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ACTES RESUM I D’ACORDS DE LES REUNIONS  
GT TREBALL DE LA LLAR I DE LES CURES – Legal/laboral i Salut/Social 
 
6 i 7 de juny a les 17:30 h 
Pg. Sant Joan, 75 9a planta 

 
 
ASSISTENTS GRUP LEGAL I LABORAL 

Sr. Pedro Moreno Anem per Feina 

Sra. Mariana Isla Associació d’Ajuda Mútua d’immigrants a Catalunya (AMIC – UGT)   

Sra. Ana Rojas CC.OO de Catalunya – MIGRACIONS i Federació de construcció i serveis 

Sra. Lenny Rua Centro Boliviano Catalán 

Sra. Norma Véliz Mujeres Pa’lante 

Sra. Norma Falconi 
Sra. Isabel Escobar 

Sindillar 

Sra. Núria Pàmies 
Sra. Alèxia Ballabriga 

Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 
S’excusen el Sr. Ignasi Camós i la Sra. Ana Muñoz. 

 
 
ASSISTENTS GRUP SALUT I SOCIAL 

Sr. Rodrigo Araneda ACATHI Assoc. Cat. per la integració de homosexuals, bisexuals i 
transsexuals immigrants. Vice-president CMIB. 

Sra. Ana Rojas CC.OO de Catalunya – MIGRACIONS i Federació de construcció i serveis 

Sra. Elsa Oblitas Centro Boliviano Catalán 

Sra. Pina Quiñones Centro Peruano en Barcelona 

Sr. Javier Bonomi FEDELATINA Federació d’entitats llatinoamericanes a Catalunya 

Sra. Ana Camargo SURT, Fundació de dones 

Sra. Sílvia Bofill Antropòloga, membre del Grup de Recerca en Antropologia Jurídica 
(GRAJ) de la UB  i col·laboradora de l’associació Mujeres Pa’lante 

Sra. Sònia Parella Sociòloga, membre del Grup de recerca GEDIME de la UAB 

Sr. Raül López Tècnic d’Igualtat del CIRD, Departament de transversalitat de gènere 

Sra. Núria Pàmies 
Sra. Alèxia Ballabriga 

Secretaria del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 
S’excusa la Sra. Carmen Bermúdez 
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Aspectes generals dels 2 grups 
 
Temes que es plantegen pel treball / Ordre del dia: 

 Es plantegen alguns punts previs: 

- Revisió calendari de treball (afecta als dos grups): Preparar manifest per la 

trobada de BCN Ciutat Diversa de 22 octubre. Comissió de preparació manifest  

- Previsions per la trobada de 22 octubre: Previsió preparació vídeo proposat 

per CCOO: definir objectius i usos de futur (Experiències / sensibilització 

población en general / Informació drets, més adreçats a persones treballadores 

de la llar) i emanar col·laboració:  per la definició guió i aportar persones 

(experiències) 

- Informació previsions col·laboració mesura democratització de la cura: veure 

acta de la sessió del dia 7/6. 

 Revisió del document i les propostes: es presenta un primer esborrany preparat 

des de Secretaria amb les aportacions presentades al grup fins el moment, de cara 

validar estructura i tenir una primera base (però molt provisional) 

- Acord estructura del document (model 67 propostes / graella) 

- Definició índex.  

- Contribució Ignasi Camós per escrit 

- Glossari: Proposta de punts a recollir / Persones encarregades 

- Validar i completar propostes i argumentació 

 Metodologia proposada: Assignar a persones del grup. 

 Validar i completar propostes ja recollides: concretar, reformular. Definir 

administració responsable 

 Aportacions per l’argumentació 

 Noves propostes 

 

Presentació proposta vídeo 

En el marc de la Trobada d’entitats que el Consell d’Immigració realitza a l’octubre s’ha 
proposat realitzar un vídeo que abordi la temàtica del treball de la llar des de la 
perspectiva vivencial. Es vol mostrar diferents situacions que permetin posar sobre la 
taula les diferents realitats que viuen les persones que treballen en aquest àmbit. 
També es planteja que seria interessant donar visibilitat a la part de les famílies que 
voldrien contractar en condicions i que no sempre poden per diferents motius. 

La proposta ha sorgit de CC.OO., que prepara una proposta de guió i està oberta a la 
col·laboració d’altres entitats en el marc de la trobada i del grup de treball de la llar i la 
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cura de les persones, per definir guió i per aportar persones com a testimonis o 
entrevistades.  

L’objectiu és fer un vídeo que es pugui presentar com unitat, d’uns 8 a 12’, i que 
posteriorment es pugui desglossar en càpsules, de cara diferents moments o 
campanyes de comunicació. 

El grup valora com a molt interessant la proposta i fa les següents aportacions: 
- L’objectiu ha de ser la sensibilització. 
- Que incorpori tant la visió negativa de la realitat com quan els resultats són 

positius. Aportar testimonis en positiu tant de persones treballadores de la llar 
com de famílies o empreses contractants.  

- Intercalar-ho amb presentacions des de l’àmbit normatiu i acadèmic (algun 
advocat d’entitats o persona de l’àmbit /o universitari) com des de la 
perspectiva de les entitats que treballen amb aquests col·lectius (tècniques / 
referents de les associacions / sindicats). 

- Donar visibilitat a què és un treball com un altre i per tant cal normalitzar-ne 
les condicions de treball. 

- Introduir un lema que lligui les diferents càpsules. 
- Podria tenir 3 potes: treballadores, famílies i societat/sistema 

S’ofereixen per donar suport en la definició del guió del vídeo i per aportar testimonis: 
Mujeres Pa’lante, Centro Boliviano, Sindihogar (a concretar a partir del contacte). 

 

Manifest i Declaració institucional 

Les entitats faran una proposta de Manifest i que es traslladarà a una reunió oberta a 
totes les entitats del Consell. S’ofereixen per fer el primer redactat: 

 Ana Rojas (CC.OO) 

 Elsa Oblitas (Centro Boliviano Catalán) 
 

Document de treball 

L’estructura del document prposat segueix la de les 67 propostes. Hi ha una primera 
part de resum de propostes que es treballarà al final. L’apartat a treballar en el marc 
del grup de treball és el desenvolupament de les propostes que consta 3 apartats amb 
una graella per a les propostes: 

- Preàmbul (a concretar) 
- Títol/subtítol de l’apartat 
- Argumentari dels motius perquè es planteja la necessitat de fer propostes en 

aquest àmbit. 
- Llistat de normativa que es veu afectada i que s’ha estudiat 
- Propostes: inclou graella (institució a qui s’adreça, responsable, etc) 
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En la reunió del dia 7/6 es planteja i es valora adequada una modificació en l’índex del 
document per tal de resoldre algunes dificultats quant a on s’ubiquen algunes 
propostes que tenen a veure tant amb salut com amb legislació. Es proposa que el 
tema legal sigui l’eix transversal, de manera que les temàtiques s’agrupin en els 
següents punts (provisional):  

1. Laboral i Seguretat social 
2. Estrangeria i migració 
3. Salut 
4. Social i sensibilització 

 
D’aquesta manera en els dos primers punts hi hauria majoritàriament aspectes legals, 
però no exclusivament, i en els dos segons a l’inrevés. 
 

Glossari: es plantegen alguns termes (una primera pluja d’idees a completar) que 

hauria de recollir el document, i es proposa distribuir entre les persones del grup 
perquè proposin definicions (s’enviarà un correu específic): 
 
- Cura / cures 
 
- Persones treballadores de la llar 
- Internes 
- P. Treballadores discontínues 
- Atenció domiciliària 
- Neteja / Auxiliars de neteja 
- P. Treballadores en hotels 
- Auxiliars de geriatria (Residències 

gent gran) 
- Altres: jardiners/es, majordoms, 

governantes... 
 
- Conveni 189 OIT 
 
- Règim especial 
- Règim general 
 

- Conveni col·lectiu 
- FOGASA 
- Pensions / jubilació 
- ETT 
- Agències 
- Empreses socials 
- Entitats intermediació i inserció 

sociolaboral 
 

- Acreditació professional 
 

- Interculturalitat 
- Diversitat 
- Democratització 
- Reconeixement social 
- Economia de les cures 
- Interseccionalitat 

 
- Legislació / Reglamentació Laboral i de Seguretat social 

 Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació 
laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar. 

 Estatut dels treballadors 
 .... 

- Legislació / Reglamentació d’Estrangeria  
 LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS 

EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL 
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 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. 

 .... 
- Altra Legislació / Reglamentació Laboral  

 Dependència 
 ...? 

 

Les modificacions i noves propostes aportades en cada grup, que van ser 
riques i nombroses, s’incorporaran al document de treball que s’enviarà 
properament. 
 

 
 

Reunions grups de treball 

 
6 de juny - GRUP DE TREBALL LEGAL / LABORAL / SEGURETAT SOCIAL / 
ESTRANGERIA 
 

Debat sobre el document de treball 

Es valoren adequats l’estructura i l’índex del document de propostes (a continuació hi 
ha l’aportació del grup de Salut i Social que proposa un canvi en l’índex). L’Índex podria 
distingir la situació de les Treballadores en Règim especial de les d’atenció a domicili i 
contractacions en règim general. 

Es plantegen algunes qüestions prèvies: 
 Qui determina el tipus de contractació (règim general o sistema especial) és el 

tipus de contractant (empresa o família). 
 Cal que el document reculli les diferents casuístiques (treballadores internes, 

discontinues o generals) 
 Prioritzar en el document l’àmbit del treball a la llar. 

 
Algunes idees són: 

 Assimilació d’ajudes a la contractació com en els treballadors del Règim Agrari i 
de la Mar (el Pedro d’Anem per Feina cercarà informació per fer-ne una 
proposta concreta). 

 Recuperar la idea del xec-servei (facilitarem el contacte de la Sònia Parella que 
va plantejar el tema en la primera reunió del grup). 
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7 de juny - GRUP DE TREBALL:  SOCIAL /  I SALUT 

Mesura per la Democratització de la Cura 

S’explica que ha quedat recollit en la Mesura definitiva la participació del Consell en: 
 Mesura 14:  

Instar a les administracions competents (autonòmica i estatal) a:    
 La modificació de la legislació i dels convenis laborals per a que les persones 

cuidadores principals familiars (o no pertanyents a la xarxa familiar de la 
persona receptora de cura) que pel seu grau de parentiu o la seva no 
pertinença a la família, no estan reconeguda en l’actualitat per la legislació, 
puguin accedir als serveis i/o permisos existents.                                                                                             

 La dotació de recursos econòmics necessaris a la Llei de Dependència per a fer-
la viable i garant d’una cura digna i revisió de la mateixa per reduir els efectes 
negatius sobre la divisió sexual del treball. 

 Mesura 21: 
Instar a les administracions competents (autonòmica i estatal), col·laborant en aquesta 
direcció amb els moviments i agents socials mobilitzats a:    

 Millorar els convenis laborals que regeixen les condicions de treball i laborals 
(actualment d’alta precarietat) de les treballadors/es de la llar i els i les 
cuidadores professionals i garantir que les treballadores siguin part de les 
negociacions.                                                                                                                    

 Reformar la legislació que regula el treball de la llar adoptant una versió més 
garantista del conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball i 
derogant la Llei 27/2011.                                                                                                                        

 Derogar les parts de la Llei d’Estrangeria que discriminen i atempten contra els 
drets humans, socials i laborals de les treballadores de la llar i cuidadores 
d’origen migrant.                                                                                                               

 Revisió i millora de les pensions no contributives 
 Promoure convenis d’àmbit català en els diversos camps dels serveis a les 

persones per millorar les condicions laborals. 
 

Informen també que la Mesura 1 Campanya de comunicació no s’iniciarà fins el 2018 
(no hi haurà pressupost abans). Hi haurà un procés participatiu per a realitzar 
propostes però encara no està definit com ni quan. Es farà una campanya general que 
podrà constar de subcampanyes. L’execució s’encarregarà a una empresa/entitat. 

 
Aportacions del grup a la Mesura de govern: 

 Caldria fer una mesura específica pel treball de la llar (diferenciat del treball de 
cures) 

 A la campanya de comunicació fer un desplegament diferenciat treball 
llar/cures per tal de no invisibilitzar el primer (és el que té unes condicions 
laborals més precàries) 

 Que en el marc de la mesura més global de les cures no quedin rebaixades les 
demandes del col·lectiu de treballadores de la llar (per la priorització de la cura) 
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 Que a la Mesura de realització d’un estudi sobre les treballadores internes 
s’inclogui la perspectiva de salut (física i psicològica) 

 Que el centre d’informació de nova creació incorpori l’atenció psicològica i el 
tema del “burning” 

 Que hi hagi disponible a nivell digital un mapeig de recursos disponibles 

 

Debat sobre el document de treball 

Aportacions en l’apartat del Preàmbul:  
 Podria anar lligat al Manifest 
 caldria incorporar-hi la realitat de la segmentació del treball de la llar i les cures 
 Es proposen per treballar-lo des de la taula d’entitats, la Sònia Parella i la Sílvia 

Bofill. 


