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ELS EFECTES INVISIBLES DE LA MANCA D’OCUPACIÓ

Sentiments
a la cua
de l’atur

El procés de recerca de feina
afecta l’estabilitat emocional
si no es controlen les frustracions

C

Nuria Peláez

ada cop amb més freqüència, el procés de
recerca de feina resulta més llarg de l’esperat i acaba afectant no
només la situació econòmica
dels protagonistes sinó també
la seva estabilitat emocional. I
és que estar a l’atur implica també posar a prova la paciència i
la fortalesa psicològica.
Durant el procés és habitual
que, en un moment o altre, l’aturat experimenti moltes emocions. “Un sentiment habitual de
molts aturats és sentir vergonya
de no ser productius, en una societat on sembla que a cada minut hagis d’estar produint alguna cosa, tot i que estar formantse o millorant la nostra pròpia
ocupabilitat també és ser productiu”, explica Carme Rosselló, de l’empresa de formació
Nau, que imparteix un taller sobre gestió d’emocions per a persones que són a l’atur a Porta22.

També és comuna la sensació
de pèrdua d’autonomia, lligada a
la pèrdua de poder adquisitiu i,
en alguns casos, fins i tot la necessitat de tornar a viure amb els pares, demanar diners a familiars,
etc. Un altre sentiment habitual
entre els aturats, especialment
entre els de llarga durada, és el
de pèrdua d’identitat. “Moltes
persones es presenten a si mateixes mitjançant la seva professió,
per exemple “sóc secretària”, i
quan estan a l’atur ja no tenen
molt clar com definir-se a si mateixos”, explica Rosselló. Altres
conseqüències lligades a la desocupació són la baixa autoconfiança, la disminució de les relacions socials, els sentiments d’inseguretat i autoculpabilitat i l’aparició o l’augment d’estrès.
Els sentiments o emocions,
com poden ser la frustració o
l’apatia, vénen generats per la
interpretació que cadascun fa
dels fets. Per això, en les seves
classes de gestió d’emocions per
a aturats, Carme Rosselló propo-

MARIA ANTONIA BOGÓÑEZ, secretària

“Cada ‘no’ et baixa l’ànim”
Maria Antonia Bogóñez, secretària de 46 anys, es va quedar sense feina a finals del 2010. El mateix dia que la van acomiadar va
començar a buscar-ne i, en comprovar que el seu currículum no
superava cap procés, va decidir
començar a fer cursos a Barcelona Activa. “Al març vaig començar a experimentar caigudes
d’ànim, la primera després de ser
rebutjada en un procés de selecció on era finalista i en el qual
encaixava a la perfecció –recorda–. Després de cada caiguda em
recupero però mai torno al mateix nivell anterior, per la qual
cosa em vaig deprimint progressivament”. Malgrat tot, es considera una privilegiada, perquè té
prestació per desocupació i no té
càrregues familiars.

Maria Antonia Bogóñez, secretària

El procés de recerca de feina implica trobar-se davant de molts moments de frustració

sa als alumnes que intentin modificar aquesta interpretació que
fan del que els passa. “Molts aturats pateixen distorsions cognitives de la realitat: per exemple,
mentre estan en una entrevista
de feina s’imaginen que el seleccionador els està criticant internament o donen per fet que els
rebutjaran, fins i tot abans que
succeeixi”, explica. En canvi, si
aconsegueixen generar pensaments positius (per exemple,
pensar que aquesta entrevista els
servirà d’entrenament per a les
següents), els sentiments seran
també positius (per exemple,
il·lusió en lloc de frustració) i això es reflectirà en la seva conducta (per exemple, enviar més
currículums a altres empreses,
en lloc de deprimir-se i deixar
d’intentar-ho).
Cada persona té les seves estratègies per afrontar les situacions
complexes. “En el cas de persones de personalitat feble i inestable, el període de desocupació
pot ser especialment perillós ja
que neix o s’accentua un gran pessimisme que genera trets d’ansietat que poden arribar a cronificar-se i afectar la seva vida personal i familiar”, adverteix Roger
Puigdecanet, del Centre de Psicologia, Assessorament Personal i
Salut PSIGMA.
Buscar feina implica rebre
molts “no” en els processos de selecció. “Cal vacunar-se contra

aquests nos i tenir clar que no et
rebutgen com a persona sinó
com a perfil professional”, explica Rosselló. Encaixar els fracassos és un dels factors imprescindibles per afrontar el procés de
recerca. Per exemple, després
d’una entrevista de selecció no
superada és més útil analitzar el
perquè –per millorar en la prope-
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ra– que centrar-se només a pensar que s’ha fracassat en l’intent.
El psicòleg Roger Puigdecanet recomana gestionar bé les expectatives. “Cal tenir clar que el procés de recerca d’ocupació serà
llarg i dur i hem d’aprofitar el suport de familiars i amics per estar
preparats per tolerar la frustració”, adverteix.

SUSANA DEL ROSAL, consultora de recursos humans

“Hi ha dies que m’enfonso”
Susana del Rosal, de 37 anys i
consultora de recursos humans
especialitzada en formació, va
perdre la feina a la primavera
després del tancament de l’empresa on treballava. “Al principi
vaig reaccionar molt malament,
però al cap de tres dies em vaig
sentir molt motivada per afrontar
la recerca de feina –explica–. Hi
ha dies que estic animada i altres
que m’enfonso, per exemple si
no em truquen d’una entrevista
que creia que m’havia anat bé”.
Li agrada assistir a cursos amb
altres aturats. “Conèixer persones que estan igual que jo m’enriqueix i sempre pots aprendre
una mica dels altres”. Però està
preocupada: “Necessito trobar
alguna cosa aviat, perquè estic
vivint dels estalvis”.

Susana del Rosal

