar a Barcelona, però cap d’ells
pensava com la Lluïsa i tot i que les dues germanes s’estimaven amb
bogeria, les seves vides foren –des d’aleshores- dues línies paral·leles.
Anna Agustí
Si esteu interessats en participar en aquesta secció del butlletí amb
els vostres textos, articles, poesies, etc... podeu enviar-los a la direcció de
correu electrònica infobaixguinardo@gmail.com
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La història invisibilitzada de les dones que feien treballs
remunerats a casa
Els treballs de cures han estat invisibilitzats durant la història, també
els treballs remunerats que les dones feien al seu domicili.
L'associació Territoris Oblidats ha recollit la veu d'aquestes dones en
un documental.
Modistes,
costureres,
corbateres,
guanteres,
muntadores,
mecanògrafes, polidores, afiladores, empaquetadores... Durant les
últimes dècades del segle XX moltes dones van desenvolupar treball
remunerat des de casa. Es tracta d'una activitat que va passar força
desapercebuda. Va fer possible que aquestes dones tinguessin els
seus propis ingressos. També que desenvolupessin unes jornades
laborals extenuants, ajuntant aquestes feines amb els treballs
domèstics i de cures.
L'associació Territoris Oblidats va voler conèixer les experiències
d'aquestes dones, en concret de les de Barcelona. Així, l'any 2013 va
començar a recollir les seves històries en entrevistes de vídeo.
Fruit d'aquesta recerca, va néixer el documental 'Las Pieceras: treball
extra-domèstic S.A.', que es va estrenar el mes de maig de 2018. Dos
anys més tard, Territoris Oblidats comparteix l'obra a Internet,
sota llicència Creative Commons. Estarà disponible a partir de les
17.00 hores del dilluns 22 de juny. La peça audiovisual inclou un
conjunt d’entrevistes a dones que expliquen les seves experiències i
vivències al voltant de la seva activitat laboral i de la vida quotidiana.
La Roberta de Carvalho, una de les impulsores de Territoris Oblidats,
explicava en una entrevista a Xarxanet que la majoria de dones
començaven l'entrevista dient que no feien res, que no era
important el que feien, i al llarg de la conversa s'acabaven adonant
de tot el que havien treballat: "Moltes no eren conscients de la
importància del que havien fet fins a aquell moment". "A la nit quan
els fills, el marit i els avis, anaven a dormir, la dona o mestressa de
casa, després de deixar la casa neta es posava al menjador a
treballar per aportar una mica més de diners". Són paraules de
l'Adelaida, que va treballar d'ensobradora.
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La María explica al documental que recorda a la seva mare
treballant tota la vida, igual que va fer ella. "Por això em fa gràcia
quan diuen: des que la dona es va incorporar al treball... És a dir, que
abans que no es treballava fora, el treball de la dona no tenia valor?"
sentencia.
El documental analitza des d'una perspectiva de gènere com han
afectat les condicions laborals del treball remunerat a casa les vides
i jubilació de les dones. Durant els dies previs a posar disponible el
documental, des de Territoris Oblidats han compartit a Twitter
alguns dels testimonis de les protagonistes i han convidat a la
reflexió. Per exemple, enllaçant aquest tema amb la situació actual i
el teletreball en el confinament. A partir dels testimonis d'un grup
de dones, es va realitzar una recerca bibliogràfica, territorial i d’arxiu
per establir les relacions laborals existents entre les dones, les
fàbriques, els tallers i els processos de producció. El documental
denuncia que, a causa de les condicions laborals en què van
treballar aquestes dones i la manca de reconeixement social del
treball a domicili, les seves pensions de jubilació s'han vist afectades.
Des de Territoris Oblidats s'ofereixen per realitzar xerrades o vídeofòrums presencials o virtuals sobre aquest projecte. Poden anar
adreçats a diversos públics, amb interès especial per a infants,
adolescents i joves. Les entitats interessades els poden escriure a
laspieceras@territorisoblidats.org.
https://xarxanet.org/comunitari/noticies/documental-coneixer-lesdones-que-feien-treballs-remunerats-des-de-casa

