RESUM
RESCATANT HISTÒRIES DES D’UNA PERSPECTIVA DE
GÈNERE.
Estudi descriptiu de l’autopercepció d’un grup de dones gironines
al voltant de les seves respectives experiències com a
cuidadores de persones dependents.
Jaqueline Arenas Páez. Investigadora coordinadora
Dolors Collell i Jordà. Co-investigadora

28 de maig de 2010
L’esperança de vida de la població és un dels fenòmens demogràfics més
significatius del nostre segle, que no sempre va acompanyada d’una bona
qualitat de vida a conseqüència de malalties producte de l’edat. Davant
d’aquesta situació es requereix suports per a desenvolupar amb bones
condicions les activitats bàsiques de la vida diària.
Les atencions que requereixen aquestes persones grans son proporcionades
principalment per membres de les seves famílies (filles, fills, marits i mullers o
joves) essent la dona per excel·lència qui, en una proporció quatre vegades
més alta que en el cas dels homes assumeix aquesta funció. Aquesta dada
posa de manifest i ratifica el fet que pel que fa a aquesta responsabilitat, no
s’ha produït un repartiment equilibrat de tasques sinó que es perpetua
l’assignació de funcions en virtut del gènere.
En aquest marc en què la figura de la persona cuidadora assumeix una major
rellevància, és d’interès de les investigadores aprofundir en aquesta temàtica,
permeten que les protagonistes que han romàs a l’anonimat revaloritzin la seva
pròpia història, permetent que d’altres dones s’hi puguin identificar i els serveixi
d’estímul i gratificació.
Aquesta recerca pretén endinsar-se en el món de la dependència, rescatant
històries de dones que desenvolupen aquesta tasca. Dones que han romàs
invisibles acomplint una tasca que, per una qüestió de gènere els ha estat
delegada i que sense el més mínim qüestionament han assumit.
Es planteja com a finalitat conèixer l’experiència de les dones com a cuidadores
de persones dependents, descrivint els aspectes de la vida que elles
manifesten han estat alterats com a conseqüència de la seva tasca de
cuidadores, amb el respectiu nivell de sobrecàrrega que això suposa i els
sentiments que experimentes per aquesta raó.
Es proposa una anàlisi de gènere per a descriure com les dones al llarg de les
diferents etapes del seu cicle vital, assumeixen les tasques de cuidadores,
establint els efectes de la socialització masclista sobre el seu comportament.

Interessa conèixer també, els diferents factors que enfronten les dones en la
seva tasca de cuidadores, bé perquè l’afavoreixen bé perquè l’obstaculitzen,
identificant les estratègies que utilitzen en aquest procés.
Aquesta recerca es concep com un estudi de caràcter qualitatiu, amb un
enfocament descriptiu, seran tècniques de recollida de dades que permetran
rescatar des de les pròpies protagonistes, els seus testimonis de vida, essent
l’anàlisi de discurs el mètode d’interpretació dels resultats.
L’ús de tres
tècniques de recollida de d’informació: entrevista semiestructurada, entrevista en profunditat i entrevista grupal, permetrà la
triangulació de les dades, afavorint el rigor científic de l’estudi.
La unitat d’anàlisi estarà constituïda per dones que s’han desenvolupat en
diferents moments de la seva vida i en diferent moment històric com a
cuidadores de persones dependents. Dones que d’acord al cicle vital,
s’enfronten a les tasques de cuidadores en diferents situacions, condicionant
d’aquesta manera el seu funcionament diari en diferent mesura. A tal efecte i
en funció de la tècnica es planteja considerar a 12 dones per entrevista semiestructurada, a 8 per entrevista grupal i a 4 per entrevista en profunditat.
Els resultats d’aquesta recerca generaran un informe que serà presentat en
una Jornada que reuneixi les entitats i persones relacionades amb aquesta
temàtica.
Aprofitant l’experiència de les entrevistades confeccionarem un fulletó amb
recomanacions pràctiques, que sigui d’utilitat a altres dones cuidadores. Així
mateix, es redactarà un conte adreçat a totes les edats i des d’una visió de
gènere que promogui la cura de les persones grans. També pretendrà mostrar
el repartiment equilibrat de responsabilitats entre els diferents integrants de la
família, tant homes com dones.

