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Aquesta nova experiència va començar dia 10 de Maig de 2019, quan vàrem agafar el vol HV 5628 que ens duria cap a 
Holanda, concretament a la ciutat de Amsterdam.

Un cop arribades a l’aeroport d’Amsterdam, prenguérem un esmorzar,  i agafarem el tren que ens havia de dur fins a 
Assen, lloc on realitzaríem les nostres pràctiques.



Una de les coses que més em va agradar va ser la facilitat de moure’m amb bicicleta per tot. No hi havia distancies llargues 
per que tot està pensat per facilitar l’ús d’aquest mitjà de transport, cosa que es veu ajudada per l’orografia del terreny 
holandes, que es pràcticament pla.

La neteja dels carrers també em va sorprendre gratament, ja que en les cinc setmanes d’estança, no vaig observar cap 
tipus de brutor deixada per els habitants, com solen ser llosques, excrements d’animals de companyia, papers, etc...

Assen es la capital i un municipi de la província de Drente, localitzats al nord dels Països Baixos. Assen té uns 72.000 
habitants. També es coneguda internacionalment per el circuit d’Assen que està ubicat prop de la ciutat.



El centre on vàrem desenvolupar ses nostres pràctiques es un edifici de tres plantes, acondicionat per acollir als clients, 
que en cap moment son tractats com a pacients, sinó com a clients, ja que la seva estància es de caràcter voluntari (els 
mateixos clients son els que demanen ser atesos i viure al centre com si fos casa seva). Cada client té el seu propi mini-
apartament que consta de: 
- Una sala d’estar amb office, on duen els seus propis mobles, dotada d’un gran finestral que mira cap al Canal.
- Un dormitori també amb els seus mobles (armari, tauleta, i butaca), sistema de alarma i un llit del tipus hospitalari, per 

facilitar les tasques de cures al client. 
- Un bany, adaptat amb una cadireta automàtica situada a la zona de dutxa, i la resta d’elements estan habilitats per la 

comoditat d’us per tot tipus de clients.

El centre consta d’unes zones comuns on es disposa d’un gran menjador, una gran sala on es realitzen tallers, i 
esdeveniments de tot tipus. (religiosos, recreatius, etc.), tendes d’aliments i regals, zona de lectura, perruqueria, i servei 
de bugaderia i cuina de caràcter intern. Tot això, rodejat d’una gran extensió d’espais verds i canals.



Tasques realitzades al centre
Els horaris i les tasques assignades a les estudiants de TCAI vingudes del CEPA Francesc de Borja Moll d’Inca, varen ser les 
següents: 

- Entrada a les 7:00h, i sortida a les 15:30h, cada dia, a excepció del dimecres, dissabtes i diumenges.
- Passar novetats del torn de vespre al torn de matí (tot quedava registrat al programa informàtic)
- Agafar la safata amb rodes dels berenars, i anar a cada habitació a donar el bon dia al client i servir-li una tassa de cafè 

o té segons la seva preferència.
- Un cop finalitzada aquesta tasca, es tornava un altre cop a fer el mateix recorregut per donar el servei d’higiene 

personal, recollir l’habitació, fer el llit i preparar el berenar a cada client que no desitges baixar al menjador comú.
- Acompanyar als clients que ho necessitaven al menjador comú 
- Recollida de roba bruta i dur-la al servei de bugaderia del centre.
- A les 10:00h els empleats fèiem un descans de mitja hora per berenar a la cafeteria comú del centre.
- Un cop acabat, es pujava als clients a les habitacions per rebre la visita del metge, orador, servei de pedicura, i demés, i 

per altre banda, s’acompanyava a la zona d’esdeveniments als clients que així ho desitjaven.
- A les 12:00h es recollia als clients per acompanyar-los al menjador comú, on cadascú triava el menú que volgués.
- Un cop acabat el dinar, tornàvem a dur als clients als seus apartaments.
- A les 12:30 els empleats tornàvem a fer mitja hora de descans, temps que s’aprofitava per dinar.
- Devers les 13:30 o 14:00h s’acompanyava a fer una volta per les immediacions del centre als clients
- De les 14:45 a les 15:30 s’estava a disposició dels requeriments que poguessin tenir els clients.
- Com a caràcter més excepcional, un dia vàrem ajudar a realitzar una neteja d’apartaments al personal intern, que era 

una de les seves tasques diàries.





Activitats un cop acabada la jornada
Un cop acabada la jornada laboral al centre, tornava a casa on residia durant sa meva estada a Assen, per fer es dinar, 
descansar o anar a fer una volta amb sa bicicleta per la ciutat i conèixer millor la zona on vivia.
El caps de setmana eren aprofitats per agafar tren i visitar zones més llunyanes.



Dades curioses que em varen sorprendre 
gratament durant la meva estada a Holanda
Visitar un altre país, amb mentalitat tan diferent a la nostre es sempre una cosa curiosa i plena d’anècdotes, de les quals 
voldria citar ses següents:

- La bicicleta, com a principal component de la vida a Holanda. Des de ben petits, els nins i nines ja aprenen a anar en 
bicicleta, tant duent-la ells, com anant asseguts amb els pares. No importa el temps que faci per anar en bicicleta. Ja 
pot fer sol, pluja o vent, que la bicicleta surt al carrer. Curiosament, no es sol fer us del casc anant en bicicleta, tot i la 
costum d’alguns ciclistes de circular fora mans al manillar, fins i tot pujant i baixant aceres. 

- La màquina de reciclatge d’envasos a grans comerços em va parèixer molt bona idea ja que per una part redueixen 
fems i per l’altre aconsegueixen tiquets per fer la compra al comerç. 

- Els cendrers al carrer (que n´hi ha molt pocs) estan situats al terra, conformats per una capsa d’alumini, on els 
ciutadans poden llençar les llosques, tot i no ser gens habitual veure fumar a la gent per el carrer.

- Casi no es veuen papereres als carrers, ja que és habitual guardar-se els fems (embolcalls, bosses, papers, mocadors de 
paper, etc.) i llençar-los en arribar a casa.

- Els carrers són més silenciosos, ja que no tenen la costum de xerrar fort o cridar al carrer, i habitualment la gent sol ser 
a casa devers les 18:00h els dies laborals.

- La conciliació familiar està molt arrelada al model laboral holandes. Fins i tot, els pares disposen d’un dia lliure entre 
setmana per dedicar als nins menors.



Imatges de la casa on residíem:



Resum de la meva experiència al centre
Si tenim en compte tots els moments viscuts durant la meva estància a Holanda, la valoració final no pot ser més que 
definida com a totalment positiva. Començant per el fet de poder ajudar a la gent gran, i acabant per els bons moments 
passats durant tots els dies, crec sense por a equivocar-me que l'experiència ha estat d’allò més enriquidora, tant a nivell 
professional com a personal, ja que he tingut la gran sort de poder fer feina al costat de unes persones que, tot i les 
diferencies culturals i de idioma, m’han donat la seva confiança, i per damunt de tot, la seva amistat. 


