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ACTA D’ACORDS DE LA REUNIÓ DEL GT TREBALL DE LA LLAR I DE LES CURES   
20 de març de 2017 
C/ València, 344 
HORA 18:00 h 

  
ASSISTENTS: 

Entitat 

ASOCASCOL Asociación Casal Colombiano 

Asociación Amistad de las Mujeres Filipinas 

Asociación Cultural Los Ríos en Cataluña 

ASOCROM Associació Romanesa de Catalunya 

Associació d’Ajuda Mútua d’immigrants a Catalunya (AMIC – UGT)   

CC.OO de Catalunya – MIGRACIONS i Federació de construcció i serveis 

Centro Boliviano Catalán 

Centro Peruano de Barcelona 

CICTAEC Cámara Internacional de Comercio y Turismo Asociación Ecuatoriano 
Catalana 

FASAMCAT Federación de entidades americanes en Catalunya 

FEDEBOL Federación de entidades bolivianas en Cataluña 

FEDELATINA Federació d’entitats llatinoamericanes a Catalunya 

Mujeres Pa’lante 

SURT, Fundació de dones, Fundació privada 

Sònia Parella, sociòloga, membre del Grup de recerca GEDIME de la UAB 

Silvia Bofill, antropòloga, membre del Grup de Recerca en Antropologia 
Jurídica (GRAJ) de la UB 

Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 
 
1. Es proposa iniciar 2 línies de treball 

a. Definir un Grup de treball amb entitats i juristes que pugui elaborar un 
document del Consell amb propostes adreçades a les diferents 
administracions (similar al realitzat pel document de 67 propostes). 
Partim del treball realitzat el darrer any per diferents entitats, algunes del 
Consell, que s’han constituït com a taula i han iniciat un procés de denúncia i un 
seguit de contactes amb el Parlament i la Generalitat de Catalunya (us 
annexem el document que han elaborat).   
La constitució del grup es definirà a la propera Comissió Permanent que es 
realitzarà el dia 6 d’abril. Es planteja la necessitat d’organitzar un grup més 
reduït i operatiu (fonamentalment amb membres de la Comissió Permanent i 
juristes) que es reuneixi aproximadament un cop al mes i un altre grup més 
general i obert on es validin i ampliïn les propostes realitzades pel grup 
operatiu i que es reuniria amb menys periodicitat i en funció de les necessitats. 
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b. Definició d’accions que entren dins les competències i possibilitats de 
l’Ajuntament 

 Clàusules socials en les contractacions municipals 

 Accions de sensibilització 

 Declaració Ple de l’Ajuntament... 

 
2. Temes a abordar i possibles accions 

 
Empoderament de les persones treballadores 

- Formació en Riscos laborals 
- Difusió de materials de riscos laborals 
- Informar a les persones treballadores sobre els canals existents de denúncia 

d’agressions, situacions d’abús i/o discriminació. 
- Informació sobre drets  

 
Mesures legislatives, de contractació, cotitzacions... 

- Clàusules socials en la contractació pública; seguiment del compliment 
d’unes condicions de provisió de servei dignes tant pel treballador com per 
l’usuari; municipalització dels serveis de provisió d’atenció i cura de 
persones. 

- Reivindicacions: 
o Contracte per escrit 
o Cotitzacions per drets (atur, pensió contributiva, atenció per 

malaltia...); per exemple experiència França: en el servei la persona 
treballadora rep uns xecs per hores realitzades que posteriorment 
el/la treballadora les presenta a la Seguretat Social com a 
cotitzacions. 

o Reconeixement de les malalties laborals. 
- Contractació de serveis per part de famílies amb pocs recursos: 

flexibilització dels requisits i/o suport de les administracions (Serveis 
Socials, plans de suport a la contractació...) 

- Flexibilització dels requisits per a l’accés a la regularització administrativa de 
les persones estrangeres que aporten contractes parcials del sector. 

- Establir un segell de qualitat que identifiqui a les empreses socialment 
responsables (experiència Sant Feliu de Llobregat). 

- Increment de la inspecció de treball a les empreses i persones/famílies 
contractants (agències de col·locació, ETTs, domicilis...). Experiència Govern 
Basc. 

- Incidència d’altres legislacions que afecten al sector: Llei d’estrangeria i Llei 
de dependència 

 
Denúncia 

- Manifest del Ple de l’Ajuntament reclamant entre d’altres temes la 
Ratificació del Conveni 189 de l’OIT per part de l’Estat espanyol 
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- Definir estratègies de prevenció i denúncia d’abusos, de situacions de 
discriminació i  d’agressions (agressions sexuals, tracta de persones, 
discriminacions d’origen gènere, aspecte físic...); Telèfon “vermell” de 
denúncia d’agressions, situacions d’abús i discriminació.  
 

Socialització de la problemàtica i sensibilització (no és un tema de l’espai privat; 
cal perspectiva integral) 

- Implicar a tota la societat i agents: administracions, empreses, universitats i 
grups de recerca, entitats i associacions de veïns, famílies... Incorporar la 
mirada del contractant; Anem per feina com a entitat que realitza 
intermediació. 

- Valorització del treball de la llar i les cures  
- Posar el treball de la llar i de les cures en el centre del debat: imprescindible 

pel sosteniment de la vida. 
- Trencar la dicotomia espai públic/treball productiu vs espai privat/treball 

reproductiu 
- Suport a estudis que donen visibilitat a la realitat del treball de la llar i les 

cures. 
- Comptabilitzar i donar visibilitat al nombre de persones que treballen en 

aquest àmbit 
- Donar visibilitat a les conseqüències socials del treball en condicions de risc 

i de precarietat (sistema sanitari, serveis socials...) 
- Donar visibilitat a la inoperància o efecte contrari que han tingut les 

diferents modificacions legislatives precaritzant i vulnerabilitzant encara 
més la situació de les persones treballadores d’aquest àmbit, sobretot les 
estrangeres. 

- Fer campanya/es de sensibilització amb lemes cridaners i contundents 
respecte diferents aspectes: denúncia de l’ús del diner públic que acaba 
fomentant el treball en l’economia submergida i precaritzant-lo; la 
necessitat de instar a tota la societat en l’oportunitat de millora de les 
condicions del sector... 

- Seguiment d’experiències realitzades a l’estat i altres països (País Basc, 
França, Sant Feliu de Llobregat...) 

- Presència del CMIB en els espais de debat sobre la temàtica  
o 06/04 Jornada Economia Feminista 

 
 


