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I. INTRODUCCIÓ

La memòria que presentem a continuació resumeix el  treball  de recerca 

aplicada que vam portar  a  terme per a  explorar  i  valorar  les  polítiques 

dirigides cap a les dones migrades i les pràctiques d’inserció laboral que es 

duen  a  terme  a  Catalunya,  a  partir  de  l’estudi  dels  processos  efectius 

d’inserció i de les estratègies que aquest col·lectiu posa en pràctica per a 

obtenir la inserció sociolaboral.

Els recorreguts laborals de les dones immigrades, van ser analitzats a partir 

de tres àrees concretes d'indagació: el processos d’inserció al mercat de 

treball; la valoració de les estratègies d’inserció de les dones; i l’exploració 

dels àmbits d’ocupació d’aquest col·lectiu.

En  principi,  considerem  que  un  coneixement  detallat  i  aprofundit  dels 

recorreguts  laborals  ofereix  pautes  per  a  millorar-los  a  partir  de  la 

identificació  dels  aspectes  crucials  assenyalats  per  una  part  dels  actors 

socials implicats en la procés d'inserció laboral, en aquest cas, les dones 

migrades.  Així  també com, i  de manera indirecta,  facilitar  la  inserció  al 

mercat de treball i l’ocupació en sectors diversos. 

Els objectius generals definits pel treball de recerca van ser:

• Conèixer i analitzar els processos d’inserció al mercat de treball,  les 

estratègies d’inserció i àmbits d’ocupació de les dones immigrades a 

la societat de recepció, mitjançant l’aplicació de històries de vida -que 

ens ofereixin una mirada dinàmica,  longitudinal  i  sociohistòrica del 

fenomen migratori- específicament quant a la inserció laboral.

• Difondre,  mitjançant  material  escrit  i  audiovisual,  recomanacions 

adients  tant  pel  disseny  de  polítiques  públiques  com  formes 

d’intervenció  que  responguin,  pertinent  i  oportunament,  a  les 

necessitats  d’inserció  sociolaboral  de  les  dones  immigrades  a  la 

societat  catalana.  Per  altre  banda,  difondre  entre  els  recursos 

d’atenció  a  persones  immigrades,  i  altres  institucions  que  fan 
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inserció,  un  material  pràctic  per  a  treballar  amb  diversos  grups 

relacionats, directe i indirectament, amb aquesta temàtica.

Cadascú d'aquests objectius, van ser especificats i operativitzats en un pla 

de  treball,  que  detallem  a  continuació.  La  recerca  es  va  dividir  en  les 

següents fases: preparació de la recerca, treball de camp, sistematització i 

anàlisis,  producció  del  documental  i  difusió  dels  resultats  del  procés  de 

recerca. 

La primera fase va consistir en la presa de contactes amb entitats d’inserció 

sociolaboral  i  centres  de  treball  per  a  identificar  les  participants  de  la 

recerca i formalitzar la participació de les dones amb la proposta de l’equip 

de recerca. Durant la segona fase, es van portar a terme les històries de 

vida de les dones, mitjançant la realització d’entrevistes semiestructurades, 

la transcripció de les entrevistes, així també com tot el procés de producció 

del documental i l'enregistrament audiovisual. Durant la tercera fase, es va 

sistematitzar la informació recopilada, a partir de les categories d’anàlisis es 

van obtenir els resultats i les conclusions de l’estudi. A la quarta fase, es va 

editar el material audiovisual i es van dissenyar els materials didàctics, tant 

la guia de treball, com el documental “Per compte aliè”. Durant la cinquena 

fase, es va lliurar el material produït, donant inici a la divulgació científica 

de  la  recerca,  mitjançant  la  participació  de  l’equip  en  ponències  i  la 

realització d’articles per a publicacions d’impacte. Durant el mes de maig, es 

participarà en el Workshop: ‘Gender, Sexuality and Political Economy’, a la 

Universitat Metropolitana de Manchester, al Regne Unit.

Per altre banda, per a comprendre aquest àmbit d'indagació tot just definit, 

vam  contextualitzar  la  presència  de  les  dones  migrades  en  el  context 

internacional dels fluxos migratoris. Les migracions dins les tendències del 

món global, en el sentit que el desplaçament de les persones es deu a les 

enormes  desigualtats  geopolítiques  generades  pels  complexos  processos 

socials  i  econòmics  presents  en aquest  període  històric  (Bauman, 1998; 

Wallerstein, 1991; Sassen, 2003). Per això no poden ser compreses com un 

fenomen transitori  sinó  com un tret  estructural  tant  per  a  les  societats 

d'emigració, com per a les de recepció. Entre els motius que fomenten les 
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migracions  ens  trobem  que  les  inversions  estrangeres  produeixen  un 

sistema  de  relacions  mútues  entre  els  països,  una  mena  de  xarxa  de 

relacions,  on  la  circulació  de  persones  seria  un  aspecte  fonamental  del 

sistema (Sassen, 1993). 

En  el  cas  de  les  migracions,  els  Estat-Nació,  apliquen  fortes  polítiques 

reguladores dels fluxos migratoris, col·locant el fenomen migratori al centre 

del  debat  polític.  Si  considerem  el  cas  europeu,  podem  dir  que  es 

caracteritza  per  ser  una  regió  de  recepció  de  les  migracions,  però  que 

alhora n’ha mantingut una “relació difícil” (Arango, 2006). Aquesta relació 

s'expressa en la tensió entre les polítiques de control dels fluxos migratoris i 

el foment de les polítiques d’integració de les poblacions que han arribat a 

viure a Europa. Així doncs, els Estats han assumit una actuació influent en 

la  conformació  social  a  través  de  la  concreció  de  complexes  polítiques 

d'immigració (López Sala, 2005), i Espanya no resulta una excepció.

Ara  bé,  així  mateix  resulta  essencial  assumir  una  mirada  pertinent  de 

gènere  per  tal  de  comprendre  l’especificitat  com aquest  procés  global 

influeix les vides de les dones i els sistemes de jerarquització en els que es 

basen. Aquest enfocament és necessari per a evitar això que Mary Nash 

(2005) reconeix com a l’abordatge de les migracions des d'un enfocament 

masculinitzat, el qual nega el protagonisme de les dones i reprodueix els 

imaginaris dominants presents a les societats receptores. Per aquesta raó, 

ens vam plantejar  introduir  el  gènere a la  investigació  mirant cap a les 

vivències  i  experiències  (diferents  entre si)  de les  dones que immigren, 

integrant  també  a  l'anàlisi  les  relacions  “racials”  o  culturals  i  de  classe 

social.  Així,  una  perspectiva  de  gènere  és  sensible  a  les  relacions  de 

dominació que pateixen les dones, justificada per una suposada diferència 

natural, la qual sempre és contextual i històrica. D'aquesta manera, podem 

dir que en el panorama global, les dones estan exercint un rol crític: les 

famílies transnacionals, les divises entrants en països empobrits provinent 

de la mà d'obra immigrant i femenina, les activitats il·legals transnacionals, 

creen el que Sassen (2003) anomena “contrageografies de la globalització” 

afectant més particularment a les dones. 
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El procés de divisió internacional i generitzat del treball, fa que les dones 

immigrades  compleixen  un  paper  fonamental  en  la 

transnacionalització/desnacionalització de la cura (Vega, 2006). En el cas 

espanyol,  el  fet de la  presencia de dones immigrades que principalment 

s'ocupen  de  les  feines  relacionades  amb  la  cura,  es  relaciona  amb  les 

característiques de l’estat de Benestar definit com a “familista” i amb l'escàs 

recolzament de la conciliació laboral (Agrela, 2009). Dolores Juliano (1998) 

sosté que les dones immigrades extracomunitàries troben feines en els llocs 

tradicionalment femenins,  alhora que “alliberen” a les dones espanyoles. 

Aquest fet és indicatiu de com el mercat laboral, està generitzat (Mestre, 

2005) i és on produeix un transvasament de les desigualtats de classe i 

ètnia dintre del col·lectiu de dones (Parella, 2000; Torns,1999). 

En relació amb les estratègies d'inserció existeixen treballs pertinents tal 

com les recerques del  Col·lectiu  IOE,  (2001) i  d’autores com Laura Oso 

(2005) que centren els seus esforços en ressaltar l’agència de les dones 

migrades,  les quals posen en joc diferents estratègies per a plantar cara als 

condicionaments  que  tendeixen  a  uniformitzar  els  processos  d’inserció. 

Posant  així  de  manifest,  com  cadascuna  de  les  dones  intervé  activa  i 

creativament en el seu procés d’inserció. En aquest sentit, veiem que és a 

partir de xarxes creades i transformades per les dones, que es transfereixen 

coneixements  i  suports  entre  familiars  i  amics  posant  a  disposició  els 

recursos necessaris que estan disponibles per a superar les dificultats que 

els processos migratoris suposen.

En relació amb els àmbits d'ocupació podem dir que les dones immigrades 

estan situades en els espais domèstics i de cura, és a dir, que solen inserir-

se laboralment en el  sector  de serveis  (en molts  casos com a internes) 

tenint treballs mal remunerats, temporals, flexibles i llargues jornades en 

un règim laboral irregular (Solé, 2000; Martínez Vega, 1997). Les dones 

immigrades hereten així la discriminació salarial que prèviament han patit 

les dones espanyoles. Catarino i  Oso (2000)  afirmen que el fenomen de 

segmentació ètnica respon a l’externalització de les labors poc valorades 

socialment. La poca “estabilitat documental” que pateixen les dones, en el 

cas de l’Estat espanyol, influeix en la creació de difícils condicions d’inserció. 
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Es parla doncs, de discriminació salarial per raó de gènere, que fins i tot, 

impulsen a les dones a activitats que en la societat de recepció dels fluxos 

migratoris  són  considerades  indignes  o  perilloses  com  la  prostitució 

(Carmona, 2000). Els diferents àmbits on preferentment s’estan inserint les 

dones immigrades, segons les recerques mencionades, són els següents: 

cura  de  persones,  serveis  de  proximitat,  treballs  temporals,  atenció  en 

serveis, hoteleria, i fins i tot l’àmbit professional-universitari. El passatge a 

altres sectors més formals requereix d’una gran inversió de temps i capitals 

socials (Montenegro et. al, 2009). 

Ara bé, les coordenades de la recerca ens mostren la importància de mirar 

el sistema d'ajuts que les societats d'instal·lació, en aquest cas, Catalunya, 

ofereixen a les dones migrades. Per aquest motiu hem de reconèixer les 

indagacions que reflexionen sobre la intervenció social.  En un context de 

relacions  globals  post-colonials,  la  intervenció  social  té  la  missió  de 

“civilitzar/incloure”  a  qui  és  definit  com  “un  altre”,  enfortir  aquelles 

persones  considerades  febles,  donar  experiència  a  persones  que 

requereixen supervisió (Mercer, Mohan i Power, 2003). Les intervencions, 

específiques  per  a  dones,  en  molts  casos  estan  basades  en  una  idea 

concreta de “dona” i d'una posició sobre les relacions d'opressió de gènere 

que podríem qualificar de “occidental”, treballada llargament en la tradició 

feminista  dels  països  anomenats  “industrialitzats”  (Mohanty,  2003).  Així 

podem dir que sobrevola sobre la categoria dona immigrant les categoria de 

“estrangeria  social”,  que  reforça  i  reformula  l'estrangeria  jurídica 

(Santamaría, 2002).

La categoria de “dona immigrant” està relaciona amb estereotips que es 

tenen de la persona com a estrangera, com a “migrant” i com a dona. Com 

vam dir, les categoritzacions s'articulen, i en el cas de les dones provinents 

de països excolònies: per la diferència per gènere, en societats patriarcals 

(masclistes) com l'occidental en general i l'espanyola en particular; i per la 

diferència d'origen nacional/etnocultural, en societats on romanen –encara 

que reformulades– les relacions de domini colonial. “És precisament a partir 

de la  teorització  de la  qüestió  dels  privilegis,  de la  dependència  i  de la 

dominació des del punt de vista, per exemple, de les dones de color com a 
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'dependents  de  l'ajuda  social'  o  de  les  dones  immigrants  com  a 

'treballadores  indocumentades',  quan  les  lluites  feministes  plantegen 

qüestions  explícitament  anticolonials  i  anticapitalistes.”  (Alexander  i 

Mohanty, 1997/2004: 170).

En quant a la relació entre prestadors/as de serveis i usuàries/us, creiem 

que poden obrir-se espais a altres formes de relació. Com apunta Bauman 

(2003), la comunicació entre comunitats o societats diferents i l'intercanvi 

d'informació, al mateix temps que trenquen estretes relacions comunitàries, 

construeixen noves pautes identitàries, socials i culturals. Altres conceptes 

que hem incorporat com a guies per a aquest estudi, són els plantejats per 

Batsleer,  Chantler i  Burman, (2003), els quals  destaquen que existeixen 

tres maneres d'apropar-se al treball d'intervenció amb dones immigrades. 

En primer lloc, l'abordatge neutral respecte de les característiques ètniques 

de la persona que demana el servei (és a dir, l'assumpció segons la qual els 

serveis  són  útils  universalment);  en  segon  lloc,  l'aproximació  que  han 

denominat “neutral pel que fa al gènere” i que es basa en la preponderància 

de les temàtiques associades amb l'ètnia o a la cultura, privilegiant en els 

serveis  les  característiques  sensibles  a  les  qüestions  “ètniques”;  i,  una 

tercera aproximació al  fenomen, que fa coincidir  en termes “d'adscripció 

cultural” tant a les persones proveïdores del serveis com a les usuàries; 

però sense prendre en compte altres aspectes com poden ser el gènere o 

l'edat.

Altres  investigacions  han  avançat  a  propòsit  de  la  identificació  de  la 

complexitat de la categoria “dona immigrada” que requereix ser compresa 

des  d’una  perspectiva  que  estableixi  la  relació  entre  el  gènere  i  altres 

processos de diferenciació,  com el de cultura, ètnia, estrangeria, situació 

socioeconòmica, religió, edat o estat civil (Gregorio, 1998); ja que aquests 

processos  marquen  de  manera  contundent  les  experiències  de 

discriminació,  exclusió  o opressió  de les dones.  Romero i  García Dauder 

(2003) reconeixen en aquesta categoria “dona immigrada” l’encreuament 

de  diferents  imaginaris  i  materialitats  que  van  des  de  la  història  de  la 

colonització  europea  i  les  seves  conseqüències,  el  marc  de  l’economia 

globalitzada, els marcs legals internacionals,  supraestatals  i  estatals,  i  la 
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desigual  distribució  mundial  de  la  riquesa,  fins  a  les  interaccions 

quotidianes, estereotips i imatges racialitzades que es practiquen en la vida 

quotidiana de les societats receptores. Al costat d’aquestes contribucions es 

destaca  la  necessitat  d’apel·lar  als  diferents  eixos  de  dominació  que 

pateixen les dones (Brah 1992, Anthias, 2006). 

Com a antecedents  podem destacar  el  treball  “Mirant  cap  a  la  igualtat. 

Pertinència dels serveis socials per a dones immigrades”, desenvolupat per 

aquest grup d’investigació, on es va analitzar la pertinència sociocultural de 

diversos  recursos,  públics  i  privats,  en  forma  general,  considerant  les 

activitats dirigides cap a les dones, com la formació en idiomes, assessoria 

jurídica i social, promoció de salut, capacitats de comunicació i expressió, 

de participació, entre altres. En aquesta anàlisi es va poder evidenciar que 

un dels eixos transcendentals emmarcats dins dels projectes migratoris de 

les dones que acudien als serveis, era la seva recerca d’inserció sociolaboral 

i la formació per als nínxols econòmics que socialment estaven oberts per a 

elles. De tal manera, en la investigació “Mujeres inmigrantes y a sociedad 

receptora:  Análisis  y  propuestas  de  mejoramiento  del  acceso  y  la 

satisfacción en los recursos de formación para la inserción sociolaboral”, 

l’atenció  es  va  focalitzar  en  les  maneres  que des de  la  formació  per  a 

d’inserció sociolaboral dirigida a dones immigrades s’intervé sobre elles, i 

sobre els significats dominants que a les societats receptores es té sobre 

aquestes les mateixes. Això amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement 

sobre  l’adequació,  oportunitat  i  pertinència  dels  recursos  d’inserció 

sociolaboral  dirigits  a  dones  immigrades,  per  a  potenciar  la  igualtat 

d’oportunitats  i  la  participació  d’aquestes,  considerant  la  seva  diversitat 

sociocultural. 

Com  continuació  de  la  trajectòria  de  l’equip  d’investigació,  la  present 

recerca, aporta coneixements claus sobre els processos d’inserció de dones 

immigrants que han estat ateses en els serveis a fi de conèixer quins són 

les formes efectives d’inserció que han experimentat,  per tal  de millorar 

polítiques públiques i processos d’intervenció; reconeixent tant l’agència de 

les dones com així  també els  processos de vulnerabilització  als  que són 

sotmeses per la seva condició de dones que han immigrat.
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II. METODOLOGIA

2.1. La Metodologia de les “Histories de Vida”

Si  parlem específicament de la  inserció  al  mercat laboral  dels  col·lectius 

immigrats, sabem que la recerca i la trobada de feina, fins i tot el camí cap 

a la inserció sociolaboral, compren diverses etapes o estadis d’inserció a 

nivell  personal  (Montenegro,  M.  et.  all,  2009),  i  que  aquestes  estan 

directament relacionades no només amb les demandes del mercat laboral, 

sinó també amb: les etapes legals que transcorre la persona en la societat 

d’acollida, amb els diferents tipus d’estratègies personals posades en marxa 

per aquesta persona, i  sobretot amb les polítiques públiques que adreça 

l’administració cap a aquestes persones immigrades.

En aquest sentit, partint de la base que per tal de conèixer i comprendre el 

fenomen  social  de  la  inserció  sociolaboral  dels  col·lectius  de  persones 

immigrades,  s’ha seleccionat  una eina metodològica  capaç apropar-se  al 

fenomen  sota  estudi,  en  tota  la  seva  complexitat  i  riquesa.  Així,  calia 

assumir una perspectiva dinàmica i longitudinal per a captar tots el matisos 

del fenomen d’interès, establint una mirada capaç de  desvetllar els nexes 

entre els recorreguts personals d’inserció, amb els elements legals, polítics, 

econòmics i d’estratègies personals empleades en aquests processos. 

Per aquesta raó, l’equip d’investigació amb l’objectiu general de conèixer i 

comprendre els processos d’inserció laboral  de les persones immigrades, 

específicament  les  dones,  en  tota  la  seva  complexitat,  va  fer  ús  de  la 

metodologia qualitativa-interpretativa de “Histories de Vida” o “Relats de 

vida” (Atkinson, 1998; Denzin, 1989). Aquesta metodologia d’investigació, 

prové de la disciplina sociològica de principis de segle passat (Thomas & 

Znaniecki, 1918) no obstant en els últims anys ha cobrat molta rellevància 

en  l’estudi  dels  complexes  fenòmens  socials  de  l’actualitat  (Domenach  i 

Pecouet, 1995; Berteaux, 1995; Ferrarotti,  2007), i específicament per a 

l’estudi del fenomen migratori (Sebille, 1999; Arjona i Checa Olmos, 1998, 

Bertaux,  2005).  Ferrarroti  (2007)  argumenta  a  favor  de  l’ús  de  les 
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metodologies qualitatives com a estratègies privilegiades per a l’estudi de 

“allò social” i específicament argumenta que les històries de vida, permeten 

concretar la vinculació entre “text i context”, es a dir, el reconeixement de 

l’evocació i recreació com a elements d’auto percepció dels subjectes de la 

història, dins la seva vinculació experiencial amb el seu context. 

En aquest sentit, la metodologia de “Histories de vida” comprèn al ésser 

humà no com una dada, si no com a un procés històric que actua de forma 

creativa  en  el  seu  entorn,  es  a  dir,  com  a  agent  històric  de  la  seva 

experiència. Alhora, les “Histories de vida” tenen la capacitat d’expressar i 

reformular allò que es viu dins les estructures socials, formals i informals 

que envolten l’experiència humana, i es aquí on radica tota la seva potencia 

com  a  metodologia  d’investigació  social.  Així,  aquesta  metodologia  de 

treball es va permetre treballar a partir de l’evocació de la pròpia història 

d’inserció  de  les  persones  que  han  segut  protagonistes  dins  d’aquests 

processos. 

Arjona i Checa Olmos (1998), argumenten que les “Histories de vida” són el 

mètode qualitatiu  ideal  per al  coneixement i  aprofundiment del  fenomen 

migratori, més enllà que les dades estadístics que es poden treure de les 

metodologies  quantitatives.  Així,  aquesta  metodologia  ens  ha  permès,  , 

apropar-nos,  comprendre,  explicar  i  interpretar  des  d’una  vessat 

hermenèutica  (Gadamer,  1975)  els  processos  i  estructures  socials  que 

intervenen en la inserció laboral de les persones immigrades, tant des del 

punt de vist descriptiu com a teòric. Més específicament, el mètode empleat 

en  aquesta  investigació  ha  segut  l’enfocament  plantejat  per  Allport  de 

“document temàtic de vida” (Allport, 1942) el qual ofereix una narrativa de 

la vida del subjecte, però sense la pretensió de captar tota la vida d'aquest 

si  no  més  aviat,  enfocar  sobre  un  aspecte  concret  de  la  seva  vida. 

Mitjançant aquesta recerca es va focalitzar sobre el fenomen concret de la 

inserció laboral de dones immigrades a Catalunya, que han estat immerses 

en la recerca d’oportunitats laborals en el nou context. Les dones que han 

estat  partícips  d’aquest  procés  d’investigació,  narrant  les  seves històries 

d’inserció sociolaboral, es converteixen per a efectes del treball, en el “grup 
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ideal” a través del qual ens va ser possible arribar a comprendre de manera 

més complexa el fenomen social de la inserció sociolaboral. 

2.2. El procediment metodològic

Aquesta investigació va portar a terme un anàlisis transversal del fenomen 

d’inserció laboral, situat en els diferents recorreguts personals d’aquestes 

dones,  sota  la  llum  dels  condicionants  econòmics,  legals  i  polítics  que 

incideixen en la inserció de les persones immigrades. Per a portar a terme 

les històries de vida, de manera focalitzada en el fenomen a tractar, es va 

utilitzar  com  a  tècnica  de  recollida  d’informació  l’entrevista 

semiestructurada.

2.2.1.  Tècnica  de  recollida  de  la  informació:  l’entrevista  

semiestructurada

Aquest  mètode d’anàlisis  qualitatiu,  ens va permetre l’apropament  a  les 

narracions  de  les  dones  immigrades  sobre  els  seus  processos  d’inserció 

sociolaboral. Així es va realitzar un guió d’entrevista amb preguntes guia, 

per a abordar de manera oberta les diferents temàtiques, o moments de les 

seves vides, en les quals es volia focalitzar, com eren: els relats d’origen, 

pràctiques  d’inserció,  estratègies  d’inserció  i  àmbits  d’ocupació.  Es  van 

realitzar un total de 17 entrevistes semiestructurades a dones immigrades 

que en el moment de la investigació vivien a la província de Barcelona. 

La mostra escollida per a la realització de les històries de vida, va ser una 

mostra no aleatòria, seleccionada a partir de contactes específics de l’equip 

d’investigació amb recursos d’atenció per a la inserció laboral, centres de 

formació laboral, centres de treball i altres contactes posteriors que anaven 

derivant  del  mostreig  “Bola  de  neu”.  Els  criteris  per  a  la  selecció  de la 

mostra eren els següents: dones immigrades que haguessin iniciat els seus 

projectes  migratoris  feia  més  de  3  anys,  residents  de  la  província  de 

Barcelona, en edats laborals (18 a 65 anys), que haguessin fet ús d’algun 

recurs  per  a  la  inserció  laboral  (acollida,  assessoria,  formació,  inserció, 
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borsa de treball, etc.), amb diversitat d'origens nacionals i nivells formatius, 

i  que tinguessin fluïdesa a l’hora de parlar català i/o castellà. 

Cada entrevista va durar aproximadament una hora i mitja, i no més es va 

poder  fer  una sessió  amb cada una de  les  participants.  No obstant,  en 

aquest primer contacte l’equip d’investigació també va identificar a 6 dones 

que  podien  reflectir  la  diversitat  d’històries  d’inserció  per  a  ser  les 

protagonistes  del  material  audiovisual  en  format  de  documental.  5 

d’aquestes  van  acceptar  participar,  amb  elles  es  va  fer  una  segona 

entrevista,  més  focalitzada,  que  va  ser  gravada  en  vídeo  per  l’equip 

audiovisual. 

A continuació presentem el perfil general de les 17 dones entrevistades. Els 

noms  empleats  estan  canviats,  són  pseudònims  per  a  garantir  la 

confidencialitat de la informació donada1. 

1. Milena:  dona de 52 anys,  d’origen servi,  encara que ella  es considera iugoslava.  És 

filòloga anglesa i  té  un postgrau en “marketing”.  Al  seu país  d’origen va treballar  a les 

Nacions Unides. Va arribar a Barcelona fa 16 anys, demanant asili  polític  el qual va ser  

denegat. Actualment treballa com a dinamitzadora d’associacions i porta un negoci familiar 

amb els seus dos fills.

2. Carmina: dona de 59 anys, d’origen colombià. Té formació com a comptable en el seu 

país. Va arribar a Sant Cugat fa 10 anys, i des de llavors ha treballant en la cura de persones 

grans i neteja. Actualment compta amb un contracte de 45 minuts per a netejar un banc i la  

resta d’hores les fa en negre. Té dos fills, fa un any ha reagrupat a un.

3. Elena: dona de 49 anys, d’origen bolivià. Va estudiar la carrera de psicologia però no va 

obtenir  el  títol.  Va  arribar  a  Sant  Cugat  fa  7  anys,  on  va  començar  treballant  com  a 

domestica, encara que la major part de la seva estada ha treballat com a gestora en temes 

d’estrangeria. Va immigrar amb les seves dos filles.

4. Sara: dona de 24 anys, originària de Sierra Leone. Al seu país va assolir el Batxillerat i va 

treballar com a dependenta en el negoci familiar. Fa 6 anys es va casar amb un home del  

seu país que vivia a Barcelona i va decidir migrar. Actualment te un fill petit i busca feina.

5. Fatija: dona de 31 anys originària del Marroc. Va estudiar batxillerat al seu país, però no 

va  voler  continuar  els  seus  estudis  universitaris.  Fa  11  anys  que  viu  a  l’Hospitalet  de 

1 Cal dir que les entrevistes van ser fetes en castellà i han estat traduïdes al català 
als annexos d'aquesta memòria
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Llobregat, on ha treballat com a cangur, cuidadora i dependenta. Actualment busca feina i 

espera fer una formació com a auxiliar de geriatria.

6. Nora: dona de 47 anys, originària de l’equador. Va estudiar el tercer any de la carrera 

d’història i geografia, però no va acabar perquè es va quedar embarassada. Fa 10 anys que 

viu a l’Hospitalet de Llobregat, i des de llavors, ha treballat en el servei domèstic. Actualment 

fa unes hores de neteja però sense contracte laboral. El seu fill encara viu a l’equador.

7.  Mariana:  dona  de  38  anys,  originaria  de  República  Dominicana.  Va  estudiar  fins  al 

batxillerat i després va treballar com a operaria de maquinària en una fàbrica en el seu país. 

Fa  11  anys,  es  va  casar  amb un  amic,  i  va  arribar  a  Espanya  amb permís  de  treball. 

Actualment treballa a un hotel com a auxiliar de cuina. Ha reagrupat als seus dos fills.

8. Francisca: dona de 41 anys, d’origen colombià. No va assolir el graduat en educació 

secundària, i va treballar com a distribuïdora de productes al seu país. Fa 10 anys es va 

divorciar del seu marit i va decidir migrar a Espanya. Ha treballat com a dependenta i en el  

servei domèstic. Actualment no te feina i conclou un curs com a auxiliar de geriatria. Ha 

reagrupat als seus dos fills.

9. Bona: d'origen senegalès. Al seu país era mestra d'art i feia formacions a dones per a que 

fessin cooperatives de treball. Fa 13 anys que va migrar, embarassada. Al principi va rebre 

ajuda de Càritas i després va aconseguir feines de cuidadora, cosint i manipulant maquinària. 

A  partir  de  cursos  de  formació  i  voluntariat  va  treballar  atenent  a  altres  persones 

immigrades. Actualment està a l'atur. A poc a poc va anar reagrupant als seus 2 fills que 

restaven a Senegal.

10. Lorena: Dona de 30 anys, originària de Romania. Es va graduar de tècnic superior en 

higiene bucodental al seu país. Va venir com turista i es va enamorar del seu marit. Es va 

cassar i porta 6 anys vivint a Súria,  fa tres anys que es va poder portar  al  seu fill.  Va 

treballar primer en la construcció i actualment com cuidadora a una residència per avis. No 

ha pogut treballar mai com dentista, encara que ja té homologat el títol.

11. Rubí: Dona originària del Pakistan. Al seu país treballava d'infermera en un hospital, És 

catòlica en un país musulmà, la qual cosa és una de les raons que exposa per a immigrar. 

Porta 10 anys i ha treballat com a cuidadora, de neteja i com dependenta. Va muntar una 

perruqueria pròpia però va haver de tancar i després va aconseguir feina en una residència 

d'avis. Com va sortir embarassada, no li van renovar el contracte i ara es troba a l'atur. Està 

aquí amb els seus dos fills, vol reagrupar a la seva mare, però no ha pogut aconseguir-lo.

12.  Melisa:  Dona de  53  anys,  d'origen  marroquí.  Va  arribar  a  Catalunya  als  24  anys, 

reagrupada. Al seu país tenia una petita empresa de brodats i confeccions. Va portar un 

negoci familiar amb el seu marit, però degut a problemes amb ell es va tornar al Marroc.  

Temps després va tornar a Catalunya amb els seus fills. Es va donar d'alta d'autònoma i 
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després va trobar feina com dependenta a la Boqueria. Finalment es va separar del seu marit  

i es va ficar a estudiar per auxiliar d'infermeria i va trobar feina en aquest camp i després a 

l'àmbit de la mediació intercultural.

13.  Clau:  Dona d'Uruguai.  Porta  6 anys a  Catalunya.  Va venir  reagrupada,  però  es  va 

separar del seu marit i volia tornar però la seva sogra i una amiga la van convèncer per 

quedar-se (ella i el seu fill).  Ha treballat en diferents feines  com a curadora i de neteja. 

Actualment treballa en diverses cases, és autònoma i paga la seva pròpia seguretat social. 

14. Josefa: Dona marroquí. Al seu país va treballar com infermera i a una fàbrica i també 

estudiava Àrab a la universitat. Es va venir a Catalunya perquè es va casar i el seu marit 

vivia aquí. Va fer un curs d’auxiliar de geriatria i va trobar feina en aquest àmbit a diferents 

residències. Quan va tenir el seu segon fill, va deixar de treballar, encara que a vegades fa 

feines de neteja en negre. 

15. Mitapar: Dona de 30 anys de l'Índia. Treballava com professora d'escola. Va migrar 

perquè el seu marit estava aquí (amb tota la seva família). Al principi va estar a casa perquè 

estava embarassada. Després va trobar faena -en negre- en l'àmbit de la neteja i la cura. No 

té gaires problemes econòmics perquè viu amb tota la família del seu marit. L'agradaria fer 

un curs de traducció d'angles per treballar a l'aeroport. 

16. Ahsita: Dona de 25 anys del Pakistan.  Va venir aquí perquè tenia un cosí -i  altres 

familiars- que vivien aquí, a més per raons econòmiques i familiars -ella es la major de les 

filles d'un família sense nois i per tant, ha d'ajudar a l'economia familiar- i per circumstancies 

del país -presencia de terrorisme. Va venir com estudiant de teologia i després per raons 

econòmiques  va  haver  de  buscar  faena.  Després  de  formar-se,  va  trobar  faena  com a 

cuidadora (guarderia i geriatria). Actualment treballa amb un contracte temporal que ha de 

renovar any darrera any com manipuladora d'aliments. 

17. Rosa: dona de 61 anys originaria de Brasil. Té el batxillerat i va començar la universitat, 

però no la va acabar. Té coneixement de diverses llengües: castellà, francès i anglès (a més 

del portuguès). Va migrar a Espanya fa 11 anys amb el seu marit, però al cap d’un any es va 

separar d’ell. Principalment, Rosa es va dedicar a la cura de persones dependents fins a que 

va patir un problema de salut greu. Té un fill adult que viu a Brucel·les.

2.2.2. Anàlisi de les dades

Previ contacte amb les recursos d’inserció, es va realitzar les entrevistes 

semiestructurades  a  les  17 dones.  Les  entrevistes  van ser  transcrites,  i 

traduïdes  al  català,  posteriorment  sistematitzades,  segons  les  diferents 
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temàtiques que es van plantejar en l’entrevista i que van anar sorgint en les 

narratives de les dones. 

Pel  que  fa  l’anàlisi,  s’ha  d’especificar  que  les  temàtiques  abordades  en 

l’entrevista, no van ser tractades com a variables d’estudi si no més aviat 

com a diferents eixos transversals del fenomen de la inserció que s’anaven 

suggerint  a  les  entrevistades,  com a fill  conductor  de les  seves pròpies 

histories d’inserció.  En aquest sentit,  entenem que cada historia de vida 

narra  en  sí  mateixa  una  complexitat  que  no  més  es  pot  comprendre 

relacionant cadascuna de les parts que componen cada historia. No obstant, 

a  l’hora  de  realitzar  l’anàlisi,  vam fer  ús  de  la  tècnica  de  “l’Anàlisi  de 

continguts” (Cabero y Loscertales, dirs.,2002), per tal de sistematitzar la 

informació  obtinguda  i  fer-la  descriptible,  en  cadascun  dels  àmbits 

identificats  (relats  d’origen,  practiques  d’inserció,  estratègies  d’inserció  i 

àmbits d’ocupació). 

A  partir  de  la  tècnica  d’anàlisi  de  continguts  una  eina  per  a  la 

sistematització  i  l’anàlisi  de  la  informació  escrita,  es  va  realitzar  la 

categorització, contrastació i anàlisi de les informacions obtingudes en les 

entrevistes, mitjançant la contrastació de les històries entre sí (segons els 

àmbits) i l’anàlisi de les històries de vida en sí mateixes, amb el marc teòric 

i conceptual de la investigació. En aquest mètode, la formació del sistema 

categorial resulta un elements importants per a la sistematització i anàlisi 

del material qualitatiu. 

Les conclusions de l’estudi, presenten aquesta sistematització de manera 

que  aborden  les  reflexions  obtingudes  no  només  per  temàtiques  o 

continguts transversals a totes les històries, si no també de l’anàlisi  que 

permeten les històries en sí mateixes, quan analitzades com a un tot.

2.2.3. Funcions dels membres de l’equip de recerca

La  directora  del  projecte  va  realitzar  totes  les  tasques  de  coordinació 

general tant a nivell de continguts com a nivell administratiu i de relació 

amb la UAB. Aquesta va acompanyar a l’equip de recerca durant totes les 
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etapes del projecte, des de la seva definició fins a l’entrega de la memòria 

final  i  econòmica.  El  professor  Joan  Pujol,  especialista  en  metodologies 

qualitatives,  va  fer-se  càrrec  de  vetllar  per  la  consistència  teòrica  i 

metodològica  de les  tasques de recerca i  va funcionar  com assessor  de 

primer  ordre  als  moments  claus:  elecció  de  persones  amb  les  quals 

treballar, confecció dels guions d’entrevistes, sistematització i anàlisis del 

material empíric, realització del material didàctic, i material audiovisual. 

En concret l’equip de recerca va comptar amb dues persones vinculades 

contractualment  amb  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona.  Aquestes 

persones van estar contractades per a portar a terme la feina de contacte 

amb  les  entitats,  realització  de  les  entrevistes,  transcripció  de  les 

entrevistes i sistematització, anàlisis amb la resta de l’equip d’investigació, 

identificació  de  les  persones  que  van  participar  en  el  documental, 

acompanyament al equip audiovisual i suport a la producció del documental, 

realització de la memòria final i dels productes finals de la recerca, com el 

documental i el material didàctic. 

A més del personal de recerca, degut a les especificitats de la proposta, 

l’equip va integrar a una becària especialista de vídeo, per a la producció 

del  material  audiovisual.  Aquesta  persona  va  treballar  a  temps  parcial 

durant un període de 4 mesos per a fer la gravació, edició, maquetació i 

producció final del documental. També es van contractar els servies d’un 

estudi de disseny gràfic per a fer la maquetació i el disseny dels materials 

didàctics i disseny dels elements gràfics del material audiovisual. 
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III. RESULTATS DE L’ESTUDI

Els relats de les dones que formen el teixit d’aquesta investigació ensenyen 

recorreguts singulars constituïts per diferents motius, condicionants i atzars 

que fan de cada una de les dones una trajectòria particular.

Ens varem focalitzar en un dels aspectes centrals de la vida de les dones, 

en  els  processos  d’inserció,  que  estan  íntimament  relacionats  amb  la 

societat d’instal·lació, amb els seus recursos, i limitacions.

A partir de les condicions prèvies, les maneres d’entrada a Catalunya i la 

trama de recursos que les dones és troben s'inicia un procés actiu i creatiu 

que les  dones posen en joc  per  a  intentar  construir-se  l’anhelada “vida 

millor”.

Com que  ens  referim  a  la  inserció  sociolaboral  de  les  dones,  la  nostra 

atenció  estarà  especialment  focalitzada  en  els  recursos  per  a  ajudar  al 

procés d’inserció d’aquestes dones.

Hem  de  tenir  present  que  les  biografies  estan vinculades  amb  les 

oportunitats presents en el territori i les trajectòries realitzades entre els 

quals  es  poden  reconèixer  algunes  tendències,  són  el  producte  de  les 

possibilitats i transformacions que pateix la pròpia societat d’instal·lació.

3.1. Relats d'origen

Cadascuna de les dones entrevistades davant la pregunta sobre la decisió 

de migrar es refereixen a causes molt diferents que els han portat a deixar 

els seus països. Els motius que descriuen són molt diversos, aquests van 

des  de  l'exili  polític  en  una  situació  de  guerra,  la  fugida  d’una  situació 

familiar  tradicional  no desitjada,  situació  de crisis  econòmica en el  nucli 

familiar i crisis general del país, separació d’una relació violenta, recerca 

d’independència  econòmica  de  la  família,  inquietuds  artístiques  o 

educatives, entre d'altres2 En aquest sentit, la migració d'aquestes dones es 

2  Això es pot veure en gairebé tots els casos, però com exemples es poden considerar: Elena, Carmina, Rubi i  

Mitapar.
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porta a terme degut a xarxes complexes de factors diversos, que no poden 

ser  explicats  només  des  d'una  visió  economicista  a  l'hora  d'explicar  els 

moviments transnacionals.

Mitjançant  les  històries  narrades,  les  dones  expliquen  com existeix  una 

diversitat  de  motius  que  s'entrecreuen  a  l'hora  de  prendre  la  decisió 

d'emigrar.  Motius  que  tenen  a  veure  amb  situacions  personals  vitals  i 

familiars,  a  la  vegada  que  es  relacionen  en  la  majoria  dels  casos 

directament amb situacions del context social i històric.

Es així  com, a l'hora de considerar els  motius pels  quals  les dones han 

migrat  fora  dels  seus  països  d'origen,  si  bé  es  cert  que  els  motius 

econòmics poden tenir considerable pes en la presa de la decisió, aquesta 

ha de ser analitzada a la llum d’altres factors contextuals que es relacionen 

amb els recorreguts vitals de les dones que migren. Només en alguns casos 

es descriuen situacions econòmiques límit que justifiquen l’emigració, (i fins 

i tot en aquestes situacions, afronten els costos que la migració suposa); no 

obstant, en la majoria de les dones que han migrat per altres raons, es pot 

reconèixer que la migració es veu com una possibilitat  efectiva d'ascens 

social, encara que després aquestes expectatives no siguin valorades com a 

assolides.

Ara bé, des d’un punt de vista més general, es pot identificar en totes les 

narracions de  les  dones entrevistades  la  voluntat  de millorar  la  situació 

socioeconòmica d'elles i/o de les seves famílies. Podem dir que la mobilitat 

territorial,  així,  s'equipara  a  la  possibilitat  d’un  millor  futur  personal  i 

familiar, que superi les dificultats i obstacles que les dones enumeren com a 

motius de la  partida,  tot  i  que, com hem dit  abans no sempre aquesta 

possibilitat es transforma en realitat. 

A  continuació,  veurem diferents  narratives  que es mostren clarament  la 

diversitat de motivacions que porta a que les dones prenguin la decisió de 

sortir dels seus contextos de procedència.
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3.1.1. Davant els canvis econòmics, recerca de perspectives

Carmina, per exemple, prové d'una família empobrida d’un petit poble rural 

colombià. Ella ha portat a terme diversos processos migratoris en busca 

d'una posició social i econòmica millor, amb un gran cost personal. A través 

del seu accés a l'educació va poder millorar en el seu país la seva situació 

econòmica,  i  des de llavors va començar a ajudar a la seva família.  No 

obstant, la seva situació torna a deteriorar-se per la reforma institucional en 

perjudici  dels  treballadors  anomenada  “El  Revolcón”  amb  una  crisi 

econòmica i energètica posterior, durant els anys 91 i 92, el que es creua 

amb una situació a nivell personal com és la separació de la seva parella.

“Vaig néixer en un poblet petit al costat del riu Magdalena. Al nord de Colòmbia.  

[...] Érem nou germans.[...] El meu pare tenia una germana, amb només una filla,  

que s'havia casat i vivia a una ciutat que tenia un col·legi més gran. Jo li vaig dir a  

la meva mare que em regalés a aquesta tia perquè jo volia estudiar, tenia no més  

10 anys.[...] Des d'aquí va ser el meu primer dolor i despreniment perquè quedava  

lluny de la família, deixar a la meva mare i als meus germans i tot. [...] Aquí havia  

de  treballar  molt,  m'encarregava  dels  animals,  les  gallines,  des  de  molt  petita  

m'havia d'encarregar de tot, de tot. M'havia d'aixecar molt d’hora per a atendre al  

bestiar, també a fer-los el cafè i donar el menjar al bestiar. [...] D'aquí vaig acabar  

el col·legi i em vaig anar a la universitat, treballant per les nits.” (Carmina: 3). “Ja  

al acabar la universitat em vaig anar a treballar, podia pagar les meves despeses,  

tenia  el  meu  apartament.  Llogava  habitacions  del  meu  apartament,  així  podia  

ajudar a la meva família i mantenir-me independent. Així vaig poder tenir al meu 

fill  i tres anys després va aparèixer el pare de la meva filla petita. [...] Els dos  

treballàvem, vam comprar un pis i vam adquirir una hipoteca, un préstec per deu  

anys, podíem pagar-lo entre els dos. Però quan es va enamorar d'una altra, doncs  

ja no arribàvem [...] Això va ser quan jo treballava com comptable, duia nou anys  

treballant, en l'any 91 o 92. En aquest moment va estar el president César Gaviria,  

a ell  se li  diu que va fer “El  Revolcón”, que va acabar amb totes les garanties  

socials que teníem els treballadors. Ell va estar des del 91 o 92 fins al 94 més o  

menys. En aquesta època om tenia les seves prestacions socials, la seva cessantia  

que un anava acumulant, i podia jubilar-se amb l'empresa, però van establir que  

l'empresa podia acomiadar a les persones als cinc o deu anys de haver treballat. Jo  

ja duia nou anys treballant amb l'empresa. Llavors l'empresa ens jubilava i ens  

oferia una indemnització. A mi em van oferir la indemnització i em vaig retirar amb  

tota la  indemnització,  no havia  possibilitat  de continuar.  Això va ser el  que va  
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trencar tot el que en aquest moment pensava que havia aconseguit i  que tenia  

estable, pensava que aniria així fins que acabés la meva vida, però tot es va caure.  

Mentre els dos treballàvem podíem pagar-lo tot, teníem de tot, ens anàvem de  

vacances, però quan ell va trobar una família addicional, i jo em vaig quedar sense  

treball, tot va canviar. Jo vaig intentar fer negocis, vaig comprar un taxi i després  

vaig posar un petit  comerç de roba,  però la crisi  era terrible,  vam començar a  

donar crèdits, va arribar un moment que ni ens compraven, ni ens pagaven. Vam 

haver de retornar la mercaderia o rematar-la, perquè ja no es podia sostenir. En  

aquest  moment  tenia  ja  quaranta  anys,  sempre  havia  treballat  en  l’empresa  

privada, mai havia estat en la política ni res, mai em vaig preocupar per això. Des  

del moment de l'acomiadament fins al moment de marxar, aquí van passar com 

uns cinc anys en això.” (Carmina: 3)

En el seu relat es pot veure com la pèrdua de la seva estabilitat laboral, 

amb una jubilació anticipada, van ser un factor clau per a la presa de la 

decisió.  La  influència  de  les  polítiques  econòmiques  i  socials  preses  a 

Colòmbia, a partir de les "recomanacions" dels organismes internacionals, 

van tenir una influència directa en la vida de Carmina, en tant van afectar la 

seva  estabilitat  laboral  sobre  la  qual  es  basava  gran  part  de  la  seva 

economia familiar. A més, a partir de la separació del seu marit, de sobte es 

va trobar en la situació de mare soltera de dos fills, sense feina estable i 

amb greus dificultats d’arribar a fi de mes. Considerant també que ja havia 

assolit un nivell de vida confortable, havia de fer front a elevats costos com 

l’educació privada dels seus fills i altres despeses. L’educació privada dels 

seus  fills  per  a  Carmina  va  ser  fonamental  ja  que per  a  ella  gràcies  a 

l'educació rebuda va experimentar un ascens social. Però la seva situació 

econòmica  es  va  anar  deteriorant  cada  cop  més.  En  un  moment  de 

l’entrevista (Carmina: 3) explica com, degut a no poder front als costos dels 

serveis bàsics, va experimentar la por dels seus fills de quedar-se sense 

llum, sota l’amenaça d’un eminent retall.

D'altra banda, la capacitat de Carmina de fer front a la seva situació d'atur 

amb els intents fallits de posar en marxa negocis alternatius que la van 

deixar cada cop amb majors dificultats econòmiques, es va ver fortament 

colpejada per les transformacions estructurals que estava patint Colòmbia 

en aquell moment. El cas de Carmina posa de manifest l'entrecreuament de 
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les  condicions  estructurals  que  es  patien  al  seu  país  d'origen  amb  les 

particularitats de la seva pròpia situació: família d'origen humil i  divorci; 

condicions que la van portar a prendre la decisió de migrar a pesar del 

costos econòmics i vitals que suposava aquesta decisió. 

En el seu cas, Carmina tenia una cosina que vivia a un poble català, la qual 

treballava com a cuidadora d’una persona anciana des de feina alguns anys. 

En el moment en què patia els efectes més greus de la crisi econòmica en 

Colòmbia, la seva cosina estava de visita i li va parlar de les possibilitats 

laborals que podia tenir si migrava a Catalunya amb ella, com a cuidadora 

de persones grans.

Podem reconèixer  en  el  cas  de  Carmina  la  complexitat  de  la  trama de 

motius que van influir  la seva decisió  de migrar a Espanya, malgrat  els 

costos  emocionals  d’haver-se de separar  dels  seus fills:  situació  d'atur  i 

crisis personal, falliment d'alternatives per una profunda crisis contextual 

que es va sumar a la situació estructural del país i, a més, l’existència de 

xarxes migratòries en el país de destí.

A diferència d'altres dones que no tenien un coneixement adequat de la 

situació que els esperava a Espanya3, la cosina de Carmina li va explicar 

quin tipus de feina faria i com el més probable era que mai més tornés a 

treballar com a comptable. Tot i així, Carmina va demanar un préstec al seu 

ex-marit i va comprar el bitllet d’avió uns pocs dies abans de sortir. 

Clarament es poden visualitzar elements que també es repeteixen en altres 

cassos4: com dèiem, la recerca d'un ascens social a partir de buscar noves 

possibilitats  de  trobar  feina,  no  important  el  fet  de  deixar  el  context 

d'origen, i fins i tot l’àmbit laboral en el qual s’havien especialitzat, i el pes 

de la responsabilitat de la cura d'altres i la recerca de nous horitzons pels 

descendents, com una millora educativa i/o social. Aquest últim factor, és 

important  considerar-lo  perquè  mostra  que la  decisió  no  té  un  caràcter 

3 Sara pensava que podria treballar tot i  que va arribar amb un permís de reagrupament familiar quan aquest no  
donava dret a la recerca de feina als membres reagrupats. També està el cas de Clau que també va arribar a Espanya  
reagrupada i va trobar que el comportament del marit completament canviat.
4
 Per exemple, Mariana també va emigrar perquè tenia altres familiars en Catalunya, la seva germana,: “Vaig decidir  

venir aquí per la meva germana, ella  em va menjar  el cap que Espanya, que Espanya..”  (Mariana:1).  Això es va  
potenciar amb la recerca d’una millor vida. Així va desenvolupar xarxes de suport que li van donar la possibilitat de tenir 
papers legals (via matrimoni de solidaritat).
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individualista  que  apel·la  a  la  millora  d'una  situació  personal  per  a  sí 

mateixa, sinó en relació amb altres persones del seu entorn familiar. En 

aquest  sentit,  si  parlem  de  l’agencia  de  les  dones  que  migren,  podem 

asseverar que el fet que la presa de decisió, en alguns casos, sigui una que 

neix de la relació de cura amb els altres, no implica que no siguin agents 

actius  dels  seus  processos  migratoris,  en  totes  les  seves  dimensions. 

Aquestes decisions, orientades vers el benestar d'altres dependents de la 

dona que migra, també es pot veure en altres entrevistes5.

3.1.2. A la recerca de nous rols socials

A diferència de Carmina, la situació econòmica d'Elena abans de migrar era 

bona, i el motiu per a prendre al decisió de migrar va ser molt diferent. Ella 

explica que va migrar per la necessitat de canviar l'estil de vida vers una 

vida diferent a la història que havia viscut en el seu context. Aquesta dona 

mostra  que  no  només  tenia  un  bona  situació  econòmica  sinó  també 

importants recursos socials, la seva família era de classe mitja alta en el 

seu país, i bastant coneguda en la seva ciutat per pertànyer a importants 

partits de l’esquerra. Segons narra, ella mirava críticament la situació de les 

dones en la seva família, ja que totes havien viscut situacions opressives 

per raons de gènere, i  ella des de la seva vessant feminista,  no estava 

disposada a que les seves filles pateixin els efectes d’aquestes situacions. La 

decisió  de  sortir  del  seu  país,  va  passar  per  evitar  que les  seves  filles 

repeteixin els rols tradicionals assignats a les dones en el seu context. En 

aquest cas, en la decisió d'emigrar van pesar factors culturals però també la 

cura  de  les  persones  que  tenia  al  seu  càrrec,  i  la  recerca  de  noves 

possibilitats de futur per a elles.

“Doncs en la meva família som moltes dones, totes amb històries més o menys  

semblants respecte a les nostres vides emocionals,  totes som divorciades, totes  

tristes cornudes, totes colpejades, i l'única que havia tret cap era jo, que ja m'havia  

casat i divorciat tres vegades. Ja saps com són les nostres societats, la nostra gent  

la nostra mentalitat,  les nostres societats són bastant retrògrades. Però al tenir  

dues filles i una d'elles repetint les històries [...] Jo no volia quedar-me a veure el  

mateix, que comenci a parir als 17, que comenci a sofrir, que no acabi d'estudiar  

5  Com, per exemple, Nora, Milena, Sara, Elena.

23



Polítiques, pràctiques i estratègies d’inserció:
Una mirada des de les trajectòries de les dones immigrades.

que tot l'hagi de fer a mitges, que no pugui estudiar, i tantes dones amb històries  

repetides [...] alguna cosa calia fer per a trencar amb tot.” (Elena: 3).

Ella va planificar molt bé la sortida. Primer, va enviar a la seva filla més 

gran de viatge a Espanya, i després va entrar com a turista també amb la 

seva filla petita, mostrant a migració de l’aeroport que portava prou diners 

per  a  gaudir  d’uns quants  mesos  de turista  en el  país.  Les  seves  filles 

encara no sabien que el viatge era definitiu i que havien estat separades 

dels seus nuvis, doncs l'arribada va ser molt dura per a la família ja que 

havien de fer-se l’idea que ja havien canviat de context definitivament. La 

motivació de l’Elena de migrar va estar fortament marcada pels desitjos de 

distanciament de la seva família i dels rols tradicionals i opressius de gènere 

que havien sigut una constant en la seva història familiar. 

En la narració de Fatija, també es percep la recerca de nous rols socials, 

però  amb  un  resultat  diferent.  Ella  explica  la  seva  inquietud  de 

desenvolupar-se  com  a  ballarina  de  dansa  del  ventre.  Havia  sortit  del 

batxillerat i havia entrat a la universitat, no obstant va decidir, malgrat els 

consells del seu pare d’estudiar, no continuar estudiant a la universitat i va 

tornar al seu poble amb els seus pares i germans. Narra que tenia una vida 

confortable, però que els seus germans grans la controlaven moltíssim i que 

els seus pares no veien de manera positiva que ella es dediqués a la dansa 

del ventre. 

"Jo no ho pensava mai, no vaig tenir la idea de venir aquí, el problema va ser que a  

mi m'agrada la dansa del ventre i la meva amiga em va aconseguir un contracte en  

el Bahrein llavors la meva germana estava aquí a Catalunya i el meu germà estava  

a Itàlia, llavors la meva mare per a convèncer al meu germà ho va trucar i li va dir  

que això que la seva germana s'anés a ballar dansa del ventre és una cosa dolenta  

per la fama de la família i li va dir que havia de fer alguna cosa. Mentrestant ell,  

que estava treballant amb un senyor molt poderós, em va enviar un contracte per  

a venir aquí, dos contractes. Així que em vaig venir aquí, però jo no volia venir aquí  

jo volia estar amb les meves amigues i fer el que jo volia, anar amb la meva amiga  

a ballar dansa del ventre. Però em vaig venir per a aquí amb la meva germana, que  

ja duia més de dos anys aquí." (Fatija: 2)
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Ella afirma que no volia immigrar a Espanya, va venir perquè la seva família 

no li va permetre anar-se’n a ballar amb les seves amigues al Bahrein, i 

degut al contracte que va aconseguir el seu germà, va venir a Catalunya a 

viure amb la seva germana. El seu desig de prendre un camí vital diferent 

del que volien els seus pares va desencadenar la situació migratòria, sumat 

a  l’existència  de  xarxes  migratòries  prèvies.  Amb  el  contracte  laboral 

obtingut gràcies a la influència del seu germà, va entrar a Espanya amb 

residència i permís de treball. 

El cas de Nora ensenya com la decisió de migrar està relacionada amb el 

seu desig d'un canvi de rols al interior de la seva família. Nora explica com 

ella i el seu fill eren dependents econòmicament de la seva germana, i tot i 

que aquesta no tenia dificultat  en brindar el  sosté necessari,  Nora volia 

trencar amb aquesta situació i poder fer front al sosteniment seu i el del seu 

fill. 

“És  que  jo  vaig  tenir  al  meu  fill  als  trenta  anys,  ja  grandeta.  Però  jo  era  

mantinguda en el meu país, em mantenia la meva germana. [... ] ella era la que  

em mantenia al meu fill i a mi, perquè el pare mai li… pràcticament no ho coneix,  

més que una vegada que ho va veure i ell no vol saber res del pare.” (Nora: 1).

També  en  aquest  cas  s'explica  la  presencia  de  xarxes  de  familiars  a 

Espanya, i tot i que no va ser considerat un motiu de pes, l’economia del 

país va sofrir una transformació radical amb la seva dolarització.

Aquests casos il·lustren els imaginaris d'aquestes dones respecte al procés 

migratori,  més enllà  de les  possibilitats  de desenvolupament  econòmic  i 

social que tenien als seus països d'origen, la possibilitat de conèixer nous 

contextos  i  d'accedir  a  formes  de  relacions  -de  gènere,  econòmiques, 

culturals-  va  ser  un  element  clau  per  a  emprendre  els  seus  projectes 

migratoris. També cal rellevar que per poder aconseguir-lo van necessitar 

xarxes familiars i socials de suport al país d'acollida, la qual cosa va facilitar 

aquest procés. 
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3.1.3. El pes dels factors religiosos

Si  bé  el  factor  d'ascens  socioeconòmic  es  creua  en  molts  projectes 

migratoris, també tenen pes altres factors contextuals que incideixen per a 

que les dones prenguin la decisió de sortir, per exemple, fets culturals com 

la responsabilitat de ser la filla major d'una família i tenir l'obligació de la 

cura de la resta d'integrants familiars i, per tant, de produir diners; o bé, 

adscripcions religioses que es situen com a minories en certs contextos i 

que,  a  vegades,  pateixen  també  discriminació  endogrupal.  A  aquestes 

característiques contextuals també es sumen altres factors,  tal  com vam 

explicar en els exemples precedents, com poden ser l’existència de xarxes a 

Espanya, fruit d'altres migracions de familiars i/o altres connacionals.

Això es pot visualitzar, per exemple, en la història de l’Ahsita. En Pakistan 

treballava  com a  professora  d'anglès,  guanyava  poc  i  havia  de  produir 

diners pel seu grup familiar. "Jo sóc la major en la meva família i totes som 

noies, no tenim germans i per això jo he agafat l'obligació, per una cosa  

moral de donar-li més diners i amb el que guanyava allà, no era suficient." 

(Ahsita: 1). Però, a més d'això, afirma que també va venir a Espanya per la 

por al terrorisme al seu país contra les persones de religió cristiana, per les 

raons familiars i personals esmentades i, finalment, a la societat de recepció 

hi havia un cosí que podia ajudar-la a ubicar-se en el context.

En el cas d’Ahsita es pot veure la pertinència religiosa com un factor de 

influència contextual, ja que ser cristià a Pakistan es converteix en una greu 

dificultat. Es pot veure, doncs, que en el cas de les dones entrevistades de 

Pakistan, no només busquen un ascens social a través del seu moviment 

migratori, sinó seguretat perquè, segons expliquen, en la zona on viuen al 

seu  país  d'origen  existia  un  persecució  no  reconeguda  vers  la  població 

cristiana. Algunes dones manifesten que la forma més ràpida per a sortir del 

seu país és poder inscriure's en cursos religiosos que es donen en altres 

països.  Ahsita  destaca  que  l’estratègia  adoptada  per  alguns  dels  seus 

familiars  i  amics  del  seu  context  va  ser  inscriure’ns  en  estudis  sobre 

Teologia, encara que després no continuessin, com catapulta de sortida del 

país (Ahsita: 2).
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3.1.4. La influencia dels factors polítics, la desaparició del propi país

Milena,  per  altre  banda,  ens  narra  una  altre  història  de  sortida,  també 

relacionada  amb  factors  contextuals  que  vivia  el  seu  país  en  aquella 

moment.  Aquesta  dona  va  migrar  principalment  per  motius  polítics 

(Milena:1, 2), per la guerra que es desenvolupava en el seu context, i les 

maneres que en aquesta situació limitava profundament la seva vida i la 

dels seus fills. Ella reflexiona a l’hora de l’entrevista, sobre la limitada visió 

de futur que experimentava a la ciutat on havia migrat fugint de la guerra a 

Servia. 

“Abans de migrar jo treballava com professora d'anglès en la meva ciutat, [...] em 

vaig divorciar per maltractament psicològic i físic per part del meu ex-marit [...]  

així que em vaig marxar a una ciutat que es diu Vukovar, on existia un punt molt  

fort de Nacions Unides i vaig assolir treballar amb ells com intèrpret i organitzadora  

d'ajudes humanitàries. Em vaig traslladar allí  amb dos nens, els quals en aquell  

moment tenien sis i nou anys, vaig treballar aquí fins a l'any 95 i en aquest any  

vaig decidir sortir d’Iugoslàvia. Jo sempre explico que vaig néixer a Iugoslàvia, em  

vaig marxar de l'ex-Iugoslàvia, la meva primera visita al meu país després de tres  

anys ha estat a Sèrbia i Montenegro i ara regresso sempre a Sèrbia, perquè tantes  

vegades han canviat el nom del meu país. [...] La meva situació ha estat sortir del  

meu país, divorciada amb dos nens petits. Econòmicament en Sèrbia havia estat  

molt malament, però en Vukovar millor perquè cobrava un sou de Nacions Unides,  

però sense cap visió de futur. A les vuit  tancaven botigues bars i tot,  els nens  

només tenien escola res més, res de treball extraescolar ni podíem sortir ni res, el  

mercat obria una vegada a la setmana... així que ha estat millor sortir. I tornar a  

Sèrbia no significava res perquè també estava relacionada amb la guerra, tampoc 

havia futur. Políticament no estava d'acord amb cap, ni amb el president de Sèrbia,  

ni amb el president de Croàcia. Jo vaig néixer a Croàcia, de pares Serbis, però  

sempre em vaig sentir pro Iugoslava, perquè m'han criat així, m'han educat així.”  

(Milena: 1)

Aquesta dona, va poder sortir de Croàcia amb els seus fills, amb un visat 

turístic que li van atorgar degut a que era treballadora de Nacions Unides. 

Ella explica com, per a qualsevol persona vivint a Croàcia i Servia, n’era casi 

impossible sortir del país. Al arribar, va passejar amb el grup de turistes 

amb els quals viatjava, i als quinze dies, quan havien de tornar, va explicar 
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a la guia turística que es quedaria a Madrid amb una amiga seva, i que 

després  tornarien  juntes  a  Croàcia.  En  aquell  moment  va  viatjar  a 

Barcelona, i va demanar ajuda com a refugiada política a una associació 

dedicada a donar suport a refugiats.

En  aquest  cas  també  es  fa  palès  la  importància  de  les  condicions 

estructurals dels països emissors d'immigració per la decisió de les dones de 

posar  en  marxa  un  procés  migratori.  Les  situacions  de  guerra  sovint 

produeixen sortides forcades de les famílies dels contextos propis i es fa 

necessari  prendre  en  compte  aquestes  circumstàncies  de  cares  a  les 

polítiques de refugi i de salvaguarda dels Drets Humans arreu del món. 

3.1.5. Reagrupament i xarxa migratòria

Algunes històries  d'aquesta  recerca  reflecteixen que les  decisions  de  les 

dones, són reforçades per el sostén social, familiar i fins i tot econòmic que 

poden tenir en el nou context d'origen, com per exemple les xarxes socials. 

En aquest sentit, pesen molt, els processos de reagrupament que es van 

donar en les darreres dècades, engegats per processos de contractació de 

ma  d’obra  estrangera  durant  els  anys  noranta.  Algunes  dones 

entrevistades,  van  iniciar  els  seus  processos  migratoris  per  a  reunir-se 

novament amb els seus marits,  els quals ja havien immigrat a Espanya. 

Aquests, ja treballaven sigui per compte aliè o sent autònoms en els seus 

negocis propis. 

Per exemple Mitapar va venir des de l'Índia perquè el seu marit i la seva 

família  política  ja  vivien  a  Catalunya.  En  el  seu  cas,  aquesta  condició 

personal, va lligar-se a la visió sociocultural que es té de “la família” en el 

seu grup: tant la seva sogra, com el seu marit consideraven que tota la 

família  havia  de  ser  al  mateix  lloc.  Aquesta  situació  de  reagrupament, 

també la van experimentar Josefa, Sara, Clau i Melisa: elles van immigrar 

perquè és estaven casades i el seus marits estaven vivint ja a Catalunya.

Clau va venir des de l’Uruguai també reagrupada, per ajuntar-se amb el seu 

marit  que  estava  a  Catalunya.  No  obstant,  les  seves  expectatives  van 

esclatar quan es va decepcionar dels rols que ella esperava exercir i dels 
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canvis que es van notar en la seva vinculació amb el marit. Al respecte diu: 

"Vaig venir a l'agost del 2004 amb el meu nen perquè el meu marit estava  

aquí però quan varem arribar em vaig trobar amb una persona diferent de  

la que havia sortit d'Uruguai i ell estava amb nosaltres durant la setmana  

però  quan  arribava  el  cap  de  setmana  s'anava  de  discoteca  i  jo  no  el  

coneixia gens i he trobat tot molt gran perquè Uruguai és un país de 3  

milions i mig d'habitants llavors ho veia tot molt gran, llavors vaig a estar  

amb depressió perquè no era el que jo esperava d'agost a octubre em vaig  

anar amb el meu fill, vaig tornar a Uruguai." (Clau: 1). 

La dona va caure en una depressió i va decidir tornar-se a Uruguai. Després 

d'un temps la seva exsogra la va convèncer per a tornar a Espanya i van 

migrar juntes, però no va tornar amb el seu marit. La relació amb la seva 

exsogra era molt bona i aquesta volia que la família continués unida, per 

això va ajudar-la quan volia tornar a Uruguai, però també la va convèncer 

de tornar a Catalunya, i van migrar per a estar tots junts.

Els processos de reagrupació, s'han donat des de les primeres migracions a 

Catalunya.  Aquestes migracions no sempre són desitjades per les dones 

mateixes, i moltes vegades, pesen els factors del context d'origen. Melisa és 

un clar exemple d'això: porta 33 anys vivint a Catalunya, va venir quan 

tenia 24 anys, reagrupada perquè el seu marit havia migrat anteriorment 

des del Marroc. Es va venir sense els seus fills. Com no podia estar amb els 

seus fills i es volia separar del seu marit, va tornar al Marroc i va muntar un 

negoci allà. Però les pressions de la seva família, la visió ètica d'obediència 

familiar i la pressió del propi marit, la van fer tornar a Espanya. Com no 

volia tornar a Espanya, va cremar els seus papers per a què no la deixessin 

entrar al territori espanyol, però no va tenir cap problema a la frontera i va 

acabar tornant. Melisa al referir-se al temps que va a esta al Marroc diu:

"Vaig  començar  a  posar  mobles  al  meu pis,  els  meus fills  estaven feliços,  em  

portaven  les  millors  notes,  'mamà  gràcies  per  venir  a  viure  amb  nosaltres,  

nosaltres volem estar junts…' però passat un any, quan va arribar ell a l'estiu (el  

seu marit) no li va agradar veure que m'havia sortit tot bé, llavors em va dir…'tu no  

et pots quedar, has de tornar amb mi', jo li dic…'no puc tornar amb tu per el que  

vas fer a Espanya en aquella època', jo vaig cremar els meus documents per a no  

29



Polítiques, pràctiques i estratègies d’inserció:
Una mirada des de les trajectòries de les dones immigrades.

tornar  perquè  ho  vaig  passar  molt  malament  i  vaig  dir  que  per  a  viure  així,  

prefereixo viure allà (al Marroc) amb menys i viuré tranquil·la amb la meva família.  

Llavors es va començar a empipar, va arribar plorant on el meu pare perquè parlés  

amb la Melisa 'que jo no puc viure sense ella, que el negoci s'està fracassant sense  

ella', es va adonar, va començar a valorar…' sí jo puc dur als meus fills amb mi, tot  

el que tu vulguis', el meu pare em va demanar per favor, 'filla meva torna amb ell,  

és així la vida has d'aguantar-lo, és el teu marit', llavors per fer cas al meu pare  

torno amb ell, i al tornar amb ell a Espanya començo a treballar amb ell i no havia  

canviat, tres mesos i va tornar tal com estava abans i dic 'jo no puc aguantar això'.  

Vaig  començar  a formar-me,  vaig  començar  a anar  per  les  tardes  (a estudiar)  

perquè treballava amb ell als matins…" (Melisa: 4).

Amb aquestes narracions es mostra la complexitat del fenomen migratori 

pel que fa a les relacions familiars. El procés de reagrupament fins fa poc no 

donava  oportunitat  a  la  persona  reagrupada  -majoritàriament  dones-  a 

treballar al país de recepció, la qual cosa ha contribuït a posar a algunes de 

les  dones  entrevistades  en  situacions  de  desprotecció  i  dependència 

respecte  dels  seus  marits.  Per  un  altre  costat,  els  llargs  períodes  de 

separació de les dones dels seus fills és viscut amb molt patiment per part 

de les dones que han viscut aquesta experiència.  Els temps que triguen 

algunes d'elles per aconseguir una estabilitat econòmica i dels documents, a 

més de les llargues esperes dels processos burocràtics per poder portar-se 

als  seus  fills  des  dels  seus  països  d'origen,  dóna  pas  a  problemes 

d'inestabilitat familiar i social importants tant als països d'emissió com als 

de  recepció  de  la  immigració.  Finalment,  la  varietat  de  trajectòries  de 

migració mostren com el projectes migratoris no són sempre lineals -en el 

sentit que les persones arriben des dels seus països d'origen i s'instal·len 

definitivament  a  la  societat  catalana-  sinó  que  més  aviat  poden  haver, 

depenent  de  les  circumstancies,  processos  d'anades  i  tornades.  Es  fa 

important  prendre  en  compte  tota  aquesta  complexitat  pel  que  fa  les 

polítiques d'acollida, d'igualtat i d'integració, ja que les diferents situacions 

vitals en les trajectòries migratòries fan més adequades certes actuacions 

davant d'altres. 

Per altra banda, més enllà de la reagrupació, gran part de les persones 

entrevistades  destaquen  la  informació  que  van  rebre  de  part  d’altres 
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persones que havien migrat amb anterioritat, com informació clau i decisiva 

per a la presa de la decisió, com varem assenyalar més a dalt, encara que 

aquesta informació no sempre coincidia amb les situacions que elles van 

haver d’experimentar a l'hora d’arribar i viure a Catalunya. La majoria de 

les dones, narren com degut a persones conegudes, especialment amigues 

seves, es van a adonar que a Espanya hi havia la possibilitat  de trobar 

feina, fins i tot de viure millor.

Sabien  que  al  arribar  com  que  no  comptaven  amb  papers,  els  àmbits 

d’inserció  laboral  es  reduïen,  al  menys  en  un  primer  moment,  a  feines 

relacionades  amb  la  neteja  i  la  cura  de  menors  i  gent  gran.  Això, 

indistintament dels seus nivells de formació -cal tenir present que aquests 

són molt variats entre les dones ja que trobem perfils de persones molt ben 

preparades i altres amb nivells de formació molt bàsics6. 

En el cas de Carmina, aquesta xarxa social va ser clau:  “La meva cosina 

m'havia dit que deixés tot arreglat allà, que no podria anar-me als 3 mesos  

o als 6 mesos. Que ella calculava almenys tres o quatre anys per a treure  

els meus documents” (Carmina: 3). Com hem comentat abans, ella al sortir 

tenia  molt  clar  que  havia  de  buscar-se  la  vida  com a  treballadora  poc 

qualificada encara que comptes amb un nivell professional d’estudis i una 

ampla  experiència  en  el  sector  privat.  Entraria  sense  papers,  i  havia 

d’esperar, segons el que deia la seva cosina, al menys tres o quatre anys 

per a regularitzar-se i poder viatjar al seu país. 

De vegades aquestes xarxes familiars i socials no donen el suport que és 

podria preveure abans de decidir partir, per exemple, el cas de Rubí, que 

pensava que comptaria amb l’ajuda d’un cosí que finalment no va poder 

oferir la seva ajuda. 

Inclòs, com en el cas de Sara, al temps que ella va arribar, el seu marit va 

perdre la feina, debilitant les seves possibilitats de facilitar la inserció d’ella. 

“Ha estat un poc dur, perquè no ha sortit com jo esperava, pensava que  

6
 Es pot veure aquesta diversitat en el cas de Milena que va ser professora d'universitat, de Rubi que va ser infermera 

amb títol universitari, de Clau que va acabar la secundària, de Carmina que va estudiar comptabilitat, de Josefa que va  
estudiar llengües.
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seria més ràpid, però no ha sortit així. El treball del meu espòs no va a  

durar molt” (Sara: 4).

Per finalitzar aquest apartat podem veure en el relats de les dones l’enorme 

diferencia entre els motius que els van portar a abandonar els seus països 

d'origen.  Es  va  fer  patent  que,  tot  i  que  els  motius  econòmics  són 

importants, existeix una quantitat de factors socials, culturals, polítics, etc. 

que motiven la decisió de migrar. Sí que podem dir, a més, que quan la 

decisió  de  migrar  es  presa  activament  per  part  de  les  dones,  es  pot 

identificar  clarament,  la  forta  motivació  de millorar  les  condicions vitals, 

socials  i  econòmiques  d’elles  i  les  seves  famílies,  tot  i  que  aquest 

millorament no es faci realitat en el context d'arribada. En canvi, quan la 

situació  migratòria  no  és  directament  buscada  es  poden  notar  més 

patentment els dubtes i vacil·lacions sobre el desenllaç del procés migratori.

Per exemple, Mariana també va emigrar perquè tenia altres familiars en 

Catalunya (la seva germana): “Vaig decidir venir aquí per la meva germana, 

ella em va menjar el cap que Espanya, que Espanya..” (Mariana:1). Això es 

va potenciar amb la recerca d’una millor vida. Així va desenvolupar xarxes 

de  suport  que  li  van  donar  la  possibilitat  de  tenir  papers  legals  (via 

matrimoni de solidaritat).

3.2. Àmbits d'ocupació

Els  àmbits  d'ocupació en els  quals  les  persones immigrades s'insereixen 

estan determinats per diferents factors estructurals que configuren i limiten 

un mercat estratificat de treball global. A més hi ha factors contextuals, a 

l'Estat espanyol, que condicionen les formes d'inserció dels diferents grups 

presents a la societat de recepció.

En primer lloc, s'observa que la majoria dels fluxos migratoris a l'actualitat 

estan  determinats  pel  moviment  de  persones  des  de  països  amb  crisis 

econòmiques, socials i polítiques severes que decideixen migrar a Europa en 

recerca d'una vida millor. En segon lloc, existeix un mercat de treball que 

32



Polítiques, pràctiques i estratègies d’inserció:
Una mirada des de les trajectòries de les dones immigrades.

limita  les  possibilitats  d'ocupació  d'aquestes  persones  a  aquells  llocs  de 

treball  de  difícil  cobertura  per  part  de  la  ma  d'obra  nacional,  oferint 

determinats  nínxols  laborals  com  a  "preferents"  per  a  les  persones 

immigrades. 

En  tercer  lloc,  existeix  un  fort  condicionament  restrictiu  de  l'entrada  i 

permanència de persones immigrades a Espanya, degut a la necessitat de 

fer coincidir les polítiques migratòries estatals amb les polítiques migratòries 

europees que, després de passar per una fase expansiva, van començar a 

limitar  i  seleccionar  cada  cop  més  els  fluxos  migratoris.  Les  polítiques 

restrictives  es  combinen  amb  polítiques  i  pràctiques  que  busquen  la 

integració  de les  persones d'arreu  a  les  societats  de recepció.  Aquestes 

iniciatives han estat promogudes pel procés d'integració europeu que a poc 

a poc ha anat introduint en els seus tractats la importància de les polítiques 

d'integració dirigides a les persones immigrades com a forma de garantir els 

principis democràtics de les societats europees i que a l'Estat espanyol s'han 

anat introduint com a polítiques generals (amb particularitats pel fa a les 

diferents Comunitats Autònomes). 

Ens  trobem,  doncs,  davant  els  poders  estatals  que,  d'una  banda 

restringeixen l'entrada i permanència de les persones migrades, i d'altra, es 

veuen en la necessitat de promoure la integració dels col·lectius presents al 

territori europeu, en un context de crisis generalitzada del model de l'Estat 

de Benestar -a favor de les lleis del mercat- i la seva capacitat de protecció 

efectiva de la igualtat d'oportunitats i la cohesió social. 

Així,  els  àmbits  possibles  d'ocupació  per  a  persones  immigrades  estan 

afectats  per  factors  legals  i  de  mercat  d'ample  abast  i,  a  més,  per  un 

conjunt de discursos que promouen estereotips de caire xenòfob sobre les 

persones estrangeres que arriben a la societat de recepció.

Ara bé, els àmbits possibles d'ocupació de les persones migrades no tan 

sols estan determinants per aquests factors de caràcter estructural,  sinó 

també per altres factors que s'articulen amb la selectivitat del mercat de 

treball,  generant  un  sistema complex d'inclusió/exclusió.  Aquests  factors 

tenen a veure amb els recursos i habilitats de les persones particulars en la 
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seva  relació  amb la  societat  de  recepció,  com ara,  l'existència  o  no de 

xarxes socials formals i informals; o altres aspectes com el temps d'estada 

de  les  persones  estrangeres,  els  nivells  educatius,  les  competències 

lingüístiques, l’accés a la participació social, entre d'altres.

A continuació  veurem, a  partir  de  les  trajectòries  laborals  de  les  dones 

immigrades amb les quals varem parlar, com aquests factors es relacionen 

de manera complexa en les vides de les persones concretes que migren a la 

societat catalana. 

3.2.1.  La  inclusió  laboral  depenent  del  mercat:  desigualtats  de 

gènere i preferència nacional 

Els relats de les dones entrevistades en relació amb el tipus d'ocupacions 

coincideix  amb  els  nínxols  laborals,  gairebé  exclusius,  en  els  quals 

s'insereixen  les  dones  o  pels  quals  són  preparades  pels  projectes  o 

programes d'inclusió laboral de la societat de recepció. La majoria de les 

dones entrevistades en aquesta recerca, han treballat durant els primers 

anys  d’estada,  o  encara  continuen  treballant,  com  a  empleades 

domèstiques,  cangurs  o  cuidadores  de  gent  gran.  Aquesta  tendència 

succeeix amb poca influència del fet que moltes de les dones que treballen 

o a qui se’ls prepara per aquestes feines, poden tenir un alt nivell educatiu 

(moltes vegades fins i tot reconegut per l'Estat espanyol). Aquestes feines 

són aquelles més precaritzats del mercat, amb més flexibilitat laboral i en 

les quals, generalment, les persones nacionals no volen treballar. 

Per tant, no es tracta de si les persones estrangeres tenen o no determinats 

nivells de formació per a desenvolupar certes feines, sinó que les ofertes 

laborals  estan  condicionades,  en  primer  lloc,  per  les  polítiques  legals 

restrictives  aplicades  a  aquest  col·lectiu  i,  en  segon  lloc,  pel  caràcter 

generitzat del mercat laboral pel que fa a les persones immigrades, en el 

qual les dones immigrades fan els treballs tradicionalment associats als rols 

femenins.

En quant a les restriccions legals, el fet de ser estranger repercuteix en les 

maneres en les quals les dones immigrades poden accedir  al  mercat de 
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treball. Els tràmits legals per a tenir el permís de residència condicionen les 

oportunitats d'aquestes persones en relació amb els llocs de treballs als què 

poden accedir. Tanmateix, els requisits d'homologació dels títols, impliquen 

una sèrie  de tràmits  a  llarg  termini  i  desgast  per  a aquestes  persones. 

Algunes de les dones entrevistades tenen títols de formació professional o 

superior en els seus països d'origen, el que comporta que la majoria hagi 

experimentat diferents trajectòries laborals en els seus respectius països. 

Però segons les seves narratives,  a pesar  de haver viscut cert temps a 

Catalunya, encara no han pogut accedir a feines relacionades amb les seves 

professions. 

En les histories elaborades, també es dóna el cas de dones que tot i tenir 

estudis i experiència en un determinat àmbit, abans d'homologar la seva 

titulació per els costos (econòmics i la gran inversió de temps que suposa) 

prefereixen  fer  cursos  de  menor  nivell  i  qualificació  que  les  avali  en  la 

societat  d'instal·lació.  O  casos  en  el  que  tot  i  havent  passat  els  llargs 

tràmits per a l'homologació dels seus títols, tampoc no troben feina en el 

camp de les seves especialitzacions. Algunes fins i tot argumenten que no 

han pogut dedicar-se a la  recerca de feina en el  sector,  rebre formació 

complementària  i/o  accedir  a  xarxes laborals  relacionades  amb els  seus 

sectors  formatius  per  la  urgència  d'aconseguir  treballs  remunerats  en 

qualsevol àmbit laboral. 

En quant a l'estratificació del mercat laboral en termes de gènere, com hem 

comentat  abans,  les  ofertes  laborals  i  de  formació  destinades  a  dones 

immigrades  estan  majoritàriament  dirigides  als  àmbits  de  la  cura  de 

persones  i  de  la  neteja.  Veiem  que  casi  totes  han  tingut  accés  a 

determinades formacions ocupacionals relacionades amb la cura d’altres, les 

quals els han obert portes per a la inserció laboral en aquest sector. En 

aquests  casos,  la  formació  ocupacional  que  descriuen,  els  ha  ajudat  a 

inserir-se en el mercat laboral generitzat, amb la qual cosa es continuen 

reproduint els rols tradicionals de cura assignats a les dones.

Com veurem a continuació, algunes d’aquestes dones per diverses raons, 

mai no han treballat en la seva professió. Altres, no havent pogut accedir a 

la formació professional o superior en els seus països d’origen, tampoc no 
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han pogut accedir a la formació professional que s’ofereix a la societat de 

recepció, degut a les seves necessitats de treballar i mantenir a les seves 

famílies.  Aquestes  factors  contribueixen  a  la  reproducció  dels  processos 

d'inclusió d'aquestes dones als nínxols laborals que ofereix la societat de 

recepció. 

En aquest primer exemple, Carmina narra les seves reflexions a la llum de 

les seves noves condicions laborals quan arriba a la societat de recepció.

“Aquell dia quan vaig arribar a casa, mira vaig pensar que la vida que vaig tenir  

allà a Colòmbia ja s'havia acabat, aquesta era una nova vida. Ara sense papers ni  

res em toca fer això, ara em toca fer servei domèstic, m'havia de convèncer que  

havia  de  treballar  en  el  servei  domèstic,  si  no  em  tornaria  boja  i  tindria  

depressions, em moriria de sofriment i necessitava estar amb salut per a treure als  

meus fills endavant. Recordo quan vaig començar a rentar el pati se'm sortien les  

llàgrimes, pensava que no podria fer la neteja en una casa tan gran, de tres pisos,  

vaig pensar 'jo no puc'. Jo no estava acostumada a fer tot això, vaig començar a  

usar  l'aspiradora  i  tenia  dolors  per  la  falta  de costum, pensava que m'estaven 

sortint tumors i que m'emmalaltiria. No pensava que eren dolors per la falta de  

costum.  Mira  allà  quan  era  comptable,  el  que  tenia  en  les  mans,  sense  els  

ordinadors ni res, eren dos calls d'agafar el llapis o el bolígraf malament, tenia les  

mans ben netes sense no-res i mira ara les meves mans, mira les meves mans  

(mostra  les  mans amb calls  a  tot  arreu)...  Jo  em ric  de la  vida  em ric  de mi  

mateixa, això m'ha donat la força per a seguir, si hi ha una força superior, si és  

Déu o el que sigui, vull seguir amb salut, que em doni salut per a pagar això, i que  

la meva filla pugui acabar la seva carrera aquí i pugui desenvolupar-se bé. Aspiro a 

estar bé per a gaudir del que he aconseguit aquí.” (Carmina: 7)

Aquesta dona va arribar a Catalunya, amb el contacte de la seva cosina per 

a cuidar d’una dona gran a la ciutat de Sant Cugat. Va treballar amb ella 

durant casi 8 anys, interna a casa seva. Després quan la família va portar-la 

a  una residència,  Carmina  es  va  quedar  sense  contracte  i  va  haver  de 

buscar feines de neteja a diferents cases de la ciutat. Actualment fa neteja 

a  diverses  llocs,  comptabilitzant  un  total  d’onze  hores  al  dia,  i  no  més 

compta  amb  un  contracte  laboral  de  40  minuts  al  dia,  en  una  entitat 

bancària. El seu cas representa un clar descens social; en Colòmbia havia 

treballat com a comptable, i com a microempresària. Les seves condicions 
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laborals actuals, i el seu recorregut migratori fan que ella no es plantegi ni 

fer formació ni intentar trobar una faena més adient amb la seva formació.

En  el  cas  de  Nora,  es  veu  que  va  experimentar  una  sensació 

extremadament  negativa,  a  l’hora  de  posar-se  l’uniforme  d'empleada 

domèstica per primera vegada. Ella també venia preparada per a enfrontar-

se  amb aquesta  situació  laboral,  prèviament  advertida  per  una  persona 

coneguda, però va caure en compte en aquell moment. Ella va arribar fins a 

tercer curs d’Història i Geografia en el seu país d’origen, no obstant, aquí 

mai no va homologar els seus estudis, i fins ara no ha sortit del sector del 

servei domèstic o neteja industrial.

“El primer any treballant aquí això va ser horrorós, jo plorava perquè mai havia  

treballat  d'empleada domèstica i venir  aquí i  posar-me un uniforme d'empleada  

domèstica va ser el més xocant i el més horrorós que he viscut en la meva vida.  

Venir d'un país tan lluny i venir aquí a posar-me aquest uniforme, jo mai havia fet  

aquest treball, jo mai havia treballat. Però bé així és la vida!" (Nora: 3).

Hi ha una valoració negativa associada als treballs domèstics tant per part 

de les dones que ho porten a terme com per part de les persones que 

contracten o demanen aquests  serveis.  Des d'una perspectiva  feminista, 

aquestes feines són les que tradicionalment han fet les dones i que, fins fa 

poc, es feien gratuïtament i sense reconeixement social. Això fa, a més, que 

siguin feines molt mal pagades i sense gaires tipus de protecció social o 

legal i, per tant, que siguin viscudes per part de les dones entrevistades 

com un espai al que s'ha de recórrer per poder tenir ingressos però no per 

voluntat. 

Per altra banda, hi ha cassos que, tenint un títol al seu país d'origen, no 

poden exercir la seva professió per la manca de reconeixement d'aquest 

títol a l'Estat espanyol. Aquest és el cas de Rubí. Ella al Pakistan va obtenir 

el títol d’infermeria i no ha fet encara el procés de homologació legal del 

títol  perquè el  primers anys es va dedicar  a regularitzar  els  papers per 

poder residir i treballar a la societat de recepció i després perquè ha hagut 

d'anar treballant per mantenir-se ella i la seva família. Les feines que ha 

trobat han sigut com auxiliar de geriatria. 
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Altre  cas  es  el  de  Lorena  que  havent  obtingut  l'homologació  del  títol 

universitari, no ha pogut accedir a feines relacionades amb els seus nivells 

d’estudis. Lorena va obtenir el títol de tècnic superior en higiene bucodental 

a  Romania,  tot  i  tenir  el  títol  homologat,  i  d'haver  cercat  feina  com a 

dentista,  fins  al  moment de l'entrevista  no ha pogut  exercir  de la  seva 

professió i també treballa com a auxiliar de geriatria. 

Davant d'aquestes situacions, aquestes dones reflexionen sobre, com els ha 

sortit més a compte tenir un títol de formació com a auxiliar de geriatria 

propi de la societat de recepció, d'un curs de només sis mesos, que tenir un 

títol superior portat des dels seus països d'origen. A partir dels cursos de 

geriatria fets aquí han pogut obtenir feina de cuidadora, i la inserció laboral 

ha sigut efectiva. Això mostra que al si de la societat de recepció hi ha una 

tendència a no tenir en compte les habilitats que les persones immigrades 

porten des dels seus països d'origen, la qual cosa té com a resultat una 

valoració  superior,  al  mercat  de  treball,  d'una  formació  impartida  a  la 

societat de recepció que les formacions i experiències prèvies de les dones 

immigrants. 

En els relats de les dones entrevistades es pot veure clarament com certs 

nínxols són oferts directament a les “dones” estrangeres perquè compleixen 

principalment  funcions  que  fins  ara,  portaven  altres  dones,  també 

precaritzades, però autòctones. Així, els principals nínxols de treball oferts 

són  per  a  neteja  de  casa  o  industrial  i  cura  de  persones  dependents 

(infància i adults majors, de manera particular o residències).

Per  altre  banda,  la  situació  de  regulació  de  les  ofertes  per  a  dones 

immigrades  a  partir  del  caràcter  de  preferència  nacional  i  de  gènere 

produeix  que  un  espai  d'ocupació  de  les  dones,  sigui  la  prostitució.  A 

vegades aquesta es vista com una manera temporal d'inserció laboral, o bé, 

com a sortida, oferta per xarxes no formals, davant la precarietat en la qual 

moltes es troben. Si bé cap de les dones entrevistades ha mencionat haver 

estat en aquesta activitat,  si  es refereixen a aquesta com un camp que 

s'associa a la migració de dones. Elena comenta: 
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“[...]  hi  ha dones que vénen enganyades,  perquè les fan portar i  les manen a  

Cardedeu i les manen a la prostitució, sobretot si són classe mitja i guapes. Del  

col·legi  de les meves filles,  és que la ingenuïtat també, abans que sortissin del  

batxillerat es van anar les dues nenes a Itàlia, eren les més pobretes, però guapes  

del cole, però amb qui? On? Elles pensaven que era una agència de viatges, una  

agència d'ocupació, que anirien a cuidar nens i no sabien res. Però de vegades, fins  

i tot, hi ha mares que les posen a treballar. Jo conec una colombiana allà en Can  

Vidalet,  una mare colombiana, que posa a la seva filla de 18 anys a treballar.” 

(Elena: 6).

Per altre banda a Milena li  van oferir  treballar  com a prostituta,  ella va 

comentar el següent sobre aquesta experiència: 

“[...] com últim treball abans de treballar en Nacions Unides duia un saló de gimnàs  

i de bellesa [...] jo havia fet un curs de massatges [...] vaig pensar que com en  

aquest treball no es necessitava idiomes, vaig buscar treball en aquesta àrea i vaig  

trobar un saló de massatge. Estava tan feliç quan em van dir que sí, amb mil cinc-

cents  euros  que  no  em podia  creure.  I  al  final  quan  em diu  'be,  fins  demà',  

m’afegeix una petita cosa amb lletra petita: 'si el client demana una mica més, has  

de complir-lo', així que en aquest moment em vaig adonar que no era un saló de  

massatge. Em vaig anar a casa molt decebuda perquè ja havien estat molts mesos  

buscant  feina  i  els  diners  s'acabaven,  al  final  teníem menjar  aquí  però  només  

viatjant a Barcelona tots els dies els diners es gastaven. Llavors em vaig anar a  

casa tan decebuda, tan amarga, pensant després de tantes escoles en el meu país,  

després de tanta feina, al final et trobes que t’ofereixen això? Al final d'aquella nit  

quan els nens s'havien dormit jo pensava i si no trobes res i en uns mesos has de  

sortir d'aquí, què faria? Havien passat ja set mesos sense trobar feina. Llavors en  

el més profund de mi, jo sabia que entre la seguretat dels meus fills i la dignitat  

meva, més m'importen els meus fills, afortunadament mai vaig arribar a aquest  

fons, vaig arribar a molts altres fons però a aquest no. Llavors ara sempre quan  

veig una prostituta, i ara a Casa Eslava ajudem a moltes, mai mai no jutjo perquè  

es que pot venir un moment en el qual has de triar, i entre la vida i la dignitat, la  

vida té més preu. Hi ha gent que no ho entén, que no es mou, que no ho entén.” 

(Milena: 5).

3.2.2. Efectes de les restriccions legals 

El  tema  de  les  restriccions  legals  que  pateix  el  col·lectiu  de  persones 

immigrades necessita  una reflexió  seriosa,  ja  que minva les possibilitats 
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d'una inclusió social i laboral efectiva a la societat de recepció. Es poden 

observar les restriccions del marc legal general i els seus efectes a nivell 

local  per  elements  que  es  deriven  directament  de  la  llei  d'estrangeria 

general que regeix a l'Estat. Per exemple, per molts anys, les dones que 

van ser reagrupades havien d'esperar un lapsus de temps considerable, fins 

a cinc anys en alguns cassos, per a poder efectivament obtenir el permís de 

treball, això no implicava que aquestes dones no treballessin, sinó que ho 

feien en condicions precàries i sense papers, o bé, feien cursos no reglats 

“mentre” sortia alguna possibilitat  de regularització.  Aquest és el  cas de 

Francisca i Josefa. Fa uns mesos aquesta restricció va ser modificada.

Altres  situacions  dels  efectes  d'aquest  marc  legal  general  és  en  la 

consideració de qui es considera com asilat polític o no. Fa unes dècades es 

feia una lectura més oberta d'aquesta figura i, per tant, existien pocs casos 

en  que  es  denegava  efectivament  aquesta  possibilitat.  Amb  el  temps  i 

l'enduriment de les normes de la Unió Europea per a l’entrada de persones 

estrangeres, també la figura de l'asil va ser afectada. Actualment l'asil ha 

de ser justificat per un estat obert de guerra i els països des dels quals 

venen les persones han de ser reconeguts internacionalment com Estats 

que no garanteixen la seguretat dels seus ciutadans. En el cas de Milena, 

podem veure que independentment de venir d'una zona de conflicte, la seva 

petició d'asil polític no va ser acceptada, ja que en el moment de realitzar-la 

en el  seus país  no  estava declarat  l'estat  de guerra.  Ella  va haver  que 

buscar altres formes alternatives i autogestionades per a poder accedir a la 

residència amb permís de treballa, a Espanya. 

"[...]em  vaig  presentar  a  ACNUR  com  refugiada  demanant  asil  polític,  també  

buscava una església  ortodoxa i  per sort  la vaig trobar.  En ACNUR, aquí  en el  

paral·lel amb plaça Espanya, m'han facilitat un hostal per a refugiats a Malgrat de 

mar, ara ja no funciona però en aquest moment teníem menjar i una habitació per  

als tres amb un bany, classes de castellà i els nens van poder entrar en l'escola de  

seguida,  el  que  agraeixo  molt  [...]  No  tenia  permís  de  treball,  tres  anys  vaig  

treballar  sense permís.  La primera vegada em van rebutjar  quan vaig demanar  

l'asil polític perquè Milošević va signar “l'Acord de Dayton” i em van dir que ara  

havia pau en el meu país i que podia tornar, però vaig dir: 'On tornar si jo no estic  

d'acord amb els polítics?  ja  no hi  era el  meu país,  el  que havia existit  abans'.  
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Llavors vaig presentar una sol·licitud de residència amb una oferta de treball com 

professora d'anglès, d'una amiga de l'església, però em van rebutjar per segona  

vegada argumentant que havien massa professors d'anglès a Espanya. Després en  

una tercera vegada, una alumna particular d'anglès em va fer una oferta de servei  

domèstic, així que ho vaig aconseguir després de tres anys." (Milena: 5-6).

No obstant,  un factor legal general  que va marcar un punt d'inflexió en 

moltes de les trajectòries de les dones entrevistades va ser el procés de 

regularització  extraordinària  que  es  va  portar  a  terme  des  del  govern 

central  als  anys  2004/5,  i  que  va  permetre  que  moltes  persones  que 

estaven en una situació de treball sense papers, poguessin accedir a permís 

de residència i  treball.  Moltes de les dones que treballaven en el  servei 

domèstic van ser contractades pels seus empleadors, i finalment van poder 

gaudir d'algunes de les garanties socials que ofereix el contracte per compte 

aliè. Aquests va ser el casos, entre d'altres, de Rosa i Nora.

“Em donen el treball fixa, em fan els papers. Jo entro en l'amnistia de Zapatero del  

2005 i faig els meus papers com a treballadora de la llar. O sigui, de tot el que jo  

sé o deixo de saber queda transparent per a l'Estat; tenen una empleada de la llar  

que és estrangera i que fa el que les dones espanyoles se suposa que no volen fer  

més.” (Rosa: 4).

Per altre banda, en el cas de la Nora els seus empleadors, li van oferir un 

contracte laboral després d'anys de treballar per a ells de manera irregular. 

Com no va entrar al  procés de regularització  extraordinari,  va haver de 

tornar al seu país i tornar a entrar amb un visat per a treballar a Espanya, 

amb l’oferta laboral feta pels seus empleadors.

“He treballat fent neteja, perquè jo solament he treballat fent neteja, clar  

els últims tres anys he fet això, i vaig estar cinc anys de fixa en una casa  

abans. Clar no et puc dir més treballs perquè cinc anys de fixa en una casa,  

després tres anys fent neteja i sis mesos ara que duc a l'atur. Ells em van  

fer els papers, en la casa que estava fixa, em van fer els papers a l'any i  

mig d'estar amb ells. Perquè a l'any i mig jo em vaig anar al meu país a  

recollir el visat i ja després va venir la regularització extraordinària que va  

fer Zapatero, però jo ja m'havia anat al meu país a recollir el visat i a veure 

al meu fill.” (Nora: 1).
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Tan mateix, en el moment de la regularització extraordinària, algunes dones 

van rebre el  suport  d'entitats  socials  locals  que van aconseguir  diverses 

ofertes de treball -algunes reals i altres fictícies- per a que aquest sector 

precaritzat pogués regularitzar la seva situació. 

En resum, les restriccions legals que existeixen actualment a la societat de 

recepció influeixen molt directament en les oportunitats d'inclusió laboral i 

social  de  les  persones  migrades,  generalment  minvant  les  possibilitats 

d'inclusió  d'aquestes  persones  i,  a  més,  influint  també  a  la  societat  de 

recepció en el sentit de no poder gaudir de les conseqüències positives que 

podria aportar aquest col·lectiu si pogués desenvolupar-se plenament tant a 

l'àmbit laboral com social.

3.2.3 El mite del camí ascendent i progressiu 

De les entrevistes fetes es pot inferir que tant en les polítiques d'inclusió 

com en els serveis, siguin públics o privats, existeix una lògica d'atenció, no 

explicitada del tot, en que es considera la inclusió laboral i social per a les 

persones estrangeres com un camí que requereix de temps, però que és 

progressiu  i  ascendent,  i  que per  tant,  caldria  travessar-ho per  a poder 

arribar a una situació d'estabilitat i d'integració efectiva al context social. 

Així existeixen serveis que es plantegen la integració social com part inicial 

de qualsevol integració laboral, donant serveis que es consideren bàsics per 

a  la  inserció  social,  com  per  exemple:  classes  d'idiomes,  introducció 

cultural,  preparació  laboral,  coneixement  del  context,  espais  de  relació 

social, accés a treball informal, etc.

No  obstant  això,  aquests  serveis  d'acollida  social,  moltes  vegades, 

compleixen  una  funció  de  contenció  d'aquest  sector  social,  fent-los 

comprendre que es requereix entrar en aquesta mena d'escala progressiva 

d'inclusió  per a arribar al  bon port  de la  inclusió  laboral.  Aquest procés 

s’inicia pels esglaons, més “baixos” a vegades amb poques garanties socials 

i/o legals, per a poder accedir a condicions laborals i vitals més dignes o 

estables. Això es fa, perquè moltes de les persones estan limitades pels 

marcs  legals  vigents.  En  el  cas  de  les  dones  reagrupades,  aquestes 

limitacions les han afectat especialment, ja que fins fa poc, les persones 
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sota  aquesta  figura  legal  no  podien  accedir  al  mercat  de  treball  en 

condicions regulars perquè es trobaven sense permís de treball7. En altres 

casos, les limitacions legals per accedir laboralment, provenen dels tipus de 

permís que tenen les persones, com és el cas dels permisos d'estudiant, 

que no donen dret a treballar. 

Aquesta lògica de “la inclusió progressiva en el temps”, segons la qual les 

persones  han  de  desenvolupar  feines  un  temps  "en  negre"  perquè  no 

compten amb els permisos legals per a treballar, manté a certs sectors de 

les  persones  immigrades  “ocupades”  i  cobrint  les  seves  necessitats 

econòmiques -a vegades urgents- mentre el procés legal es va gestionant, 

sense  considerar,  que  aquestes  accions  d'ocupació  -algunes  de  bona 

voluntat-  el  que  fan  és  reproduir  el  mercat  negre  de  treball  amb  la 

precarietat  que això implica. Fent el joc per un cantó, al mercat laboral 

precaritzat, responent a la demanda de certs empleadors de contactar amb 

ma d’obra més barata i,  per altre cantó, a les limitacions de l’Estat que 

deixa certs  sectors  tal  com el  sector  domèstic  sota  un règim “especial” 

sense les garanties socials necessàries per a evitar la vulneració de drets. 

Per exemple, entre els efectes que té aquesta inserció temporal al mercat 

laboral sense regulació o "en negre", són els abusos que pateixen moltes 

dones. Algunes d’elles que han treballat en el servei domèstic en particular, 

relaten en els seus recorreguts laborals, situacions d'abusos i arbitrarietats. 

La falta de regulació en el sector, sumada a la vulnerabilitat legal i social 

d'aquestes  dones,  relegades  a  l’espai  domèstic  i  amb  poques  garanties 

laborals, facilita l'existència d'exigències desmesurades i de manifestacions 

d’abús  de  poder.  Fatija,  narra  la  seva  experiència  com  a  empleada 

domèstica en una casa d’una família de classe alta a Barcelona.

“Vaig aconseguir una feina a una casa però era per a cuidar de quatre nens i un  

gos  i  cuidar  el  jardí,  netejar-lo  i  tot  això,  però  estava  fixa  i  només  sortia  el  

dissabtes a les tres de la tarda i després havia de tornar el diumenge a la tarda, o  

sigui, no podia. Tot ho feia jo, i no podia, quan s'aixecava el nen a les dues de la  

matinada jo m'havia d'aixecar amb ell, la mare no ho feia, i era ella la que ho havia  

de fer, jo no dormia bé, després jo havia d'estar a les set del matí dutxada i vestida  

7 Recordem que des de fa poc el permís de reagrupament dóna el dret a treballar.
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en el menjador, i jo no podia [...] ?no és perquè sóc la teva empleada que has de  

tractar-me malament, perquè jo sé que sóc una empleada i sóc conscient d’on està  

el meu lloc. Però parla’m amb educació i tracta'm com a una persona normal i  

corrent, això no costa res, no costa res', però no!” (Fatija: 3-4). 

Per altre costat, hi ha recursos d'inserció laboral que per tal d'oferir un camí 

d'inclusió  ascendent a les dones que atenen, donen la possibilitat  a que 

elles accedeixin a títols reconeguts pel mercat local i que els permeten a la 

llarga obtenir feines amb contracte laboral; a més, les dones poden utilitzar 

aquests títols obtinguts, gràcies a la formació donada pels serveis, en els 

processos d'arrelament. Aquests tipus de projectes o iniciatives es donen 

com a resposta a la limitació que tenen les persones que no han regularitzat 

la seva situació legal de treball,  per a accedir  a la formació ocupacional 

d'institucions públiques tals com l’INEM.

En  aquest  sentit,  les  entitats  desenvolupen  cursos  de  formació  per  a 

persones  sense  permís  de  treball,  considerant  aquesta  limitació,  la  qual 

cosa permet que les dones desenvolupin nous contactes per  a possibles 

feines temporals o possibles ofertes de regularització efectiva. Desprès de 

fer les pràctiques en les residències d'avis, per exemple, durant formacions 

com  a  auxiliars  de  geriatria,  algunes  dones  van  aconseguir  que  els 

empresaris  els  “fessin  els  papers”  per  a  tenir  la  targeta  de residència  i 

treball.  D'aquesta  manera,  existeixen  casos  en  que  les  dones  es  van 

especialitzant a través del temps, en la cura de persones majors mitjançant 

la formació com auxiliars de geriatria (tenint accés a diferents residències 

d'avis), com és el cas de Lorena esmentat abans.

A partir de les entrevistes fetes, es pot observar com diferents intervencions 

que es fan des dels serveis d'atenció a les dones estrangeres, es fan des 

d'una lògica d'inclusió progressiva de les persones al mercat de treball de la 

societat de recepció i s'assumeix que han d'anar millorant amb el temps les 

seves condicions legals, econòmiques i socials. 

Però també, a partir d’algunes de les trajectòries que expliquen aquestes 

dones, es pot veure que no sempre aquest camí d'ascens vers la integració 

és  efectiu,  ni  es  dóna  de  la  manera  progressiva  que  s'espera,  i  amb 
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l'estabilitat que es busca. En alguns casos, es dóna una espècie de “sostre 

de cristall” de les persones immigrades, és a dir, que existeix un límit vers 

espais laborals de major nivell formatiu o responsabilitat. Inclús, el fet que 

algunes persones aconsegueixen el permís de treball i feines remunerades 

adients a la seva formació i experiència, tampoc no assegura que no tornin 

a sortir de la xarxa de seguretat que ja han aconseguit; es a dir, que no 

tornin a trobar-se sense feina i, fins i tot, sense residència legal, ja que si 

passen  més  de  sis  mesos  sense  contracte  laboral,  és  probable  que  no 

puguin renovar la targeta de residència. 

Per exemple, en alguns casos es pot veure que encara després d'anys de 

treball,  les  dones  no  tenen  estabilitat  laboral  i  han  d'haver  de  seguint 

buscant feina, malgrat haver treballat en espais altament qualificats i de 

tenir llargues trajectòries d'inserció social i laboral, com és el cas de Milena: 

“Pensava llavors, 'he de mentir, dir que sóc menys qualificada, diré que tot  

just sé escriure', sembla pecat tenir qualificació. Llavors, què passa amb les  

persones que tenen un nivell alt de formació? Una vegada em va passar  

que una persona de l'església ortodoxa em va fer un contacte amb una  

persona de l'església catòlica, que quan va mirar el meu currículum ho va  

tancar de seguida i em va dir: 'tu tens més qualificacions que jo' i no va dir  

res més, no va voler seguir.” (Milena: 11). 

El cas de Bona és significatiu en aquest aspecte. Des de la seva arribada a 

l'any  1998,  va  tenir  diferents  ocupacions  com,  per  exemple  cosint, 

manipulant maquinària, etc. Però com li interessava molt el món social es fa 

ficar a fer cursos i feines de voluntariat en associacions relacionades amb 

l'Àfrica.  A  partir  dels  contactes  i  coneixements  adquirits,  li  va  sortir  un 

treball  al  Pla  d'Ocupació  a  l'Ajuntament  del  Granollers,  en un programa 

d'assessorament laboral per a immigrants. Després, a partir de diferents 

formacions que havia fet mentre desenvolupava aquella feina a Granollers 

respecte del fet migratori i, pel seu treball al món associatiu, va trobar feina 

com mediadora cultural en un programa innovador de tres anys i mig de 

duració  en  el  qual  desenvolupava  els  coneixements  i  les  xarxes  socials 

adquirides, feina que li agradava molt. Quan es va acabar el programa, es 

va  quedar  sense  feina,  va  passar  a  l'atur  i,  al  moment  de  l'entrevista, 
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encara estava a l'atur i només li quedava un més per a que s'acabés. Ella 

diu:

"A veure jo no pensava que em quedaria tant de temps sense treball, clar perquè  

jo des que estic aquí he treballat, he deixat treball per treball, però sempre per la  

meva competència també. No esperava realment que fins a ara… l'altra dificultat és  

que les altres persones no et veuen a tu com una persona que pot no tenir feina,  

perquè moltes vegades quan parlo amb algú em diu: 'com que estàs a l'atur?'  

Doncs si que estic a l'atur. Llavors no sé, necessitaria buscar una manera de dir-los  

la meva situació, que sí, que estic a l'atur." (Bona: 11).

El que semblava un camí d'ascens social  en el que cada vegada més la 

persona s'especialitza i  adquireix experiència per desenvolupar feines del 

seu  interès,  es  veu  truncat  per  la  poca  estabilitat  laboral  present  a  la 

societat de recepció. En aquest cas, també s'ha de prendre en compte el 

context més ample de crisis econòmica i social a Europa i, en particular, la 

gran  davallada  que  està  havent  respecte  al  finançament  d'accions 

relacionades amb els  servies per a persones i  serveis  socials,  què és el 

camp de treball d'aquesta dona. 

En síntesis, les formes d'inclusió social i laboral de les dones immigrades 

entrevistades s'han vist influïdes per una gran diversitat de factors. Encara 

que les dones busquen estratègies d'inserció que, a vegades són efectives, 

les condicions legals restrictives i el mercat laboral estratificat en termes 

d'origen nacional i de gènere limita molt les feines que poden desenvolupar 

aquestes  dones  a  la  societat  de  recepció.  El  que,  des  dels  discursos 

majoritaris dels serveis d'atenció a les dones immigrants es veu com un 

camí ascendent i progressiu d'inclusió social i laboral, es dóna més aviat 

com un camí amb alts i  baixos, amb continuïtats i  ruptures que, moltes 

vegades,  fan  que  aquestes  dones  es  sentin  sota  la  pressió  d'anar  fent 

diferents accions -de formació, de tràmits legals, de contactes i establiment 

de xarxes, entre d'altres- per poder romandre en condicions d'estabilitat a 

la societat de recepció. 
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3.3. Pràctiques d'inserció

Un dels aspectes claus que es va explorar en la recerca va ser el conjunt de 

pràctiques que es fan, per part de diferents agents socials a la societat de 

recepció,  per  contribuir  a  la  inserció  social  i  laboral  de  les  dones 

immigrades. En els seus relats, les dones entrevistades descriuen i valoren 

les formes en les que s'han relacionat amb aquest agents, principalment 

mitjançant entitats públiques i privades (majoritàriament Organitzacions No 

Governamentals) a les quals han anat accedint durant les seves trajectòries
8.  Generalment  les  dones  han  recorregut  a  entitats  no  governamentals 

-sobre tot al inici  de la seva trajectòria migratòria- per a rebre diferents 

tipus d'atenció d'acord amb les necessitats concretes de cadascuna. 

Aquestes entitats sovint funcionen amb sistemes de subvencions públiques 

a les quals concursen i estan desenvolupant una feina important -encara 

que en condicions bastant precàries pel que fa als recursos amb els que 

compten- en l'acollida d'aquestes persones el nou entorn. Reben el suport 

econòmic  de  les  diferents  administracions  públiques  (Estat  espanyol, 

Comunitat Autònoma, Diputacions i Ajuntaments) i, per tant, treballen en 

consonància amb les polítiques públiques que es dissenyen des d'aquestes 

administracions. 

En  el  cas  de  Catalunya,  tenen  especial  rellevància  en  les  pràctiques 

d'inserció els Plans de Ciutadania i Immigració que s'han desenvolupat des 

de la Generalitat (Pla 2005-2008; Pla 2009-2012). En aquests documents 

es fa la distinció entre polítiques d'acollida, d'igualtat i acomodació, la qual 

cosa introdueix una dimensió temporal en l'atenció dirigida cap al col·lectiu 

de persones immigrades. 

Les entitats  socials,  seguint  aquest  model,  donen orientació  inicial  a  les 

persones  estrangeres  per  a  “situar-les”  en  el  context,  en  algunes  es 

plantegen camins d'inserció laboral en el mercat formal o informal, segons 

la situació de la persona, i la inserció social, mitjançant la creació de xarxes 

noves o consolidació de xarxes a nivell local. Algunes d'aquestes entitats 
8  Cal tenir en compte que algunes de les dones que es van entrevistar en la recerca van ser contactades 

mitjançant entitats de serveis, per la qual cosa el nivell d'accés que han tingut aquestes persones als 
serveis no s'ha d'entendre com a representatiu del conjunt del col·lectiu de dones immigrades. 
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també porten a terme diversos tipus de formació ocupacional, disponible 

per  a  persones  amb i  sense  el  permís  de  treball.  I  a  més  a  més,  fan 

acomodacions a llarg termini, que inclouen des de l’assessorament legal per 

a l'adquisició  de targetes  de residència  i/o  nacionalitat,  fins  a  processos 

d’acompanyament  cap  a  la  inserció  sociolaboral,  amb  formacions  més 

específiques i pràctiques en empreses.

Malgrat que la feina que desenvolupen les entitats té una gran rellevància 

pel que fa els processos d'inserció de les persones migrades, el caràcter de 

continuo temporal amb el que estan dissenyades a vegades perd de vist la 

complexitat dels processos particulars d'instal·lació de les dones immigrades 

a la societat de recepció. Com hem dit a l'apartat anterior, la inserció social 

i laboral de les dones immigrades no es dóna com una trajectòria lineal i 

progressiva en la qual es va adquirint, amb el temps, estabilitat laboral, 

legal  i  social,  sinó que més aviat  la  inserció de les dones es dóna amb 

ruptures que fan que aquestes persones es puguin trobar amb diferents 

situacions d'estabilitat i precarietat al llarg de la seva estada a la societat de 

recepció. 

A  continuació  veurem  com  s'ha  donat,  en  el  cas  de  les  persones 

entrevistades, aquestes relacions complexes entre les pràctiques d'inserció 

que es fan des de les entitats públiques i privades amb les quals han tingut 

accés  i  les  trajectòries  particulars  d'aquestes  persones  durant  la  seva 

estada a la societat de recepció.

3.3.1. Serveis que incideixen en els processos d'inserció laboral tot i  

no desenvolupar-se específicament en aquest àmbit. 

Encara que els seus objectius no són dirigits a la inserció sociolaboral, hi ha 

serveis que ofereixen mitjans o faciliten els processos d'inserció sociolaboral 

de les dones migrades ocupant-se d'altres problemàtiques que afecten la 

vida d'aquestes persones. 

Un  exemple  d'aquest  procés  és  el  cas  dels  serveis  relacionats  amb 

processos d'asil polític. Es poden identificar casos de dones que han acudit a 

entitats de suport a refugiats polítics en el moment de l’arribada. Milena, 
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per exemple, al arribar va anar directament a ACNUR (Alto Comisionado de 

las  Naciones  Unidas  para  los  Refugiados)  on  van  a  atendre  les  seves 

necessitats bàsiques més urgents a partir de demanar l'asil polític. Va rebre 

ajuda amb un pis i altres recursos per a la inserció social dels seus fills.  

Milena descriu com gràcies a aquesta ajuda van poder viure ella i els seus 

fills, alguns mesos, amb molt poc diners per a subsistir, fent possible alhora 

la recerca de feina, tot i que va ser  sense èxit. La demanda de l’estatus 

d'asilats polítics va ser negada, tal com comentàrem a l'apartat anterior, 

però aquesta ajuda inicial és valorada molt positivament per ella ja que va 

representar una estabilitat temporal que li va permetre viure un temps a 

Catalunya  i  desenvolupar  recursos  propis  per  anar  regularitzant  la  seva 

situació al país. 

També en els relats de les dones, s'identifiquen altres institucions que no es 

dirigeixen  específicament  ni  a  persones  migrades  ni  a  la  inserció 

sociolaboral,  però  que  també  repercuteixen  en  la  inserció  de  les  dones 

immigrades. Així, es pot observar com entitats d'atenció social dirigides a la 

població  en  general,  a  vegades  ofereixen  espais  concrets  o  projectes 

específics per a les persones immigrades i/o a vegades per a les dones en 

particular.

Melisa, va fer ús d’un recurs d’atenció a dones, ja que es trobava en una 

situació de violència per part del seu marit i necessita suport i recursos per 

a fer efectiva la separació. Des de que va arribar a Catalunya, treballava 

amb el seu marit en un negoci propi. Malgrat això no cobrava per la faena 

que feia i, amb el pas del temps, les relacions entre ella i el seu marit es 

van anar empitjorant. Aquesta va ser una de les raons per les quals es va 

tornar al Marroc on va viure amb els seus fills (que s'havien quedat allà) i 

treballava en el negoci familiar del seu pare. La pressió que va exercir el 

seu marit cap al pare, va fer que ell la convencés de tornar a Catalunya 

amb el seu marit, aquest li  havia fet promeses de millorar la relació i  li 

havia permès portar als seus fills amb ella. Ella va accedir, però aquestes 

promeses de canvi no es van complir  i  va tornar a viure en situació de 

maltractament  per  part  del  seu  marit.  A  partir  d'aquesta  situació  va  a 

començar a desplegar estratègies d’autonomia i recerca de suport per part 

49



Polítiques, pràctiques i estratègies d’inserció:
Una mirada des de les trajectòries de les dones immigrades.

d’altres. Per una part, es va posar a buscar faena i, per altre, va consultar a 

una abocada per tal de regularitzar la seva situació legal al país, mantenint 

la custodia dels seus fills i mirant de rebre ajuda per a la separació de la 

seva parella. Ella comenta el següent del procés:

"Jo vaig ser on una advocada, vaig parlar amb ella i  li  vaig dir…'mira com puc  

viure…que si m'ajuden em quedo i si no me'n vaig a França amb la meva família o  

sinó em marxo al Marroc perquè la situació s'ha empitjorat, perquè si ell m'exigeix  

que em quedi per a treballar en el negoci jo li dic que no', llavors ell m'obliga i  

havien maltractaments psicològics, físics i havia de tot, llavors l'advocada va dir…  

'tu  no et  marxaràs  a cap lloc,  tu  et  quedes aquí,  nosaltres podem tramitar  la  

separació'…i  com  em  va  dir  l'advocada,  vaig  anar  als  Mossos  on  vaig  fer  la  

denúncia, llavors van dir…'aquesta dona no la podien deixar sola l'hem d'ajudar', no  

tenia a ningú de la meva família, estava sola, perduda, amb els meus fills i una  

àvia veïna meva, llavors, jo vaig a l'advocada i [ella] va trucar als serveis socials...  

em van dur a un apartament i vam estar allí durant un mes, pagat, però aquell mes  

jo estava fent un seguiment amb la psicòloga, el treball de la justícia, fent tots els  

meus treballs..." (Melisa: 9).

Així, Melisa valora positivament l'accés al sistema d'atenció dels recursos 

universals, com per exemple el centre d’atenció a les dones i els serveis 

socials, perquè van ajudar-la a sortir de la situació de maltractament en la 

que es trobava i  va poder continuar treballant independentment del  seu 

marit. Aquests recursos van respondre a les seves necessitats, com a dona, 

necessitada  de  gestionar  efectivament  la  separació  de  la  seva parella,  i 

alhora també van donar resposta a les demandes de regularitzar la seva 

situació  legal  com a persona sense documentació,  ja  que la  situació  de 

dependència  econòmica  del  seu  marit  havia  frenat  el  procés  de 

regularització de la seva situació legal i laboral. Finalment, mitjançant el 

suport rebut, va accedir a tenir una feina, els papers per a treballar, i poc a 

poc, va gaudir de la independència que buscava. 

Aquest dos exemples mostren com serveis que no busquen específicament 

la inserció de les persones immigrades han tingut un impacte positiu en la 

vida d'aquestes dones en quant a una millora en la seva qualitat de vida. 

Per això és important facilitar l'accés de les persones que arriben a aquests 
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serveis de caire general, ja que poden incidir en les situacions concretes 

que viuen.

3.3.2. Serveis dirigits específicament a la inserció sociolaboral

La permanència de moltes persones estrangeres a l'estat espanyol, amb i 

sense la seva situació  legal regularitzada, fa que es torni  cada cop més 

evident la necessitat de donar suport a aquest col·lectiu per a garantir la 

igualtat  d'oportunitats  de  tots  els  membres  de  la  societat,  sobretot 

considerant l’impacte de la crisi en certs sectors econòmics i socials. 

Durant els últims quinze anys, degut al creixement de la presència de les 

persones  estrangeres,  les  característiques  del  sistema  migratori  i  les 

característiques del mercat laboral, entitats socials de diferents tipus es van 

anar especialitzant o creant, per a donar suport a aquest col·lectiu. 

La majoria d’aquests recursos, basant-se en la necessitat d'accés al mercat 

com a sinònim de la inserció social eficaç en el nou entorn, porten a terme 

diverses  pràctiques  relacionades  amb  la  inserció  social  i  laboral  de  les 

persones  immigrades.  Al  llarg  d’aquesta  investigació  i  mitjançant  les 

narracions  de  les  dones  entrevistades  sobre  els  recursos  als  quals  han 

tingut accés, hem pogut conèixer de a prop algunes de les pràctiques que 

es desenvolupen en aquests recursos i les experiències de les dones vers 

aquestes pràctiques. En aquest subapartat, descriurem part de la diversitat 

que comporten aquestes pràctiques d’inserció sociolaboral, considerant que 

els  recursos  ofereixen:  informació  sobre  l’entorn,  cursos  de  formació 

ocupacional,  accés  a  bosses  de  treball,  assessoria  legal,  mediació  amb 

empreses  per  a  la  contractació,  cursos  de  llengües,  orientació  laboral  i 

ajuda  en  la  recerca  activa  de  feina,  entre  altres.  Veurem  com  hi  ha 

pràctiques que tot i que estiguin encaminades cap a la inserció social i/o 

laboral, no sempre es possible parlar d’èxit en la inserció sociolaboral.

a. Entitats que ofereixen formació per a la inserció sociolaboral

Entre  les  entitats  descrites  podem trobar  entitats  del  Tercer  Sector  que 

donen un servei concret de formació i que a través d'aquest, algunes dones 
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han pogut trobar feina. Els tipus de formació que ofereixen, com explicàvem 

a l'apartat "àmbits d'ocupació", es relacionen amb els sectors de la neteja 

(industrial), la cura de persones grans amb la formació com a auxiliar de 

geriatria, i també amb el sector de la cuina i els serveis d'hostaleria. 

Encara que es donen casos d'inserció laboral a partir de la formació, també 

es  donen  molts  casos  d'entitats  que  donen  serveis  i  formació  per  a  la 

inserció sociolaboral, però que no arriben a inserir a les dones efectivament 

al mercat laboral ja sigui perquè moltes no tenen la situació regularitzada, o 

bé,  perquè les  entitats  no tenen la  capacitat  de fer  prospecció  amb les 

empreses  que  les  podrien  contractar,  un  cop  finalitzats  els  cursos  de 

formació. També hi ha casos, com el de la Clau, en que la feina que sorgeix 

a  partir  del  curs  de formació  no és  adient  per  a  la  persona perquè no 

s'adequa a les seves disponibilitats horàries o necessitats concretes, amb la 

que la cosa tampoc s'aconsegueix l'objectiu de la inserció laboral. 

"....vaig fer el curs, van ser 500 hores més o menys, va durar 5 mesos una cosa  

així. Les practiques les vaig fer en una residència... però havíem d'agafar el tren,  

era molt lluny, llavors del treball m'anava a fer les practiques. Quan vaig fer les  

practiques em van oferir perquè passés a una suplència d'estiu, però clar, si feia la  

suplència havia de deixar l'altre treball  i  com era per un mes vaig dir que no."  

(Clau: 6).

Per altre banda, hi ha situacions descrites, on els recursos no han sigut 

capaços de donar resposta a les necessitats formatives i d’inserció de les 

dones. Sara narra com ella va demanar en diversos llocs, l'accés a cursos 

de formació per  a inserir-se laboralment,  però els  recursos als  quals  va 

arribar no van poder oferir-li allò que ella demanava. 

Sara explica “[...] quan em vaig quedar sense treball vaig anar a SURT a fer un  

curs però no em van trucar. Després de SURT em vaig anar a Barcelona Activa, em  

vaig apuntar allí i vaig estar esperant fins a sis mesos, em van trucar per a un curs  

però  aquest  curs  no  m'interessava,  era  un  curs  de  “carretillero”  i  no  estava  

interessada. Vaig estar apuntada, em van oferir un curs de jardineria i no em va 

agradar.” (Sara: 2).
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Com podem veure  a  partir  del  relat  de Sara,  tampoc es fàcil  accedir  a 

determinats recursos; s'ha d'esperar fins a que hi hagin places, i no sempre 

l'oferta  formativa  es  correspon  amb  les  expectatives  de  les  dones.  En 

aquest cas, després d'intentar fer formació amb recursos diferents no va 

poder trobar cap curs adient. 

Altres  casos  expressen  la  impossibilitat  de  fer  formació  degut  a  les 

limitacions  pròpies  dels  interminables  horaris  laborals  que  compleixen. 

Aquest és el cas de Carmina que degut a la seva situació molt precària, 

treballant majoritàriament en negre i pagant-se ella mateixa la seguretat 

social, no pot accedir a realitzar una formació que li obri portes d'àmbits 

laborals diferents al del servei domèstic.  “Ara van començar a donar un curs  

per a petits emprenedors per a gestionar uns projectes per a microempreses una  

associació colombiana amb una associació d'aquí, catalana. Era els divendres i els  

dissabtes, però el que passa és que setmanalment estic fent deu hores i onze hores  

de treball  diari,  llavors  els divendres intentava demanar  permís,  però no podia  

anar,  em  sentia  molt  cansada,  una  angoixa  i  un  estrès,  era  tot  molt  difícil.”  

(Carmina: 10).

Encara  que  sovint  els  cursos  de  formació  no  donen  com  a  resultat  la 

trobada efectiva de feina, pot passar que sí incideixin en una inclusió laboral 

futura  o  que,  mitjançant  els  contactes  fets  als  processos  formatius,  les 

dones puguin rebre informació d'oportunitats de feina, encara que aquestes 

no estiguin relacionades amb la formació rebuda. En tot cas, fer la formació 

cap a la inclusió no garanteix l'entrada efectiva al mercat de treball i, com 

hem vist, en el cas de Sara, fins i tot, en certs moments és difícil accedir a 

processos  de  formació  o  bé  que  siguin  adequats  a  les  expectatives  i 

motivacions  de  les  dones.  També  cal  remarcar  que  degut  a  la  situació 

d'extrema precarietat laboral en la que es troben certes persones, l'accés a 

processos formatius es dificulta, amb la qual cosa, es torna molt difícil sortir 

de l’entorn de precarietat on s'està.

b. Formació i recerca de feina des d'empreses privades

D'altra banda, cal tenir en compte que hi ha certes empreses que donen 

formació  laboral  pels  seus  empleats.  Així  algunes  de  les  dones 
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entrevistades,  expliquen  com  van  ser  enviades  a  formar-se  des  dels 

mateixos  llocs  de  treball,  finançades  per  les  empreses.  Per  exemple, 

algunes residències d'avis posen en marxa cursos de formació per a les 

seves treballadores, per tal que aquestes comptin amb la formació bàsica 

per a atendre a les persones residents. 

En el cas Lorena, la mateixa empresa en la que va començar a treballar li 

va demanar que es formés en l'àmbit de l'atenció a la gent gran."Al no tenir  

el curs (de geriatria), la directora (de la residència on treballava) em va dir que  

encara  que  tingués  estudis  superiors,  fes  una mica  de  geriatria...  així  em van  

apuntar a uns cursets que fan a Manresa per a les empreses." (Lorena: 8).

També  es  pot  observar  com  als  centres  d’hostaleria  es  dóna  formació 

puntual  per  a  determinats  feines  relacionades  amb  el  sector,  com  és 

l’experiència que narra Mariana. 

“...em  van  fer  una  petita  formació  abans  d'entrar  a  l'hotel,  el  mateix  dia  de  

l'entrevista i  uns dies després em van fer  el  curs  més intensiu  de dos dies en  

l'hotel. També havia fet un curs de manipulació d'aliments a Sant Boi, però això va  

ser en el 2003, mentre estava a l'atur, crec que van ser quinze dies, havia d'anar  

dues hores, perquè anaven diversos grups alhora. Tenia aquesta formació prèvia.  

Això va ser molt curiós perquè en el bar en el qual jo treballava, on pràcticament  

es dedicaven al cafè, doncs ens van dur a fer una formació a una fàbrica de cafès a  

Sant Boi, era un curs de formació a empreses. Vaig fer les meves pràctiques allà  

mateix, en el mateix curs. Ens van ensenyar com es feia un 'capuchino', un trifàsic,  

ens van explicar de tot, ells tenien com un bar petit a l'empresa, em van ensenyar  

a usar bé les màquines de cafè, quines mesures cal usar perquè surti bé un cafè,  

perquè hi ha gent que no sap, cal fixar-se en moltes coses, en premsar-lo, en el  

chorret del cafè quan surt, en moltes coses. Aquest va ser a la feina del bar, aquí  

vaig estar un any però ho vaig deixar perquè aquest home cridava molt.” (Mariana: 

5).

Mariana des del primer moment que va arribar a Espanya va tenir permís de 

treball  degut a que estava casada amb un espanyol.  Va treballar en els 

sector de la indústria automobilística (en el qual havia treballar prèviament 

al seu país amb un llarg recorregut) i també en el sector de l’hostaleria a 

Catalunya.  Va  treballar  durant  molts  anys  a  una  fàbrica  de  peces 

d’automòbils,  amb contracte indefinit  però degut a la intensificació  de la 
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crisis del sector, durant l’any 2009, la van acomiadar i es va trobar a l’atur 

durant alguns mesos. Degut a la seva escassa experiència en el sector de la 

restauració, en el moment de la seva arribada, i les formacions a les quals 

havia tingut accés, va obtenir en poc temps un contracte laboral en un hotel 

com a auxiliar de cuina. Està molt contenta en aquest sector i creu que les 

formacions que havia  rebut  prèviament,  van facilitar-li  considerablement 

l’entrada a aquest àmbit laboral. 

En  els  relats  de  les  dones,  també  apareixen  les  empreses  de  treball 

temporals  (ETT)  com  a  un  recurs  més  al  qual  acudir.  Aquestes  són 

considerades com a una possibilitat més per a les dones que es troben en 

una situació regular, tot i que sovint les feines trobades per aquesta via, no 

ofereixen continuïtat. 

Mariana va trobar la feina en la industria automobilística mitjançant una 

ETT. “Vaig començar per una ETT que li diuen Quality, d'aquí em van enviar a la  

fàbrica de cotxes i al cap d'un any, ja m'havien de manar al carrer perquè l’ETT té  

una durada d'un any. Però el meu cap va trucar a l’ETT i els va dir que em volia  

deixar fixa en la fàbrica. Aquí em vaig quedar set anys, però la crisi m'ho va llevar,  

la baixa de feina.” (Mariana: 3).

Sara també fa al·lusió a les ETTs com a un recurs més: “Ara mateix estic en 

les ETTs i en la Fundació Akwaba, fent un procés de recerca de treball.  

M'ajuden a fer el meu currículum, m'ajuden a buscar ofertes, i altres coses,  

però encara no he trobat treball.” (Sara: 4).

El sector privat és un recurs al que accedeixen les dones per a intentar 

buscar la seva inserció laboral o bé mitjançant la formació que poden rebre 

per part d'empreses en les quals treballen o bé a partir de les bosses de 

treball d'empreses com les ETTs. Així, en aquest sector també es veu com 

un  recurs  al  qual  accedir,  encara  que  aquest  es  regeix  -encara  més 

clarament que les entitats sense afany de lucre- per les lleis del mercat de 

treball  que actualment es troba molt restringit per el col·lectiu de dones 

immigrades. 
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c.  Entitats  públiques:  rol  de  la  política  pública  i  els  recursos 

d'inserció

També  existeixen  entitats  públiques  que  donen  serveis  de  formació  i 

inserció laboral per totes les persones; es a dir, no específicament per a 

persones immigrades. Llavors les dones immigrades que es troben residint 

legalment, poden accedir a aquests, com és el cas de l’INEM i la seguretat 

social. En la trajectòria d'inserció de la Bona, per exemple, va anar a l'INEM 

i va trobar feina a partir d'aquest servei com manipuladora de maquinària, 

la qual cosa va servir per deixar de dependre de Càritas, entitat de la qual 

rebia ajuda fins llavors. 

La Rosa, ella desprès de patir  un infart,  i  mentre cobra un PIRMI, volia 

realitzar un curs de formació per a millorar les seves possibilitats laborals i 

es va dirigir a una entitat pública, en la qual la van ajudar, encara que la 

relació amb l'entitat va ser bastant difícil. Ella descriu el següent: 

“[...] l'únic curs que ella m'ofereix al cap de sis mesos és un curs d'electricista  

d'obra. I no em sembla que sigui un curs on no es faci esforços, en una obra. Em  

sembla exactament el contrari del que jo havia explicat. Em va dir, “llavors, ho 

deixem  per  a  desembre”.  [...]  .  Quan  vaig  tornar,  em  vaig  anar  corrents  al  

Fermarec,  i  ella  [la  professional]  no estava més.  Ella  havia  desaparegut.  “Però  

vostè no té el book, l'informe, el nom, el meu nom anotat en el computador perquè  

vostè entengui que jo tinc una relació de gairebé un any amb aquesta entitat?”. No  

van trobar res. Vaig haver de tornar a començar. I és la tercera.” (Rosa: 6).

Malgrat  que algunes de  les  dones  entrevistades,  una vegada van poder 

regularitzar la seva situació es van beneficiar de les institucions públiques, 

la impossibilitat d'accedir a aquest mena de recursos per part de persones 

que no tenen els seus papers de residència en regla, es considerat com a un 

gran handicap i incideix negativament en garantir la igualtat d'oportunitats 

a la societat de recepció.

Aquí torna a fer-se visible la incidència dels marcs legals restrictius per a la 

qualitat  de  vida  de  les  persones,  ja  que  gaire  bé  totes  les  dones 

entrevistades, mentre no estaven residint amb permís de treball van haver 

d'accedir a entitats sense afany de lucre per poder rebre qualsevol tipus 
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d'ajuda al sí  de la societat de recepció. D'aquesta manera s'observa que 

aquestes entitats estan complint una labor social important d'inserció social 

i  laboral  d'aquestes persones,  substituint  a les administracions públiques 

que haurien de funcionar com a garants de la igualtat d'oportunitats vers a 

les persones que viuen en el territori. 

Així, el col·lectiu que es troba en condicions de major precarietat pel que fa 

a la seva inclusió a la societat de recepció, aquelles persones que no tenen 

els  seus  papers  en  regla,  són  les  que tenen  també  menys  recursos  de 

suport per al seva inserció. 

3.3.3. Serveis d'inserció social que incideixen en la inserció laboral

Encara que en alguns dels casos, passar pels serveis d'orientació i formació 

sociolaboral no ha ajudat a les dones entrevistades a trobar feina, gran part 

de les dones valoren positivament aquest trànsit pels serveis, ja que els van 

donar  altres  elements  que  han  sigut  importants  per  a  elles  en  el  nou 

context. Descriuen com la seva participació en aquests llocs, els ha donat: 

més seguretat en si  mateixes,  la possibilitat  d’establir  relacions socials  i 

contactes laborals a futur, participar de xarxes socials, aprendre elements 

importants  del  sistema  laboral  i  trets  social  de  l'entorn,  entre  altres 

aspectes. 

En aquest sentit, les entitats socials passen a ser un pont de mediació entre 

la societat de recepció i les dones immigrades, com per exemple, algunes 

entitats  socials  i  religioses que acaben donant un servei  més social  que 

pròpiament  d'inserció  laboral.  Cal  dir  que  a  través  la  informació  i 

establiment de xarxes socials que es donen al sí d'aquesta mena de serveis, 

algunes  dones  troben  feines  mitjançant  els  contactes  establerts  en  les 

entitats. Exemples d'aquest procés poden ser el cas de l’Elena respecte de 

l'associació  de  dones  immigrades  on  participa,  de  Rubí  en  relació  amb 

l'església,  d'Ahsita  pels  contactes  que  va  establir  a  la  Fundació 

Intergramenet o de Bona respecte de la seva relació amb Cáritas.
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Els tipus d’entitats que donen aquests serveis són principalment les entitats 

religioses, però també es dóna el cas d'organitzacions d'ajuda i suport mutu 

o contactes informals creats en aquelles xarxes socials.

És el cas d'Elena: “[...] vaig començar a buscar gent que em donés suport, amb  

la qual em podia reunir,  perquè després d'un any i mig d'estar treballant a les  

cases, doncs no podia ni expressar-me. Clar et donen les claus i estàs sola amb la  

teva ànima i clar, arribes a casa teva tan cansada, i no parles. Se m'havia oblidat  

fins i tot expressar-me, no tenia relació amb ningú. Aquí vaig veure un panfletet  

que deia 'dones immigrants' i un correu electrònic, doncs vaig escriure i aquí (a  

l'associació) em vaig contactar amb altres dones amb les quals romanc des del  

2004. Només per a xerrar de les nostres penes, per a plorar una estona, però cap  

de nosaltres podia ajudar-nos més, era el que fèiem i punt. Ens ajuntàvem per a  

prendre alguna cosa, un cafè en alguna estoneta que teníem temps, en alguna data  

important. I entre elles va sorgir una que estava embarassada que necessitava que  

la suplissin en una consultoria. Em va dir: 'vols venir a suplir-me necessito algú que  

es quedi en l'oficina durant el mes que vagi a donar a llum', i jo m'ho vaig pensar  

perquè arriscar-me a perdre els treballs que tenia i després quan ella hagi parit i  

hagi de tornar? Doncs em quedo al carrer una altre vegada? amb les dues noies  

que estaven al meu càrrec, les meves dues filles, una d'elles seguia estudiant. I  

vaig dir bé, m'arrisco, i em vaig quedar fins al mes d'octubre del 2009, cinc anys,  

contractada amb tot i dedicant-me únicament a estrangeria. I ara faig de tot, tot  

tipus de tràmits des de l'inici fins a la resolució.” (Elena: 2).

També  es  troba  l'exemple  de  Melisa  per  qui  haver  participat  en  una 

associació de manera voluntària li va permetre desenvolupar habilitats que 

més endavant van contribuir a que trobés feina. Ella explica: 

"En IBN Batuta vaig oferir el meu treball de voluntària durant 15 anys quan…vam  

ser els primers immigrants que hem començat a treballar amb les associació IBN  

Batuta com voluntaris, jo i els meus fills... jo formava part de l'espai dona i allí  

l'home, que aprecio molt i li desitjo el millor, que era el senyor X, li vaig dir que vull  

treballar en temes socials i ell em va donar un consell: 'si Melisa, l'associació està  

oberta, tu pots treballar i fer el que tu vulguis, però jo vull gent formada, comença  

a formar-te'.  Llavors em va començar a valorar i  a empènyer,…'has d'estudiar,  

forma't'…, quan va sortir cursos de mediació, de fer acompanyaments vaig anar i  

ho feia, jo feia de voluntària…” (Melisa: 12).
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I continua explicant:

"llavors quan vaig acabar la formació de la mediació intercultural jo ja estava a 

Sant  Vicent  vivint  i  jo  veig  que  aquí  no  tenen  cap  mediadora,  tenen  molta  

immigració però no tenen servei de mediació, llavors vaig començar jo a relacionar-

me, a acostar-me aquí i allà, quan hi ha actes m'acosto, quan hi ha alguna festa  

m'acosto... llavors un dia em vaig acostar a l'alcaldessa i li vaig demanar una cita,  

per a presentar-me i deixar el meu currículum i així pas a pas. Va ser el 8 de març  

de 2007 que van presentar una exposició de les dones del món, que em van dir  

que necessitaven explicar cosses sobre la dona marroquina, i els vaig dir que si,  

que encantada i vaig explicar a la dona marroquina tal com sóc jo, i li va agradar i  

ella em va dir…'bé, jo t'ofereixo aquest treball,  si vols ho pots fer'  i  vaig dir sí  

encantada, i ara estic treballant…” (Melisa: 13).

En  aquest  cas  la  seva  participació  anterior  en  una  associació  de  forma 

voluntària li va fer adquirir habilitats per a la mediació cultural i gràcies a 

aquestes habilitats va trobar una feina que, a més li agrada molt. La seva 

participació a IBN Batuta va ser de gran importància en la seva trajectòria 

tant pel sentit mateix del voluntariat que feia allà -ella i els seus fills- com 

pel seu futur al camp del treball de la mediació cultural.

Com resum d'aquest apartat de pràctiques d'inserció, cal dir, en general, 

que "la inserció" de les persones estrangeres és una meta considerada per 

part dels agents implicats en ella com a una meta immediata i quan una 

persona estrangera té  feina la  inserció  es  considerada efectiva.  Llavors, 

trobem una identificació entre inserció efectiva amb l'obtenció de qualsevol 

tipus de feina. 

Aquest relació entre qualsevol tipus de treball amb una inserció efectiva té 

dos conseqüències; d'una banda reforça l'idea que les persones immigrades 

són només ma d'obra i que si no es troben treballant, gairebé no tenen 

drets,  i  a  més a més es considera tenen mancances d'integració  social. 

D'altre banda, es creu que si la persona estrangera ja ha trobat feina, doncs 

el seu procés d’inserció sociolaboral ha sigut òptim, independentment del 

tipus de feina, de l'estabilitat d'aquesta i de la satisfacció laboral que puguin 

tenir. Tanmateix, d'acord amb aquesta visió les persones migrades sense 
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feina poden ser considerades no només com a un problema sinó també com 

a un perill per a la societat de recepció.

En aquest sentit entenem que la inserció laboral efectiva i/o òptima va més 

enllà  de  la  inserció  immediata,  aquesta  distinció  és  necessària  a  l'hora 

d’elaborar  estratègies  de  suport  per  a  les  persones  immigrades  en  el 

context,  acompanyant  a  les  persones  per  a  que  puguin  obtenir  el  seu 

màxim desenvolupament, adquirint les habilitats necessàries per a millorar 

les seves oportunitats i  l’accés al mercat laboral, alhora que garantint el 

manteniment i  la qualitat  de la feina, en igualtat  de condicions, tant en 

relació amb les diferències de gènere, com en relació amb les diferències 

d’origen. 

Tanmateix,  un  altre  factor  que  actualment  està  creuant  moltes  de  les 

intervencions socials a les quals ens hem pogut apropar mitjançant aquest 

treball,  és el  traspàs de la responsabilitat  de la inserció,  a les persones 

estrangeres,  en  aquest  cas,  a  les  dones.  S’apel·la  a  un  discurs  de 

responsabilitat basada només en la persona, sobretot justificant-se per la 

crisi econòmica que existeix. Aquest discurs, promulga que han de ser les 

dones,  les  que  han  de  fer-se  càrrec  de  la  seva  inclusió  i  buscar  elles 

mateixes  les  vies  possibles  d’inserció  laboral.  Així,  es  traspassa  la 

responsabilitat  als  subjectes  individuals,  sense  fer  una  crítica  al  context 

social en que aquestes dones s’han d’inserir.

Es veu llavors un difícil equilibri entre encoratjar a les dones per a que de-

senvolupin al màxim les seves capacitats i la responsabilització pel èxit o 

fracàs de la inserció sociolaboral. En el segon cas, si les persones no troben 

feina, ha de ser perquè no tenen els recursos educatius necessaris, perquè 

no estan preparades, perquè no tenen els papers arreglats, perquè no tenen 

prou xarxes socials, perquè els manca informació adequada, etc. descurant 

les condicions estructurals, legals, socials, culturals i econòmiques del con-

text, les quals determinen en gran mesura, les possibilitats d’inserció de les 

dones immigrades.
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3.4. Estratègies d'inserció

En un primer moment, moltes de les dones entrevistades destaquen que 

han hagut de fer una sort “d'ajustament” de les expectatives que tenien en 

el seu país d'origen abans de migrar, a la realitat immediata amb la qual es 

van trobar a Catalunya. Milena, una de les dones entrevistades, explica de 

manera molt expressiva aquesta situació, ella diu que se sentia al moment 

de l’arribada com “Alícia, en el país de les meravelles”, creien que “tot era 

possible”. 

Algunes de les dones pensaven que desprès d'un curt temps d’acomodació, 

trobarien feina i una bona situació per a la seva família. No obstant, durant 

la ubicació inicial en el nou context, aquesta percepció va anar canviant, 

fent-les contrastar les seves expectatives d’inserció sociolaboral, amb les 

possibilitats efectives que brindava l'entorn en diferents moments. 

En  aquest  desajustament  inicial  respecte  del  projecte  migratori,  pesen 

diversos factors per part de les dones. Podem identificar, entre d'altres, el 

següents: la informació prèvia a la migració sobre les condicions del lloc 

d'arribada, venir amb l'expectativa creada de quedar-se o bé considerar-se 

en trànsit; tenir estudis en el seu país o no; parlar algunes de les llengües 

vehiculars o no; etc. No obstant, els factors externs també cobren especial 

rellevància  en aquest  fet,  com per  exemple:  els  formats  d'acollida  i  les 

característiques de la societat de recepció en tant les lleis per a estrangers, 

els aspectes del mercat laboral, la visió cultural sobre la immigració, entre 

altres. Tots aquests factors s’han de tenir en compte l'hora d'avaluar les 

possibilitats que les dones han trobat en el seu camí d'inserció social i/o 

laboral, i quines dificultats han estat presents en aquest procés.

A partir de la trobada amb algunes de les dificultats assenyalades per a 

assolir els objectius dels propis projectes migratoris (accions burocràtiques, 

limitacions per a treballar, etc.), i de conèixer més a prop les possibilitats 

que la societat de recepció va donant en cada “etapa”, moltes d'elles porten 

a terme accions o estratègies diverses per a obtenir diferents objectius en 

relació amb seus projectes migratoris i d’inserció. La capacitat “d'agència” 

de  les  dones  -moltes  d'elles  pioneres  en  els  seus  projectes  migratoris 

61



Polítiques, pràctiques i estratègies d’inserció:
Una mirada des de les trajectòries de les dones immigrades.

familiars- augmenta, en dissenyar, explícita i implícitament, tàctiques per a 

poder assolir diferents reptes i ubicar-se, en un futur, en millors condicions 

sociolaborals en la societat de recepció. 

En aquests sentit,  aquestes tàctiques no només són orientades cap a la 

consecució de feines concretes, sinó també cap a la consecució de la millora 

de la posició social (individual i familiar), i a més a més, cap a desenvolupar 

aspectes personals d'interès a llarg termini. Aquestes pràctiques d’agència 

es  desenvolupen  davant  les  dificultats  imposades  per  la  societat 

d'instal·lació  a  les  persones  immigrades,  així  doncs,  elles  mateixes 

gestionen estratègicament  algunes de les  dificultats  per  a  la  inserció.  A 

continuació fem una descripció d’algunes de les estratègies que han posat 

en  marxa  les  dones,  agenciant-se  dels  seus  processos  d’inserció  en 

moments concrets dels seus recorreguts.

3.4.1. Cap els papers de residència

Les dones entrevistades han migrat a Catalunya per diverses raons però 

també amb una gran varietat de situacions prèvies i estatus legal. Algunes 

han estat reagrupades pels seus marits,  altres han entrat amb permisos 

d’estada per a estudiar, altres van ingressar com a turistes i van quedar-se 

sense documentació legal per a romandre a Espanya en pocs mesos, alguna 

va arreglar un matrimoni per a entrar al país amb permís de residència, i 

una d’elles va demanar als seus familiars que treballaven a Espanya, que li 

enviessin  un contracte  laboral,  per  a  entrar  amb permís  de residència  i 

treball. La majoria va seguir diversos processos per a entrar i aconseguir 

algun tipus de residència legal al país, sigui a curt o llarg termini.

Davant de les diverses traves burocràtiques que han de creuar per a poder 

assolir el permís de residència legal i, paral·lela o simultàniament, el permís 

de  treball,  algunes  dones  elaboren  estratègies  personals  per  accedir-hi, 

encara que a vegades impliqui una via alternativa al límit dels marcs legals 

locals,  utilitzant els  espais  o els  buits  legals  que troben.  Algunes de les 

estratègies utilitzades per a accedir als papers i tenir accés a treballar en el 

nou context, són: 
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a. Donar-se d'alta com autònoma: fa un temps -ara aquest sistema no 

és possible-, algunes dones van utilitzar el donar-se d’alta a la seguretat 

social com autònoma si asseguraven unes rentes mínimes, i a mig termini, 

podien tramitar la targeta de residència. Aquest és el cas de Melisa, qui es 

va donar d'alta com a autònoma, pagant-se ella mateixa la seguretat social, 

gràcies a que treballava en el negoci del seu marit, i va arribar a obtenir la 

targeta de residència. Aquest permís legal li conferia la possibilitat de poder 

ser contractada per a altres empleadors, per compte aliè. 

"...llavors jo em vaig agafar a l'autònoma tres mesos, em va sortir la targeta amb  

treball... llavors vaig poder treballar amb aquesta senyora de la Boqueria, així vaig  

passar de compte propi a compte aliè, aquí ha fet la targeta un canvi, la targeta  

per a treballar." (Melisa: 6)

b.  Suport  contractual  d'amics  i  coneguts:  també  les  xarxes  socials 

poden ajudar a trobar una via de legalització. Per exemple, algunes de les 

dones  entrevistades  van  ser  suposadament  “contractades”  per  persones 

amigues per  a poder  accedir  als  permisos  de residència  i  treball,  sense 

treballar  efectivament  per  aquestes  persones.  En  aquests  casos,  les 

mateixes dones van pagar els costos de la contractació i les despeses de la 

seguretat  social,  durant  el  mínim que  devia  durar  el  contracte,  mentre 

tramitaven la targeta de residència amb permís de treball. Després, amb 

aquest document van poder ser contractades formalment en altres llocs. 

En  el  cas  de  Milena,  es  veu  que  ella  havia  intentat  tramitar  la  seva 

documentació  en  dues  ocasions  abans  de  recórrer  a  una  oferta  laboral 

“fictícia”, no obstant havia rebut negatives per diverses raons. 

“No tenia  permís  de  treball,  tres  anys  vaig  treballar  sense  permís.  La  primera  

vegada em van rebutjar quan vaig demanar l'asil polític perquè Milošević va signar  

“l'Acord de Dayton” i em van dir que ara havia pau en el meu país i que podia  

tornar, però vaig dir: “On tornar si jo no estic d'acord amb els polítics, jo no tinc el  

meu país que ha existit abans?”. Llavors vaig presentar una sol·licitud de residència  

amb una oferta de treball com professora d'anglès, d'una amiga de l'església, però  

em van rebutjar per segona vegada argumentant que havien masses professors  

d'anglès a Espanya. Després en una tercera vegada, una alumna particular d'anglès 
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em va fer una oferta de servei domèstic, així que ho vaig aconseguir després de  

tres anys.” (Milena: 6).

La situació de Fatija va ser diferent. Degut als desacords entre ella i els 

seus pares, en relació amb el seu projecte al Marroc, van decidir que la 

migració era una alternativa. Com que ella tenia els seus germans que ja 

havien migrat a Europa, va rebre un contracte laboral de part del cap del 

seu germà per a treballar a Barcelona i va entrar amb els seus documents 

en ordre. 

“...llavors la meva germana estava aquí a Catalunya i el meu germà estava a Itàlia,  

llavors la meva mare per a convèncer al meu germà ho va trucar i li va dir que això  

que la seva germana s'anés a ballar dansa del ventre és una cosa dolenta per la  

fama de la família i li va dir que havia de fer una alguna cosa. Mentrestant ell que  

estava treballant amb un senyor molt poderós em va enviar un contracte per a  

venir aquí, dos contractes. Així que em vaig venir aquí, però jo no volia venir aquí  

jo volia estar amb les meves amigues i fer el que jo volia, anar amb la meva amiga  

a ballar dansa del ventre. Però em vaig venir per a aquí amb la meva germana, que  

ja duia més de dos anys aquí” (Fatija: 2).

c. Matrimonis: altra possibilitat per a accedir als permisos de residencia i 

treball  és el  matrimoni  amb una persona espanyola.  Algunes dones van 

conèixer a persones en el context local i es van enamorar, i a partir d'això, 

després  d'un  temps  van  poder  accedir  a  la  residència  comunitària  amb 

aquest vincle amb una persona nacional. En altres cassos aquest vincle es 

va concertar -com favor personal- per a que la dona pogués tenir accés a la 

residencia. 

En el cas de Lorena, ella va conèixer a un home en el temps que feia cursos 

d'idiomes per aprendre les llengües oficials de Catalunya. Ella explica que 

estava de turista, i durant aquests primers mesos, no tenia massa clar si es 

volia quedar a viure aquí o marxar al seu país. La trobada amb el seu marit 

actual, sembla que va aclarir les seves perspectives i finalment mitjançant 

el  matrimoni  amb  ell,  va  accedir  a  la  residència  legal.  Amb  aquest 

document, va ser capaç de trobar feina. 
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"...  a les dues setmanes (d'haver arribat)  ja vaig conèixer al  meu marit  en un  

cafè....Em va dir que ens prenguéssim un cafè... ell és una persona molt tímida  

també, té 38 anys tenim una mica de diferència, que no es nota tampoc, però allò  

va ser molt ràpid....en un mes ja estava aquí (on viu ara)." (Lorena: 6).

Mariana, per altre banda, provinent de República Dominicana, coneixia per 

mitjà  de  les  xarxes de  persones  dominicanes  que ja  havien  migrat,  les 

dificultats que podia trobar en el país sense el permís de residència. Llavors, 

va demanar ajuda a un ex nuvi que ja vivia a Madrid, que li ajudés a obtenir 

els papers mitjançant el matrimoni amb ella. Va entrar al país i ràpidament 

va obtenir el permís que necessitava per a treballar en el nou context.

“En aquests dies jo vaig conèixer un noi, a ell li vaig dir: “mira nosaltres tenim una  

relació, si em vols dur cap enllà, per a Espanya, ajuda'm”, jo era conscient que ell  

tenia a la seva dona aquí, ell ho va fer per a ajudar-me i es va casar amb mi i em  

va portar, jo vaig venir com una comunitària des que vaig venir. Perquè ell i jo  

abans érem nuvis llavors va quedar una bona relació entre nosaltres” (Mariana:2).

d. Estudis i  canvi  d’estat: altres dones van inscriure’ns en estudis  en 

Espanya  com  una  forma  de  sortida  expedita  del  seu  context  d'origen, 

encara que algunes no van continuar estudiant.  Una vegada instal·lades 

aquí i amb xarxes familiars de suport, van aconseguir que alguna entitat o 

persona particular els fessin els papers per a canviar de visa d'estada com a 

estudiant, a residència i treball, com va ser el cas d’Ahsita. 

e. Contractes de persones locals i entitats socials:  si bé, algunes de 

les dones entrevistades van poder regularitzar la seva situació a partir de la 

contractació per part d'alguna empresa o entitat social, o algunes persones 

particulars (per neteja en casa particular), estant en procés d’arrelament 

social en el context, després de tres anys sense papers. La majoria no va 

necessitar anar al seu país per arreglar la seva situació, encara que es un 

requisit legal per a la contractació.

El que si es va negociar en alguns casos és el pagament de la seguretat 

social per part de la mateixa dona, per a abaratir el cost que implica la 

contractació legal, o bé, la reducció de sou per a pagar la seguretat social.
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f.  Regularització:  algunes de les dones entrevistades,  com hem dit  en 

altres  apartats,  van  aconseguir  el  permís  de  residència  i  treball  per  la 

regularització general que va fer l'Estat espanyol a l'any 2005. Algunes van 

aconseguir que diferents persones els fessin ofertes de contractes -reals o 

ficticis- o van aconseguir que diferents clients particulars (neteja a cases) 

els fessin per hores diferents contractes per a complir amb el que demanava 

l'Estat per a la regularització. El que va passar amb el temps va ser que 

moltes dones tenien la  seva targeta de residència  i  treball,  però només 

treballaven  amb  contracte  legal  unes  quantes  hores  al  dia,  mentre 

desenvolupen gran part de les seves feines en el mercat informal per a 

omplir el seu sou. Com per exemple la Carmina.

“Ara estic treballant en tres cases, vaig d'un lloc a un altre, estic treballant sense  

contracte ni res, vaig haver de demanar-li a algú que em fes un contracte perquè  

se'm va vèncer la meva residència, per això estic pagant la seguretat social, estic  

justa ara pago gairebé cinc-cents euros per a la seguretat social, i estic justeta ara.  

Perquè no vaig poder demostrar els sis mesos cotitzats a l'any, perquè em vaig  

quedar sense contracte, havia d'haver ficat els papers abans.” (Carmina: 7)

3.4.2. Amb residència, a la recerca de feina

Independentment  dels  tràmits  per  a  aconseguir  els  papers  per  a  la 

residència i el permís de treball, poden dir que aquest fet no va significar 

automàticament,  per  algunes  dones,  la  inclusió  laboral.  Aleshores,  una 

vegada  fets  els  tràmits,  algunes  van  obtenir  el  permís  de  residencia  i 

treball,  van  començar  a  buscar  un  espai  laboral,  per  diferents  vies 

tradicionals (avís de periòdics,  Internet,  fer-se autònomes, posar tendes, 

etc.) i  no tradicionals (xarxes socials,  iniciatives d'emprenedores però en 

activitats no regulars, etc.), es van donar casos en els quals va ser molt 

difícil trobar feina. Per altre banda, en el cas de les persones reagrupades, 

ens troben casos de dones que tenien permís per a residir, amb un permís 

legal de residència, però sense el permís de treballar. Aquestes després van 

haver de buscar una oferta laboral en el nou context per a accedir al permís 

per  a  treballar.  Recordem  que  fins  a  la  darrera  modificació  de  la  llei 

d'estrangeria les persones reagrupades no tenien permís de treball.
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A  continuació  destaquem  algunes  de  les  vies  per  les  quals,  les  dones 

entrevistades van accedir  a espais  laborals,  fent ús de les seves xarxes 

socials, o contactes amb amistats i/o espais socials diversos.

a.  Xarxes  socials:  moltes  d'aquestes  dones  no  van  aconseguir  els 

principals treballs que van tenir mitjançant els circuits oficials de col·locació, 

sinó  que  la  majoria  van  aconseguir  feina  mitjançant  les  pròpies  xarxes 

socials que posseïen. Algunes dones ens expliquem com a través d'amigues, 

de familiars o de coneguts, han pogut saber de feines i ser recomanades 

per aquests espais laborals. Franci va aconseguir treball a través d'algunes 

amistats, i Melisa va aconseguir per la recomanació d'una àvia veïna, com a 

dependenta en el mercat de La Boqueria.

b. Contactes socials dins dels serveis socials i  entitats religioses: 

algunes de les dones expliquen que el contacte per arribar a trobar feina, 

van ser altres dones en la mateixa condició que elles, amb les quals van 

compartir  l'experiència  de  fer  diferents  espais  per  a  la  inserció  laboral, 

cursos de llengües en entitats socials i altres. (Com és l'exemple de Josefa: 

"... em va recomanar una companya, una amiga que ha fet el curs (d'auxiliar de  

geriatria) amb mi i treballava allí llavors: li va explicar al cap que coneixia a una  

noia que també tenia el curs i tot i el títol i tot, això i em van trucar, i vaig treballar  

allí quatre anys." (Josefa: 3).

Altres  van  aconseguir  treball  per  contactes  a  través  de  persones  que 

comparteixen la seva creença religiosa, en assistir als cultes específics, com 

van ser els casos de Rubí i Ahsita.

c. Creuament de recorreguts en entitats socials diverses: cal dir que 

totes  aquestes  vies  d'inserció,  no  només  no són unívoques,  sinó  que a 

vegades,  les dones les fan servir  al  mateix temps,  o bé, van buscant a 

través del temps formes diverses per aconseguir certa estabilitat. En aquest 

sentit, és interessant el cas de Sara perquè es veu com ella va fer servir 

recursos formals e informals, de diferents tipus, formant una “cadena” en el 

seu recorregut per  a obtenir  una espècie d’inserció  laboral  temporal.  Va 

passar  a  fer  ús  de la  seva participació  en  “Papers  per  a  Tothom” (una 

associació netament activista a favor dels drets de les persones migrades i 
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de  denúncia  de  la  greu  situació  que  aquestes  pateixen)  fins  a  altres 

institucions del tercer sector:

“L'advocada de “Papers per a Tothom” on participava el meu marit, em va dur al  

“Casal dels infants”. Em van donar l'adreça per a preguntar per una noia, aquí em 

vaig anar a preguntar i em van apuntar en aquest curs, el curs de castellà. Quan  

vaig arribar el que volia era aprendre a parlar castellà, vaig anar en un institut.  

Vaig fer classes de castellà durant sis o set mesos, després aquí em van indicar fer  

un  curs  d'hostaleria,  perquè  aquí  també  fan diferents  cursos.  Després  em van  

manar a fer un curs d'hostaleria i unes pràctiques en un restaurant.” (Sara: 2).

d. Donar-se d'alta com autònomes i obrir els propis negocis: algunes 

de les dones aprofitant les possibilitats econòmiques que algunes entitats 

socials  i  bancàries  donen,  o  amb  el  seus  estalvis  personals,  van  obrir 

negocis particulars i iniciatives emprenedores. Algunes van tenir un relatiu 

èxit  i  altres  no  van  poder  continuar  a  llarg  termini,  sigui  per  falta  de 

coneixement  de  l'entorn,  o  bé,  per  efectes  de  la  crisi  econòmica 

generalitzada. El cas de Rubí és un exemple de l’obertura d'un negoci que 

no va sortir gens bé

"...vaig pagar una acadèmia de perruqueria, un curs de tres o quatre mesos i vaig  

obrir una perruqueria però no va servir, vaig estar 4 mesos i vaig tancat, no em 

donava  res…  venia  poca  gent.  La  gent  d'aquí  com  no  tenen  confiança  amb 

nosaltres, no venia molta gent, clar és normal... la gent que va tota la vida a un  

lloc no vol canviar-se, després d'això em va sortir  un treball,  en 2007, en una  

residència, aquí vaig treballar de nit." (Rubí: 3).

Elena, gràcies a la seva experiència en la gestoria que la va contractar -a la 

que va entrar per contacte d'una associació de dones en que la participava- 

va  decidir  muntar  el  seu  propi  despatx  d’assessoria,  encara  que 

l'experiència no va ser del tot positiva.

“I llavors vaig començar això amb molta il·lusió i vaig triar la ciutat d'Hospitalet  

perquè vaig pensar que sent un punt important d’immigrants, tan mal informats,  

havent tan poques gestories amb compromís amb nosaltres doncs els semblaria  

interessant i la veritat és que no vaig pensar en quant anava a guanyar. A més em  

va arribar tot els diners de la meva casa, vaig vendre la meva casa a Bolívia, i tot  

ho vaig posar aquí. Sí, tinc una sala de reunions, tinc un… com aula perquè vaig dir  
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que anava a informar sobre drets laborals, mira en el meu cap havia de tot. Però  

mira estic sense un duro, no desmotivada, perquè els diners es recuperen, pitjor  

que m'hagués quedat amb les ganes de fer les coses. Hi ha molta gent que va però  

a informar-se i punt, no tenen interès a fer el tràmit, hi ha gent que fins i tot se'ls  

han llevat els papers per no fer les coses. De vegades no tenen molt interès. I clar  

això comporta a perdre molt temps, bé els diners no importen, però ja és l'any i  

aviat s'acaba el lloguer, és una gran despesa gairebé 800 euros, però ho vaig a  

tancar ja està decidit.” (Elena: 2).

3.4.3. Més allà de la feina, acció i participació

Moltes de les dones entrevistades, en un temps relativament curt d’estada, 

van adonar-se de les condicions socials, polítiques i culturals en les que es 

col·loca  a  la  població  migrada.  Això  va  ser  una  motivació  per  a  la 

participació activa en diverses entitats socials. Tanmateix, cal destacar que 

algunes de les dones entrevistades ja feien diverses actuacions polítiques i 

mobilitzadores en els seus propis contextos d'origen, o bé, participaven en 

accions socials vinculades a les seves religions.

D'aquesta manera, moltes dones van participar, o participen actualment, en 

associacions  diverses,  o  altres  espais  d'intervenció  i  acció.  Aquesta 

participació  pot  ser  per  a  denunciar  les  condicions  de  les  persones 

migrades,  enfortir  xarxes  socials,  donar  assessories  a  altres  persones 

estrangeres o nacionals, oferir voluntariats, etc.

a. Dones líders d'entitats

Algunes d'aquestes dones han liderat, o lideren, la creació d'entitats socials 

de suport. Per exemple, Milena és la fundadora de “Casa eslava”, on brinda 

suport i assessoria a les persones immigrades que ho necessitin:

“[...] ara jo dono assessoria des de Casa eslava. Puc donar assessoria més lleugera  

de papers, tenim ara un advocat que va entrar en la junta directiva de Casa eslava,  

que deixa el 25% descompte per a les persones que vénen derivades des d'aquí.  

Així que el primer assessorament ho dono jo, i després si volen passen amb ell  

però amb un descompte, també té online gratuït. També tenim una advocada a  

Girona que forma part de l'església ortodoxa, que seguim en molt bones relacions i  

col·laboració, que també fa moltes coses gratuïtes, que diu que quan jo la crido  
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segur és un cas complicat perquè casos normals jo els se relacionar i sempre són 

complicats, però ella diu que aprèn molt dels meus casos. També tenim classes de  

castellà i de català, tenim grups de dol migratori perquè jo vaig formar un grup en  

una associació de dol normal, vaig oferir fer dol migratòria i aquí va ser el primer  

treball d'art terapeuta que vaig tenir, no va ser aquí a Casa Eslava va anar en altra  

associació de dol. Perquè jo sempre dic que quan vam deixar el nostre país, ha  

mort, vam dur el nostre dol per amistats, per paisatges, per menjars, per tot això i  

duem els  nostres  duel  almenys  per  tres  anys,  aquí  em vaig  adonar  que  vaig  

començar a superar-lo quan vaig començar a ajudar a uns altres a superar-lo. Si et  

tanques en el teu dolor i en el teu dol mai surts d'aquest cercle. Però aquí em van  

passar aquestes coses, al final es va aconseguir subvenció i tot això però no van  

voler pagar-me, em van dir que: “si era tan bo com jo intento mostrar al món he  

de treballar de gratis”. Em dolia molt i no va ser l'última vegada que em va passar  

això per això vaig muntar Casa eslava, si treballava gratis seria en alguna cosa que  

jo  havia fundat,  llavors  no tens aquesta situació  que algú cobra gràcies al  teu 

treball i a les teves idees.” (Milena: 10).

També trobem el cas de Melisa, que està liderant la creació d'una associació 

de  dones  marroquines  en  Sant  Vicenç  dels  Horts,  sobretot  per  a  que 

algunes dones reagrupades,  puguin  tenir  altres  espais  oberts  apart  dels 

seus contextos familiars. 

"...ara estem reunint a unes dones marroquines, a veure si podem muntar una  

associació nostra en Sant Vicenç... Oberta per a totes, però jo crec que des del  

meu punt de vista, de veure tants anys que les associacions quan la porten del  

mateix  origen  surt  endavant  millor,  per  què,  hem de  ser  durs  amb  nosaltres  

mateixos... perquè hi ha moltes coses que s'escapen que no s'entenen. Tot el món  

ho està fent el millor que pot, però alguna cosa fallem i per això quan veus a la  

gent que duu aquí 10 o 15 anys i no parla castellà, no està integrada, alguna cosa  

falla que no han arribat ells (els professionals) a detectar per a treballar amb elles.  

Llavors  jo  com dona duc  33  anys  aquí  vivint,  comparo  amb altres  companyes  

meves  no  solament  marroquines  sinó  d'altres  països  com de  Sudamèrica,  que  

també tenen el mateix objectiu que el meu, que ens ajuntem totes juntes per a  

treballar  en comú i  ajudar-les,  per  què,  ens vam trobar  que  estan amb altres  

associacions però sempre estan en un circuit tancat, llavors no entenem en quina  

cosa falla, falla en el professional..." (Melisa: 17).
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El  mateix  vol  fer,  Bona,  qui  vol  replicar  en  Catalunya,  el  circuit  de 

cooperatives de dones que va inaugurar a Senegal.

"...jo crec que es requereix una associació de dones, una associació de dones que  

comenci a associar-se i el que serveix com una referència per a totes les dones  

perquè tingui a veure la figura que tens aquí com referent... els expliques com ha  

fet per a arribar aquí, que hi ha els seus alts i els seus baixos, t'aixeques, et poses  

de peu. Aquesta és la idea de crear una associació de dones." (Bona: 11)

b. Dones participants, emprenedores i voluntàries

Altres dones van participar o participen en diverses accions específiques per 

a persones immigrades, o bé, en entitats socials més generals i obertes a 

tota la població. Aquesta participació de les dones en associacions també es 

dóna per la confluència d'interessos, el que ha demostrat que a vegades 

poden arribar a establir empreses comuns. És el cas de Carmina, qui va 

participar  durant  molt  de  temps  en  l'associació  de  dones  immigrades 

“Sabores del mundo”.

“Vaig fer un curs de català i un curs d'autoestima per a famílies monoparentals  

recents d'haver-nos separat. Aquí la majoria eren catalans i jo no entenia bé, em 

van enviar a una ONG en la casa de la cultura, que donaven les primeres converses  

de català  i  això.  Aquí  vam tenir  un projecte reuníem a la gent immigrant,  ens  

reuníem els dissabtes. La Colombiana estava treballant en l'Ajuntament, en l'àrea  

de treball amb immigrants. Ella ens va veure que estàvem treballant amb una ONG  

unes dones immigrants, ella ens va reunir, ens va trucar i ens va proposar treballar  

juntes en un esdeveniment. Arran d'un menjar intercultural amb la gent de l'Ong 

vam fer l'associació de dones immigrants. Totes érem dones que havíem vingut per  

a aquí, però amb els nostres fills allà, teníem el dolor d'haver deixat als nostres  

fills.” (Carmina: 5).

La Carmina va participar en aquesta associació des del primer moment que 

va arribar a la ciutat  on estava contractada per a cuidar a una senyora 

major, sense contracte laboral, a Sant Cugat de Vallès. Ella narra cóm la 

seva  implicació  en  aquest  espai  li  va  obrir  importants  camins  per  a  la 

inserció social en el context, li va comportar participar en diverses accions 

interculturals, i a més a més, va tenir la possibilitat de participar en espais 
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diversos per a fer difusió de les condicions socials, laborals i econòmiques 

que pateixen les dones immigrades sense contracte laboral. 

Per  altre banda,  algunes dones van ser captades per entitats  socials  en 

funcionament  per  a  donar  un  temps  de  voluntariat  a  aquestes  entitats. 

Aquesta situació els va passar a moltes de les entrevistades que tenen un 

alt nivell d'estudis (sobretot per classes de reforç i altres serveis) com és el 

cas de Mitapar que dóna classes d'anglès a estudiants universitaris. 

3.4.4. Barreres per a la pròpia inserció laboral

Com havien mencionat abans, encara que l'ambient exhorta a que les dones 

busquin la seva preparació, els seus camins per a trobar feina i la promoció 

social, existeixen barreres que dificulten que aquesta autoinserció es pugui 

materialitzar. A continuació detallem algunes de les dificultats assenyalades 

per  les  dones,  en  relació  amb  les  limitacions  trobades  en  els  seus 

recorreguts cap a la inserció sociolaboral.

a.  Manca  de  vincles  socials: sent  les  xarxes  socials  la  forma  més 

expedita de trobar feina per a les persones immigrades,  el  no tenir-les, 

genera una barrera d'accés laboral considerable. El no saber a qui demanar, 

a on anar, i quines portes glopejar, fa que el procés d'inserció laboral sigui 

més lent, fins que aquest suport de xarxa es formi d'alguna manera.

En aquest sentit podem dir que alguns dels espais destinats a la inserció 

sociolaboral de la població immigrades, encara que no resultin directament 

efectius per a la inserció laboral, si és cert, que en alguns casos, permeten 

a  les  dones  accedir  a  determinades  xarxes  socials  que  a  llarga  poden 

facilitar l’accés a determinants espais laborals. 

b. Treballadores informals: existeixen dificultats associades als nínxols 

de treball disponibles per a les dones. Com es va mencionar en el segon 

apartat,  molts dels espais de feina per a les dones immigrades tenen a 

veure amb espais de cura i  atenció a persones i  de neteja (industrial  o 

particular). Moltes de les feines són, doncs, a l'espai privat, en cases, el que 

fa que algunes persones no vulguin contractar legalment a les persones per 
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a unes quantes hores de servei a la setmana. Això, sumat a la manca de 

regulació del sector i a la utilització de la “crisi econòmica” com argument 

per  no pagar bons sous,  fa que en aquests  espais  es doni  més feina a 

persones sense papers regulars, i que no puguin defensar els drets com a 

treballadores  per  no  comptar  amb  un  contracte.  Per  això  les  dones 

treballadores sovint queden en situació de vulnerabilitat per a defensar els 

drets laborals. Per altre banda, a vegades també es contracta informalment 

a persones que sí compten amb el permís residència, però per estalviar-se 

els costos de la seguretat social no se'ls fa contracte legal. Fatija, descriu 

les  dificultats  que  ha  tingut  per  a  trobar  feines  de  neteja  perquè  té 

documentació legal i  en molts llocs buscaven persones sense documents 

perquè “són més barates i també perquè solen ser més dòcils”. Ella narra la 

següent situació d’explotació, com a empleada domèstica:

"No jo no podia dir res, la culpa mai la tenen els caps i sempre la té l'empleada.  

Poden dir  qualsevol  cosa de l'empleada i  t'ho creus,  perquè és una empleada,  

perquè ella no és la cap, la cap és la que mana en la seva casa i si li dic alguna  

cosa em llançarà al carrer. Prefereixo sortir jo i dic que em vaig a que em foti fora.  

Això és el que he fet tota la meva vida. Perquè sóc estrangera però també tinc la  

meva dignitat,  no és perquè  estic  aquí  que  he de  baixar-li  el  cap a  qualsevol  

persona, respecto a la gent quan aquesta em respecta però si no em respecta jo  

me’n vaig. Si gràcies també per exemple a les filipines o, falten el respecte, a les  

equatorianes, a aquestes poden dir-los, perdona per la paraula, “ets una ruca” i  

elles diuen “moltes gràcies”, doncs a mi quan algú m'ofen així jo agafo les meves 

coses i me'n vaig, no fa falta quedar-me és que jo no vinc perquè em faltis  al  

respecte, jo vinc a fer una feina i no perquè em faltis al respecte, l'endemà pots  

agafar una paella i donar-me amb ella un cop al cap. Ella veu com jo tracto als seus 

fills, no ha de tractar-me malament perquè jo tracto als teus fills com si fossin els  

meus nebots, perquè són nens, a canvi d'alguna cosa és clar, perquè jo sé que  

necessito rebre afecte, no és perquè sóc la teva empleada que has de tractar-me 

malament, perquè jo sé que sóc una empleada i sóc conscient d’on està el meu  

lloc. Però parla’m amb educació i tractar-me com a una persona normal i corrent  

això no costa gens, no costa gens, però no! Jo no em paro, jo agafo les meves  

coses i me'n vaig, és que no m'agrada saps?” (Fatija:3). 

c. Tenir fills i no tenir xarxes familiars de cura: Altra dificultat que es 

va visualitzar, és que aquelles dones que tenen fills, tenen dificultats per a 
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poder acceptar diverses feines -legals o no legals- per no tenir xarxes de 

suport en la cura i l'atenció dels fills. Per altra banda, a vegades, existeix 

una  exclusió  velada  vers  dones  amb  fills,  sobretot,  en  un  mercat  tan 

informal com el servei domèstic, o bé aquesta exclusió es denota quan es 

busca fer una contractació laboral legal, preferint persones sense fills. Sara 

explica la incidència del seu embaràs en la recerca de feina: “Però després no 

em va tornar a sortir treball perquè estava embarassada de cinc o sis mesos, se'm  

notava.” (Sara: 3). 

d. Dificultat per a accedir a la formació o altres feines: hi ha casos de 

dones  que  no  han  pogut  accedir  a  cursos  de  formació,  o  buscar  altres 

alternatives laborals, perquè treballen sota condicions laborals molt fortes, 

sobretot,  en  el  servei  domèstic:  llargues  jornades  laborals  i/o  treballen 

alhora en varies cases o en espais geogràficament apartats, que els deixen 

sense temps real per a poder capacitar-se o buscar altres feines. 

Carmina assenyala “Ara que em vaig quedar sense feina, abans no podia perquè  

estava  amb  treball  cotitzant  en  la  seguretat  social,  vaig  fer  un  curs  de  cures 

bàsiques  per  a  persones  majors,  fa  poc,  vaig  fer  les  pràctiques  i  tot,  en  una  

residència. Durant els 8 anys no havia fet cap formació perquè estava interna i no  

podia fer res” (Carmina: 5).

Nora reconeix les dificultats per a intentar canviar de feina: “Jo dic que no he 

buscat,  crec que al no tenir família és de por de no tenir els diners llavors, tu  

busques el més fàcil, bé no el més fàcil, el que tens més a la mà. Clar estar aquí,  

que has de pagar una habitació, pagar el teu menjar i tot la resta, això fa que no  

puguis fer cursos, perquè si tu vols el fas però desgraciadament aquí gairebé no es  

pot, o treballes o fas cursos. Aquest crec que ha estat el meu error, per la por clar,  

si tu tens a la teva família aquí és diferent, et poden donar suport, clar treballes les  

teves hores i la resta et poden ajudar. Però clar se suposa que jo vaig venir aquí  

per a poder mantenir al meu fill, no podia deixar d'enviar-li perquè estava en atur,  

ara la meva germana s'està fent càrrec però quan pugui tornar a enviar diners ho  

faré.(Nora: 6).

e.  Barreres  des  d'algunes  entitats  socials  i  signes  de  xenofòbia: 

algunes dones assenyalen que una barrera tant en la seva arribada com 

també  a  llarg  termini  per  a  una  bona  inserció  social  i  laboral,  són  els 
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aspectes simbòlics i  discursius que tenen algunes entitats socials vers la 

immigració estrangera en general i alguns signes de xenofòbia de la gent al 

carrer.  Algunes  de  les  dones,  també  mencionen  com s’han  trobat  amb 

persones  que  les  han  contractat  (regular  i  irregularment),  que  han 

demostrat  aquests  signes  de  xenofòbia  i  prejudicis  vers  les  persones 

immigrades en general. 

Un cas, va ser l'experiència de Clau, qui en un recurs d'atenció públic, li van 

recomanar directament, que la millor opció que podia agafar era tornar al 

país d'origen.

IV. CONCLUSIONS I SUGGERIMENTS 

En aquesta recerca es va poder visualitzar clarament la complexitat que 

envolta  els  processos  particulars  de  migració  de  les  persones  que 

decideixen deixar el seu context d'origen, especialment d'algunes dones. En 

les diferents trajectòries explorades s'evidencia que no només les decisions 

entorn  als  moviments  transnacionals  passen  per  aspectes  econòmics 

exclusius, sinó per una sèrie d'altres factors que es relacionen també amb 

les  condicions  socials,  polítiques,  culturals  que  ofereix  el  context  de 

recepció. Aquestes possibilitats no sempre promouen una inclusió efectiva 

social  (encara  que  existeixen  polítiques  explícites  amb aquest  propòsit), 

com es visualitza en els relats, moltes vegades la recepció està marcada 

també per serioses dificultats per a una efectiva inserció laboral i social.

En  l'àmbit  laboral,  aquestes  dificultats  són  més  explícites  perquè  es 

concatenen  a  altres  factors  vinculats  al  mercat  existent,  a  condicions 

estructurals que afecten a tot el conjunt social -com la crisi econòmica- i a 

les exigències legals i polítiques específiques cap el col·lectiu estranger. No 

obstant,  en  aquesta  recerca  es  pot  veure  que  aquestes  requeriments 

específics per a la inclusió demanats a la comunitat immigrada, encara en el 

temps es compleixen, no sempre són una garantia directa per una inserció 

real. Això vol dir que el “camí ascendent” que es perfila en el discurs de 

moltes polítiques i intervencions socials per a una inserció social i laboral, 

no es verifica en la pràctica perquè els recorreguts no són lineals sinó que 
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poden  variar  en  el  temps  depenent  d'altres  factors  com  les  condicions 

econòmiques que afecten a la societat en general. Així, la inserció no es una 

meta amb un clar final, sinó un procés que pot allargar-se en el temps.

D'altra banda, en aquest temps de procés d'inserció, els discursos -d'acord 

a  les  explicacions  donades  per  les  dones-  des  de  diverses  institucions 

terminen posant el focus de l'atenció en les mateixes persones immigrades, 

sense  mirar  cap  a  l'altra  banda:  el  sistema  que  acull i  les  seves 

contradiccions. Així va quedant la responsabilitat de la inclusió gairebé en el 

terreny exclusiu de les persones immigrades (en els seus propis esforços i 

autogestió) i en el de les entitats específiques (públiques i privades) que 

han de desenvolupar diverses accions per a què aquestes persones puguin 

ingressar a la comunitat per a no afectar la cohesió social. Això termina per 

invisibilitzar les condicions socials, polítiques i econòmiques que presenta el 

context  com  a  sistema,  quedant  sense  qüestionament  sobre  si  aquest 

permet o no una veritable inclusió i participació de tots els membres de la 

societat.  Aquesta  invisibilització  de les  condicions  contextuals  es  fa  més 

evident en l'àmbit laboral, on prima l'adequació tant de les persones com de 

les entitats públiques i privades als vaivens del mercat, sent contradictori 

que sigui “l'accés al treball” l'argument per excel·lència que s'utilitza des del 

discursos  oficials  com  forma  d'integració  efectiva  per  a  les  persones 

immigrades.

En aquest sentit, creiem que el treball de recerca va aprofundir, a partir de 

l’anàlisi de les trajectòries de les dones migrades el coneixements sobre tres 

àmbits  que  considerem  vitals  per  a  millorar  les  actuacions  públiques  i 

privades en quant a la inserció sociolaboral:

1. Respecte de l'impacte de les polítiques públiques migratòries en les que 

van estar immerses les dones immigrades en els seus processos efectius 

d’inserció laboral.

2. La caracterització de les pròpies estratègies i recursos d’inserció de les 

dones per a inserir-se en el  mercat laboral  formal i  el desenvolupament 

d'agència personal en aquest procés.
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3.El context, és a dir, el mercat laboral actualment vigent, en relació amb 

els  sectors  d’ocupació  que  són  possibilitats  per  a  aquest  col·lectiu.  Cal 

analitzar críticament els àmbits d’ocupació que aquest mercat ofereix cap a 

aquest sector social considerant una perspectiva de gènere.

4.1. Polítiques públiques i inserció

Considerant que “les polítiques socials poden ser un instrument clau en els  

processos  d’integració  social  dels  immigrants  o  generar  processos  de  

segmentació  i  diferenciació”  (Cachón  i  Laparra,  2009)  és  necessari 

relacionar-les  amb  els  altres  àmbits  no  suficientment  plantejats  en  els 

anàlisi sobre la inserció efectiva de persones estrangeres. 

Quan parlem de polítiques migratòries pel cas Espanyol hem d'assenyalar la 

intensa  relació  que  tenen  amb  les  polítiques  europees.  Aquestes  es 

caracteritzen principalment pel “control dels fluxos migratoris” -tot i que els 

sistemes migratoris dels diferents països europeus van generar necessitats i 

respostes  diferenciades.  En  el  cas  espanyol,  la  primera  legislació  sobre 

estrangeria va ser fortament restrictiva a pesar que en 1985 la presencia 

migratòria era escassa en el territori, el que demostra que va sorgir com 

resposta de la seva inclusió al marc europeu. El posterior creixement de la 

presencia  de  persones  que van migrar  a  Espanya,  entre  altres  diverses 

raons, es deu al fort desenvolupament i les exigències d’un mercat laboral 

que  va  requerir  treball  flexible  i  disponible  però  amb  un  marc  legal 

restrictiu.

Al  tractar  amb  polítiques  migratòries  ens  trobem  davant  una  tensió 

legislativa entre les polítiques de control de fluxos i les polítiques socials que 

pretenen compensar les desigualtats, moltes vegades generades pel mateix 

sistema legal restrictiu. A més, quan es refereix a polítiques per afavorir la 

integració  de  les  persones  immigrades  existeix  al  menys  dos  maneres 

diferenciades  de  fer-ho:  amb  un  sentit  “culturalista”  que  concep  la 

integració  en  un  sentit  estrictament  cultural,  o  bé  una  concepció 

“materialista”  que planteja  la  feina  com l'element  clau  de  la  integració. 

(Laparra  i  Cachón,  2009).  Així  les  accions  terminen  dirigint-se,  per  un 

cantó,  a  l'adequació  cultural  (cursos  vers  persones  estrangeres),  a  la 
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mediació veïnal en termes culturals, a la promoció de sensibilització davant 

la diversitat cultural, entre altres; i per altre, a la realització d'actuacions 

per  a  la  ubicació  d'aquestes  persones  en  el  mercat  formal  o  informal 

(cursos,  borses  de  treball,  etc.),  a  la  difusió  dels  beneficis  de  la  seva 

presència en termes econòmics, entre altres. Aquests discursos poden tenir 

els seus perills: el culturalista per tancar a les persones en grups estanques, 

i l'economicista perquè es fa inviable en temps de crisi generalitzada (cal dir 

que en el darrer temps, l'atur de les persones immigrades es sancionat en 

els discursos predominants i en alguns casos es va plantejar la possibilitat 

d'estudiar mesures negatives en cas que aquestes persones no treballin, 

com treure'ls la residència).

La complexitat de l’escenari s'acreix si es consideren els diferents nivells 

competencials  a  nivell  governamental  que  intervenen  en  les  polítiques 

d'integració  (Martínez  de  Lizarrondo,  2009).  Les  polítiques  s'han  anant 

desenvolupant amb diferents ritmes, i tot i que hi ha una suposada sinergia 

entre  aquest  nivells  (Estat,  Autonomies  i  governs  locals),  aquesta  no 

sempre s'ha donat. A nivell Estatal s'ha de mencionar el Plan estratégico de 

ciudadanía  y  inmigración  (2007-2010)  que  té  per  objectiu  orientar  les 

polítiques d’integració de la migració però que es relaciona més directament 

a les polítiques de control dels fluxos migratoris. Tanmateix, la Generalitat 

de Catalunya ha establert des de fa alguns anys els  Plans de ciutadania i  

immigració  que  pretenen  sistematitzar  les  polítiques  dirigides  cap  a  la 

immigració en un nivell intern.

Ara  bé,  en  els  relats  de  les  dones  d'aquesta  recerca,  es  reconeix  que 

aquestes han gaudit  d'algunes de les  intervencions dirigides al  col·lectiu 

(s'ha de considerar que les dones entrevistades porten entre quinze i deu 

anys d'estada). No obstant, la relativa novetat de la sistematització de les 

polítiques, impedeix una comparació més puntual (tot i que Catalunya ha 

sigut una de les primeres Comunitats Autònomes que ha realitzat esforços 

en aquest sentit). 

Des  de  2005 la  Generalitat  vol  promoure  un  model  determinat  (Pla  de 

ciutadania i immigració 2005-2008), considerant les etapes dels projectes 

migratoris, generant així polítiques d'acollida, d'igualtat i d'acomodació. Cal 
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dir que les trajectòries de les dones entrevistades no s'ajusten en data a 

aquest pla, degut a que l'arribada de les dones es va produir abans de la 

posada en marxa d'aquesta política; no obstant, sí que podem comprovar 

en les seves trajectòries de vida que no es dóna un procés d'inserció de 

forma ascendent i lineal, i per tant, moltes de les ajudes aportades en un 

primer  moment  -considerades,  des  de  la  política,  com d'acollida  inicial- 

poden ser necessàries també en altres moments del recorregut vital.

A  més  dels  esforços  per  la  sistematització  de  les  polítiques  per  a  la 

integració  de  la  immigració,  és  fonamental  reconèixer  les  principals 

orientacions del conjunt de polítiques tal com l'accés a l’escolarització als 

fills i filles de les persones immigrades i la mateixa atenció sanitària. En els 

relats de les dones d'aquesta recerca trobem la valoració molt positiva tant 

de  l'accés  a  l'escolarització  com també  l'accés  a  l'atur  quan  han  pogut 

efectivament accedir a aquest benefici.

4.2. L'autogestió de les persones immigrades

Cal  dir  que  més  enllà  de  les  polítiques  d'acollida  i  acomodació  que  es 

desenvolupen des de l'Estat vers les persones immigrades, podem dir que 

les dones desenvolupen una varietat de recursos per a  resoldre les seves 

dificultats legals i les que el mercat laboral les imposa.

Si entenem com agència a la “capacitat d’un mateix per a potenciar fites 

que desitja potenciar” (Sen, 2000:36), podríem assenyalar que la majoria 

de  les  dones  entrevistades  des  de  la  seva  primera  decisió  d'emigrar 

manifesta aquesta actuació promotora. Moltes dones van sortir dels seus 

contextos d'origen per a poder desenvolupar canvis tant a nivell personal 

com també familiar i  socials.  Aquesta capacitat  es potencia a l'arribar al 

context de recepció, sobretot davant el xoc d'expectatives personals i les 

exigències i condicions que la nova comunitat pot oferir. Davant d'aquesta 

situació, la majoria de les dones entrevistades van desenvolupar diverses 

estratègies  personals  -moltes  vegades  sent  gestores  d'altres  actuacions 

familiars- sobretot per a inserir-se al mercat laboral. És a dir són “agents” 

actius dins el nou marc social: des de l'adequació a treballs informals i mal 

remunerats, adequació als perfils requerits en espais de cura  i atenció de 
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proximitat  (moltes  posseeixen  formació  superior),  desenvolupament  de 

xarxes  de  contactes  entre  connacionals  i  entre  altres  persones  del  seu 

entorn  (boca-orella),  assistència  a  entitats  socials  i  públiques  per  a  la 

recerca (cursos, borses de treball, etc.), iniciació d'activitats emprenedores 

particulars, entre altres.

La  pràctica,  va  dir  Arendt  (1998),  és  la  posada  en  acció  de  la  nostra 

capacitat d'actuar. Les dones entrevistades actuen, desenvolupen diverses 

accions  per  la  seva  pròpia  iniciativa  per  a  poder  assolir  els  objectius 

plantejats:  accés  econòmic,  adquirir  una  millor  situació  social,  beneficis 

econòmics, socials i, a llarg termini, polítics. Però com assenyala Sen (2000

) -qui  distingeix  entre  llibertat  de  benestar  i  llibertat  d'agència-,  una 

persona com agent no actua només pel seu propi benestar sinó també pel 

dels altres. Així en aquesta recerca, veiem que les dones desenvolupen una 

sèrie d'estratègies que no passen pel seu benefici personal directe, moltes 

vegades, sinó per altres (familiars i altres connacionals principalment). Si 

bé,  aquesta  actuació  es  dóna  davant  les  dificultats  que  moltes  dones 

troben,  possibilita  a  la  vegada  una  transformació  en  el  sentit,  que  les 

apodera a llarg termini per a poder pensar altres formes d'inserció social 

més general. Com ens proposa Castoriadis (1983), existeix una tensió entre 

l’efectiva autonomia de les persones i la regulació que fa el marc social a on 

inserim (autonomia-heteronomia).

Més enllà, de les limitacions que posa el context social a la materialització 

dels  objectius  de les dones immigrades entrevistades,  es pot veure que 

també existeix  una certa  promoció  de l'autogestió  o un cert  traspàs de 

responsabilitat de la inclusió en aquesta actuació personal. Aquesta actuació 

individual  vers  el  propi  grup  de  referència,  és  promoguda,  a  vegades 

explícitament o bé, implícitament, en els discursos socials d'intervenció cap 

les persones immigrades. Això afavoreix que s’invisibilitzi la responsabilitat 

en la recerca de cohesió social tant de l'Estat com d'altres actors. Així en 

molts relats d'aquesta recerca podem veure com les dones són exhortades 

a  la  realització  d'una  sèrie  d'accions  progressives  si  es  que  volen 

efectivament ocupar un lloc social dins del grup de recepció (aprenentatge 

d'idiomes, actualització d'estudis, desenvolupament de cursos de formació, 
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inscripció  en  entitats,  desenvolupament  d'actuacions  no  formals, 

regularització de papers, introducció cultural a l'entorn, demandes de canvis 

culturals en alguns casos, etc.) sense fer canvis en el marc social que rep a 

aquestes dones. La pilota de la inclusió està en el seu camp i han de fer tot 

el possible per a gestionar-la i poder arribar a la meta.

4.3. Mercat laboral estratificat

D'altra banda,  en la  recerca es va poder ratificar,  en relació  als  àmbits 

d'ocupació,  que  existeixen  clarament  nínxols  en  el  mercat,  definits  per 

diferencies de gènere i procedència nacional.

L'eix  de  gènere  defineix  clarament  els  espais  d'inserció  de  les  dones 

migrades: aquests espais donats per la societat a aquest grup social, estan 

travessats  per  l'assignació  de  rols  de  gènere  de  la  mateixa  societat 

d'instal·lació. És a dir que la majoria dels àmbits d'ocupació i formació que 

actualment estan sent ocupats per aquestes dones és dirigeixen cap a la 

cura de persones dependents (infància i adults majors) i a temes domèstics 

(neteja  de  llars).  Per  tant  es  dóna un cert  reemplaçament  dels  rols  de 

gènere:  perquè  aquestes  “dones  estrangeres”  possibiliten  un  cert 

alliberament  de  les  dones  autòctones  per  a  la  realització  dels  mateixos 

(Juliano,  1998).  Així  l’eix  de  gènere  es  creua  amb l'eix  de  procedència 

nacional: aquests treballs de cura i  serveis de proximitat,  són significats 

com de baixa qualificació i prestigi a nivell social general, constituint-se com 

un nínxol laboral, gairebé exclusiu, per a les dones estrangeres.

Les  dones  entrevistades  confirmen  l'existència  d'aquests  espais  reduïts 

d'inserció i la dificultat de sortir dels mateixos, perquè per allò, es requereix 

una gran inversió de temps i de recursos, que no disposen. En no disposar 

d'altres  alternatives,  moltes  vegades,  les  dones  accepten  les  condicions 

presentades pel mercat, encara tenint com expectativa la possibilitat a llarg 

termini de canviar d'activitat. Cal dir que les dones van provar camins de 

creació de microempreses o l'autoocupació com a forma d'evitar el treball 

en  els  nínxols  laborals  que la  societat  d'instal·lació  reserva  a  les  dones 

immigrants, però aquesta alternativa exigeix un fort capital social i simbòlic 

per part de les dones, que triguen en desenvolupar. D'altra banda, suposa 
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que estan disposades a assumir els riscos i esforços que comporta aquest 

tipus d'auto-ocupació, a més d'un coneixement del context social, econòmic 

i  legal.  Tot  això  amb  la  possibilitat  de  fracàs  empresarial  i  els  costos 

econòmics que això podria suposar, o bé, el no comptar amb les proteccions 

socials que suposen les relacions de dependència, etc.

Cal considerar que totes les dones van passar per períodes d'irregularitat, 

situació que les va a posar en situacions de vulnerabilitat social i econòmica. 

Amb major o menor grau d'informació (que influencia les expectatives de 

les  dones  fent-les  més  o  menys  realistes),  com vam dir  elles  mateixes 

estableixen estratègies amb les que planten cara a les situacions difícils. Tot 

i que s'ha de recordar que l’existència d'un mercat irregular -i la tolerància 

social davant d'aquest- és un factor que dificulta la legalització d'aquestes 

dones treballadores.

Com hem vist, l'oferta del mercat està estratificat en termes de gènere i per 

procedència nacional,  reproduint  les relacions asimètriques pròpies d'una 

societat  patriarcal  en  els  cossos  i  experiències  de  les  dones,  aquesta 

vegada, immigrades. Els treballs disponibles per a elles -treballs domèstics i 

de  cura-  són  aquells  que  les  dones  autòctones  han  deixat,  però  que 

segueixen desvalorizats socialment i mal pagats. 

En aquest  sentit,  els  serveis  privats  (Ongs,  associacions,  etc.)  i  públics, 

s'acomoden a aquestes exigències del  mercat.  Així,  els  serveis  d'atenció 

dirigits cap a les dones migrades, ofereixen cursos de formació per a la 

inserció sociolaboral marcats per la dimensió del treball i el mercat laboral, 

com així també la situació legal de les usuàries que atenen (cursos de cura i 

neteja, etc.). En altres paraules, el marc sociocultural i legal de la societat 

receptora genera un espai d'acció restringit per a la inserció sociolaboral de 

les dones migrades. 

4.4. SUGGERENCIES I RECOMANACIONS 

A partir del relat de les trajectòries laborals de les dones migrades, poden 

extraure algunes recomanacions i suggeriments que es perfilen en diferents 

nivells: 
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4.4.1. A nivell global, com vam veure en el relats d’origen, els diferents 

motius  de  les  migracions  actuals,  no  impedeix  reconèixer  les  grans 

desigualtats entre el nord global i el sud de manera global. Desigualats que 

no són tan  sol  econòmiques.  També trobem els  efectes  de  les  guerres, 

situacions de violència de gènere, diferents creences religioses, patrons de 

conductes desiguals en relació amb el gènere, entre altres aspectes.

Llavors  totes  les  accions  que  tendeixin  a  la  disminució  d’aquestes 

desigualats son benvingudes, tals com les accions a favor de l’eliminació de 

la gana en el món, el deute extern dels països, l’especulació financer, la 

lluita per la desigualtat de gènere, etc. 

4.4.2. A nivell de polítiques, podem afirmar que falten intervencions que 

impliquin a tota la societat per desenvolupar-la en una societat inclusiva de 

totes  les  diferencies,  promovent  processos  de  diàleg,  sensibilització  i 

transformació  de  les  condicions  socials,  econòmiques  i  legals  cap  a  una 

societat  cada  cop  més  inclusiva.  Una  inclusió  vista  més  enllà  de  la 

procedència  nacional  o  d'aspectes  culturals,  sinó  considerant  a  tot  el 

conjunt social. Això implica considerar un posicionament crític respecte del 

propi sistema que s'està desenvolupant i que afecta a totes les persones 

integrants de la societat, no només a les persones immigrades. Si es vol 

una efectiva cohesió social es requereixen accions que inclouen a tots els 

actors participants (Estat, mercat i ciutadania en general).

A més, cal incidir sobre la irregularitat del mercat laboral, reconeixent les 

condicions  de  les  dones  treballadores  per  tal  d'evitar  situacions  de 

vulnerabilitat  i  promoure  espais  laborals  dignes.  La  falta  de  control  del 

mercat irregular  genera una certa eternització  de la  permanència de les 

dones migrades en els espais menys reconeguts per la societat, deixant-les 

en  espais  secundaris  a  on  no  es  garanteixen bones  condicions  socials, 

laborals i econòmiques.

També es requereixen polítiques que defensin el dret a viure en família per 

a evitar situacions molt dolentes i greus en les famílies transnacionals. Això 

passa per veure a les dones migrades no només com subjectes econòmics 

que sustenten tasques de proximitat necessàries per la societat de recepció, 
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sinó com subjectes amb drets socials com la resta de persones membres de 

la societat. 

4.4.3.  A  nivell de  la  intervenció  social, amb  dones  migrades  és 

necessari la participació de les dones en tot el procés: és necessari intentar 

disminuir les jerarquies que el procés d’intervenció reprodueix (Montenegro, 

2003). Així  també visibilitzar  les estratègies posades en  pràctica per  les 

dones i de les xarxes socials amb les que conten. Fins ara, les intervencions 

els donen la responsabilitat de la seva inclusió, però a la vegada, tenen molt 

poca veu a l'hora de determinar los recorreguts d'inserció plantejats per 

entitats socials i polítiques. Per tant, es requereixen consolidar dispositius 

de participació efectiva del col·lectiu de persones estrangeres, no només de 

caràcter consultiu. 

D'altra banda, resulta important la continuïtat i evitar dispersió en la xarxa 

de serveis. Les  esperes i les dificultats en l’accés poden ser determinants 

per a accedir a cursos de formació o a alguns serveis, degut als recursos 

econòmics  limitats.  També  cal  evitar  la  fragmentació  dels  recursos, 

afavorint un model d'intervenció global.

El paper que alguns serveis realitzen poden funcionar positivament a llarg 

termini, com per exemple les borses de col·locació en relació amb el treball 

domèstic. Aquests serveis ofereixen una espècie de garantia institucional: 

d'una  banda  el  fet  d'haver  realitzat  un  recorregut  en  la  institució,  els 

garanteix  una  referència  a  les  usuàries,  i  alhora,  en  relació  amb  els 

ocupadors, permet establir certs criteris a l'hora de la contractació (encara 

que sigui informal) i certs mecanismes de regulació.

4.4.4. A nivell simbòlic,  es de summa importància el treball en aquesta 

dimensió  per  a combatre  els  processos de categorització  social  rígides  i 

essencialitzadors que s'estan donant en la societat de recepció. Es requereix 

emfatitzar espais de reflexió i acció sobre les condicions d'inserció social de 

les persones migrades i generar processos de protecció social igualitaris i 

sensibles al gènere.
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Hem vist que moltes intervencions socials explicades per les dones d'aquest 

estudi,  desenvolupen accions amb la  finalitat  que els  sectors  minoritaris 

s'integrin  al  majoritari,  considerant  implícitament  que  les  persones 

immigrades són excepcions dins un sistema general, culturalment diferents 

i, per tant, en situació de desavantatge a la llarga per a la seva inclusió 

social.  D'aquí,  que  es  requereixi  introduir-los  en  la  lògica  de  la  cultura 

dominant.  Per  això,  creiem  que  s'han  de  considerar  intervencions  de 

sensibilització,  participació  i  educació  que  considerin  l'acceptació  de  la 

diversitat i promoure valors de respecte al pluralisme sociocultural, si  es 

pretén afavorir la interacció entre els diferents grups humans que habiten 

un mateix territori  i  donar accés a les mateixes oportunitats  polítiques i 

socioculturals. Considerem que no necessàriament es requereixen accions 

amb formes “empàtiques” de relació social en els entorns locals, sinó també 

un procés de conscienciació educativa de la comunitat complerta -tant de 

les persones receptores com de les immigrades- respecte de les condicions 

socioeconòmiques  generals  que  afavoreixen  la  subordinació  d'aquests 

col·lectius  estrangers.  L'acceptació  de  la  diversitat,  no  s'esgota  amb  la 

transformació dels imaginaris negatius entorn de les persones estrangeres, 

s'ha d'anar més enllà i promoure accions socials i formatives a nivell local 

que  qüestionin  també  els  mecanismes  que  converteixen  les  diferències 

socioculturals entre les persones –legítimes per si mateix- en desigualtats 

socials,  el que acaba reproduint la subordinació social d'uns grups a uns 

altres.

V. IMPACTE PREVIST

El present treball d’investigació neix d’un procés d’investigació seguint les 

consideracions que el Pacte Nacional per a la Immigració estableix, el qual 

considera la perspectiva de gènere com a eix transversal en les actuacions 

que es porten a terme mitjançant les polítiques locals. S’emmarca dins de 

l’objectiu general de potenciar la igualtat entre homes i dones en relació 

amb  les  seves  oportunitats  d'inclusió  sociolaboral.  Particularment,  els 

resultats  de  la  recerca  es  van  plantejar  per  a  contribuir  a  l’objectiu  de 

garantir la igualtat de drets i l’accés al mercat laboral a tota la població de 

Catalunya -en aquest cas de les dones immigrades-, sense perdre de vista 
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la diversitat  d’elements relacionats amb l’accessibilitat  als recursos en la 

societat de recepció (Montenegro, M., et al. 2005, 2007, 2009, 2011).

La  investigació  aplicada:  “Polítiques,  pràctiques  i estratègies 

d'inserció:  Una  mirada  des  de  les  trajectòries  de  les  dones 

immigrades”,  portada  a  terme  pel  grup  de  recerca  Fractalitats  en 

Investigació Crítica de la Universitat Autònoma de Barcelona (2009-2011), 

té com a resultat, tres productes específics:

El  primer:  aquesta  memòria  d'investigació  amb  la  descripció,  anàlisis  i 

aspectes conclusius de disset històries de vides de dones que han immigrat 

al context català. 

El segon:  un material audiovisual en format de documental, anomenat “Per 

compte aliè” el qual aprofundeix en els recorreguts vitals de cinc dones 

seleccionades a partir del material de la recerca (consultar CD adjunt). 

El tercer: una guia de treball que, acompanyada del material audiovisual, té 

la finalitat de difondre els resultats de la recerca mitjançant un material útil 

per al treball pràctic amb diferents col·lectius (consultar CD adjunt). 

“Per  compte  aliè”,  el  documental  que  acompanya  aquest  material,  fa 

referència a les condicions laborals en les quals solen ser contractades les 

persones en situació irregular. Alhora, però, suggereix que existeixen també 

motius externs que incideixen en la presa de decisions de les dones a l'hora 

de migrar. Per exemple, amics o familiars que han migrat, i/o la necessitat 

de fer-se càrrec de la manutenció dels  fills i filles i/o persones dependents.

Les històries de vida presentades en aquest documental, focalitzades en els 

processos  d’inserció  sociolaboral,  ens  parlen  d’una  diversitat  de  motius, 

situacions  personals,  situacions  legals,  experiències  d’inserció  i  exclusió, 

ruptures,  retrobades  familiars  i  resignificacions,  narrades  en  primera 

persona  per  les  dones.  Cadascuna  és  única  i  no  ens  permet  la 

generalització. És per això, doncs, que els materials ens presenten persones 

i experiències vives i reals i no pas dades o categories d’anàlisi.
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Tot aquest material, tot i ser complex en relació amb les experiències vitals 

de les  dones,  ens permet reflexionar  sobre  els  diferents  aspectes  de  la 

inserció  social  i  laboral  de  les  persones  immigrades.  Mostra,  així,  una 

varietat de factors que impliquen a la societat de recepció, a més d'aquells 

relacionats amb els  serveis  o recursos destinats a aquesta finalitat  i  les 

pràctiques  dels  seus  professionals.  Es  tracten,  per  exemple,  aspectes 

relacionats  amb  els  condicionants  legals  per  a  la  inserció,  els  aspectes 

socials  relacionats  amb les  xarxes o contactes,  els  aspectes formatius  o 

limitadors per a la formació, les restriccions del mercat laboral generitzat, 

les pràctiques dels ocupadors i d’altres elements que es relacionen amb les 

possibilitats d’inserció d'aquestes dones.

En aquest sentit està constituït com a material de difusió, reflexió, anàlisi i 

sensibilització  de  les  experiències  vitals  de  dones  que  han  migrat  a 

Catalunya. De manera que, conjuntament amb el documental, serveix com 

a eina de treball  per a ser utilitzat  per a diferents col·lectius,  tant  per 

professionals  que  treballen  en  el  sector  de  la  inserció  laboral,  com per 

diferents grups de persones que es relacionen directa o indirectament amb 

la temàtica. 

Per tot això, aquest material  està conformat per un seguit de tallers de 

treball,  pensats en concordança amb els objectius plantejats de: difusió, 

reflexió, anàlisi i sensibilització, i dissenyats per a treballar amb col·lectius 

específics, dins dels àmbits d’actuació dels recursos que donen resposta a 

les demandes dels col·lectius de persones immigrades. 

Els col·lectius prioritaris per a la intervenció amb aquest material, que han 

estat  seleccionats  són:  professionals  i  tècnics  dels  recursos  i  serveis 

d’inserció i/o formació, personal en pràctiques i/o voluntaris dels recursos 

d’atenció i inserció laboral, associacions de persones immigrades, personal 

dels  serveis  d’atenció  primària  a  nivell  local,  associacions  de  dones 

immigrades, recursos d’atenció i inserció per a dones, associacions de veïns 

i  altres  associacions  de  la  xarxa  associativa  local,  joves  immigrants  i 
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autòctons cursant els estudis secundaris (12 a 18 anys), personal de l’àmbit 

educatiu, i associacions de mares i pares de família.

Aquest material de treball, en forma de guia de tallers, serà útil i flexible 

per a ser utilitzat i adaptat a diverses accions d’intervenció que es porten a 

terme des dels recursos per a la inserció. L’objectiu és que sigui una eina 

més per tal d'encaminar-nos cap a la consecució de les condicions d’equitat 

de gènere i justícia per als col·lectius de persones immigrades a la nostra 

societat.

Cal  esmentar  que,  s’han  reproduït  mil  exemplars  del  documental, 

conjuntament  amb  el  material  didàctic,  en  castellà  i  català,  per  a  ser 

distribuïts entre els recursos que donen suport a la inserció, no no més a la 

Comunitat  Autònoma  de  Catalunya,  sinó  també  a  altres  comunitats  de 

l’estat Espanyol, amb nivells elevats d’immigració. 

Per  altre  banda,  en  quant  a  la  transferència  del  coneixement  adquirit  i 

l’impacte científic de la recerca, els resultats seran difosos mitjançant la 

participació dels membres de l’equip de recerca en congressos espanyols i 

europeus, que abordin la temàtica de la immigració i/o de gènere, en relació 

amb els processos d’inserció sociolaboral a les societats europees. 

Específicament, en el mes de maig dues representants de l’equip de recerca 

participaran  en  el  congres  “Gender,  Sexuality  and  Political  Economy”  a 

realitzar-se  els  dies  24  i  25  de  maig,  a  la  Universitat  de  Manchester, 

Departament de Sociologia, amb la ponència: “Auto-inclusion? Agency and 

Labor  Inclusion  for  Migrated  Women  in  Spain”.   Aquesta  comunicació 

presentarà els resultants de la recerca, focalitzant especialment en un dels 

aspectes conclusius d’aquesta, els referits a la demanda d’inserció que es fa 

a les persones immigrades des de la societat de recepció, i els aspectes 

relacionats  amb  l’agencia  desplegada  per  les  dones  per  a  assolir  o 

solucionar aspectes de la seva inserció sociolaboral. El material presentat en 

aquesta comunicació podrà ser publicat per la Universitat de Manchester, 

sota la gestió i aprovació de l’equip docent que organitza. 
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Finalment,  es  preveu  la  publicació  d’articles  específics  per  a  difondre  i 

aprofundir  en  altres  aspectes  rellevants,  producte  d’aquesta  recerca 

aplicada. Per una banda, es publicaran articles a nivell científic en revistes 

d’impacte, espanyoles i europees, i per altre banda, articles o capítols de 

llibres, que puguin ser accessibles per als professionals que treballen en 

l’àmbit de la intervenció sobre aquesta realitat. En aquest sentit, l’equip de 

recerca actualment està dissenyant un material formatiu per a professionals 

que  treballin  en  recursos  d’inserció  sociolaboral,  que  serà  publicat  en 

octubre del 2011.
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VII. ANNEXES

7.2. Documental “Per compte aliè” i material didàctic en DVD.

7. 1. Entrevistes semiestructurades (documents annexos)

1. Milena
2. Carmina
3. Elena
4. Sara
5. Fatija
6. Nora
7. Mariana
8. Francisca
9. Bona
10. Lorena
11. Rubí
12. Melisa
13. Clau
14. Josefa
15. Matipar
16. Ahsita
17. Rosa
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