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99 dones van trobar feina durant l’any 2012 gràcies 
als programes d’inserció laboral promoguts per 
l’Agència ABITS 
 

» Els nous programes d’inserció laboral promoguts per l’Agència ABITS van 
augmentar en 50% el nombre de dones que han trobat feina. Aquests programes 
es van poder portar a terme gràcies a l’augment del pressupost de l’Agència en 
un 67%  

 
» Durant l’any 2012 el Servei d’Atenció i Mediació al Carrer ha atès 396 dones. Des 

de la seva creació, l’any 2006, el servei ha atès un total de 1.069 dones 
 
 
L’Ajuntament de Barcelona, a través de la regidoria de Dona i Drets Civils, va donar un fort 
impuls a l’Agència ABITS dotant-la de més recursos durant l’any 2012 augmentant en un 67% 
el pressupost respecte l’any 2011, i coordinant-la amb la resta d’àrees del consistori i amb la 
resta d’institucions per a treballar de forma transversal. 

Sobre la base que el programa de l’Agència ABITS ha de ser un espai que vagi més enllà de 
l’assistència social, l’Ajuntament de Barcelona va iniciar durant el 2012 diversos programes 
de formació i d’inserció laboral, coordinant-se amb les entitats del tercer sector que treballen 
en qüestions vinculades a línies d’acompanyament, assistència social i inserció laboral, amb les 
quals ja es col·labora des de l’Agència ABITS.  

Gràcies als nous programes d'inserció laboral i de la continuació del programa DIR-TS, 99 
dones van trobar feina durant l’any 2012 i es van signar 126 contractes. Aquestes xifres 
suposen un augment del 50% respecte l’any 2011.  
 
 

» Nous projectes de formació i d’inserció laboral  
 

Dona i prostitució. Projecte sociolaboral 2012. Conveni establert amb el Lloc de la Dona. 
Aquest projecte té l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que exerceixen la 
prostitució a través de la formació i la inserció sociolaboral a través d’itineraris formatius i 
laborals personalitzats. Durant l’any 2012 van participar 127 dones a les activitats 
formatives, un 38% més que l’any passat: classes de català i castellà; curs de cambreres de 
pis; tallers de salut bàsica i alimentació infantil; tallers d’economia domèstica; tallers d’orientació 
laboral; i tallers de cura de gent gran.  
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Pel que fa a la inserció laboral, 31 dones han aconseguit 32 contractes (una de les dones ha 
tingut 2 contractes) en els següents sectors: hosteleria, neteja industrial, i cura de les persones 
grans.  

Projecte d’Innovació Enfilant l’Agulla (Conveni de col·laboració amb El Lloc de la Dona). 
Aquest projecte assumeix la formació de dones nigerianes en costura dotant-les del nivell de 
professionalitat necessari per a la confecció productiva i/o per al desenvolupament de 
l’autoocupació en aquets àmbit. Al llarg del 2012 han participat 25 dones. 

El passat mes d’octubre es va crear l’associació “Enfilant l’Agulla”, que impulsa la marca social 
Dona Kolors, per produir, vendre i promocionar els productes elaborats per les dones, el que va 
suposar la contractació de 2 dones. Fa sis mesos es van obrir 5 punts de venda a diferents 
museus i llibreries de la ciutat (Laie i la Central). 

Per a dur a terme el nou projecte, s’ha format l’equip sobre les diverses formes jurídiques per a 
la creació d’una empresa social, el mercat del tèxtil i l’artesania, i orientació en màrqueting i 
comunicació. També s’ha rebut ampli assessorament en la creació d’un pla de negoci. 

DIR-TS (Conveni de col·laboració amb la Fundació Surt). Projecte que s‘adreça a persones 
que exerceixen la prostitució i volen entrar al mercat laboral formal, a les quals s’ofereix accions 
grupals, tutorials i pràctiques. L’objectiu és donar resposta a aquelles dones que, per decisió 
personal, volen deixar l’exercici de la prostitució i iniciar una activitat diferent. El ventall de 
recursos que ofereix el DIR permet a cada una de les dones definir i executar el seu projecte 
professional, desenvolupar competències professionals i millorar la seva ocupabilitat en relació 
al mercat de treball, al seu objectiu laboral i al lloc de feina al que volen accedir.  

L’any 2012 es van realitzar dues edicions del programa, amb un total de tres grups (dos dels 
quals finalitzen el mes d’abril i agost d’aquest any). Durant l’any 2012 han participat un total 
de 61 dones, de les quals 36 estan treballant.  

ITI: Itinerari personal d’assessorament a la professionalització de les dones que han 
exercit la prostitució (conveni de col·laboració amb la Fundació Surt): adreçat a dones 
que han exercit la prostitució i que han estat vinculades al mercat laboral formal en el transcurs 
dels darrers dos anys, per afavorir l’ocupabilitat i el manteniment en el mercat de treball. En 
aquest programa van participar 25 dones de les quals han trobat feina 16 d’elles, amb un 
total de 24 contractes a 16 empreses (mecànica sanitària; cambrera de pisos; operaria de 
neteja; promotora; ajudant de cuina; encarregada; i administrativa). 

ACCIÓ Programa Intervenció integral amb el col·lectiu de persones transsexuals 
vinculades a entorns de prostitució a la ciutat e Barcelona. Conveni establert amb la 
Fundació APIP-ACAM (Associació per a la Promoció i Inserció Professional). El projecte es va 
iniciar el mes de maig de 2012 i va finalitzar el mes d’abril de 2013 (les dades que es 
proporcionen són les del 2013). El projecte adreçat a persones transsexuals que exerceixen la 
prostitució per a incorporar-se al mercat de treball formal, amb documentació regularitzada si 
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són persones migrades, i amb una situació personal i un nivell mínim de català/castellà per a 
poder seguir un procés formatiu. Respon a l’objectiu de desenvolupar itineraris personals 
d’inserció sociolaboral tenint en compte algunes vivències específiques del col·lectiu 
transsexual, així com elements de discriminació soferts i les reticències d’empreses i possibles 
contractants. Incideix en la formació de la persona i el seu apoderament, però també en el món 
empresarial per afavorir-ne la integració i discriminació.  

En total s’han incorporat al programa 26 persones, i l’any 2012 es van aconseguir 2 
insercions laborals: una com a auxiliar de cuina i suport de cambrera en un bar, i una altra 
com a mediadora social a una entitat. 

Dispositiu especial d’acompanyament per a la incorporació al mercat laboral i al teixit 
social de persones que exerceixen la prostitució que busquen alternatives laborals 
(conveni de col·laboració amb la Coordinadora per a la inserció sociolaboral Anem per feina. 
Període 1 d’abril-desembre 2012). Projecte adreçat a dones en situació regular o regularitzable 
amb una experiència laboral anterior, o que han adquirit hàbits laborals a través de cursos de 
formació. Durant els 9 mesos van participar 44 dones de les quals han trobat feina 10 dones a 
través de 14 contractes en diferents sectors (neteja, auxiliar de geriatria, estètica, tele-
operadora, hostaleria, servei domèstic i seguretat) 

Projecte d’Inserció Sociolaboral Doma Impuls. L’Agència ABITS va encarregar a Barcelona 
Activa la confecció d’un projecte adreçat a dones subsaharianes que exerceixen o han exercit 
la prostitució i que cerquen alternatives laborals. Es va crear un projecte a mida que permet a 
les dones accedir a recursos formatius, d’orientació i acompanyament a la inserció a través de 
diverses fases: acollida al programa, orientació professional, adquisició de competències 
transversals, formació professionalitzadora i acompanyament a la inserció. Aquest projecte 
s’inicia el novembre de 2012 i té previst finalitzar el juliol de 2013.  

Durant els mesos  del 2012  les entitats hi van derivar 40 dones, de les quals 24 (60%) van 
assistir a les 4 sessions informatives realitzades. En total es van convocar 31 dones a 
entrevista individual d’acollida, amb una assistència del 87%, essent les 27 dones participants 
del programa. 

RAI: Intervenció per a la Recuperació, apoderament i inserció laboral de dones que han 
estat víctimes d’explotació sexual (conveni de col·laboració amb les entitats Adoratrius i 
Fundació Surt. Projecte adreçat a dones víctimes de tràfic amb finalitat d’explotació sexual 
perquè obtinguin eines per a la inserció laboral un cop s’abandoni el recurs d’acolliment. Aquest 
programa va finalitzar el passat mes de febrer.  

Van participar 12 dones, de les quals 2 van trobar feina al finalitzar l’any 2012. 
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» Balanç Agència ABITS 
 
El Servei d’Atenció i Mediació al Carrer (SAMC) de l’Agència ABITS ha obert, des del 2006 
fins a 31 de desembre de 2012, un total de 1.064 expedients (dones diferents ateses), dels 
quals encara resten actius 371. Al llarg del 2012 S’han fet un total de 108 altes noves i s’han 
atès 396 dones.  
 
 

 
El SAMC arriba ja a totes les zones de la ciutat on s’exerceix la prostitució a la via pública, 
Ciutat Vella, Sant Martí, Les Corts i Zona Franca. 
 
Un 85% del total de dones ateses són immigrades. La principal zona d’origen és l’est d’Europa 
(31%), seguida de Llatinoamèrica (26,5%) i de l’Africa subsahariana (21,8%). Les dones 
provinents de l’estat espanyol es situen en el quart lloc (14,5%). 
 
El 75,2% es troben en situació administrativa regular, i només el 23,7% dels casos es tracta 
d’una situació irregular.  
 
Una de les prioritats del servei és garantir que les usuàries disposen de targeta sanitària i 
coneixen l’accés al servei. L’any 2012, el 90% de les dones ateses disposaven de targeta 
sanitària, el percentatge més al des de la posada en marxa del servei. 
 

                                                      
1 Es consideren expedients oberts el nombre total de dones ateses des de l’ inici del pla l’any 2006. 
2 Es consideren expedients actius aquells corresponents a dones amb les quals s’ha realitzat intervenció en els últims 3 mesos. 
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              Expedients actius2 274 307 372 386 363 371 


