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Implementació 68 Propostes de Dignificació del treball de la llar  

 
 Constituïda la Comissió de seguiment: 16 abril. Dona continuïtat i compliment al 

treball realitzat l’any 2017 com a tema del Consell: 

 Manifest. 22 d’octubre de 2017 
 68 propostes. 30 de novembre 2017 
 Declaració institucional. 22 de desembre de 2017 

 

 Publicació de les 68 propostes, català i castellà, en procés de difusió 

 

 Entrevistes amb les institucions competents 

 Subdelegació de Govern (Estrangeria, Seguretat social...),  
 Generalitat (sobretot pel tema Inspecció i Institut Català de la Salut),  
 Barcelona Activa (prioritzar treballadores de la llar en els plans d’ocupació),  
 o també amb Associacions municipalistes o la Diputació. 

 

 Seguiment de la Mesura de Govern per la democratització de la cura 

 Superilles socials per l’atenció domiciliària 
 Jornada: Democratitzant la Cura a Barcelona, celebrada el 10 de maig i a la 

que ens van convidar 
 Guia per a famílies contractadores: Guia “Cuidem qui ens cuida” . En la que 

ha col·laborat Anem per feina 
 Creació d’un Espai d’Informació i recursos per a la Cura, de referència a la 

ciutat. 
 Guia per a persones treballadores 
 Campanya de comunicació 

 

 Espai de les cures: en procés de definició. C/ Viladomat. Previst per final d’any. 

Serveis d’assessoria laboral, jurídica i psicològica. Pàgina web. 

Proposta de fer aportacions, un avanç: 

 “Telèfon vermell”: s’està analitzant com es pot incorporar i la vinculació 

amb la Generalitat, tenint en compte que incorporaria part de denúncia i 

part de suport en moments complexos. Caldria aprofundir en el protocol.  

 que sigui realment especialitzat en el tema, amb personal format 

 tenir present a les persones “sense papers” i poder derivar-los a  serveis  
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 fer una aproximació àmplia, no parcialitzada.   

 Diagnòstic de mancances i  mapa de serveis.  

 definir bons protocols de derivació, incorporar les treballadores de la llar 

als circuïts d’acollida 

 Horaris adequats: disposen de molt poc temps, especialment les dones 

internes (24 hores i només diumenges disponibles).  

 

 Guia per a persones treballadores: Des del punt de drets laborals l’han estat 

treballat i s’hi ha establert relació des del Consell per poder contribuir-hi i disposar 

d’exemplars 

 

 Campanya de comunicació: des de la comissió treballarem una sensibilització a 
partir dels vídeos i càpsules que ja vam elaborar, amb el suport del departament de 
comunicació de l’Àrea de Drets de Ciutadania. 

 
 
 
 Altres prioritats: 

 formacions en riscos laborals, adequant horaris 
 preveure una jornada específica adreçada a treballadores de la llar amb 

continguts adequats i en cap de setmana. 

 
 Accions en marxa per part d’entitats: 

 Comissió amb Generalitat: principals resultats de les darreres reunions 
- es prepararà una càpsula informativa de 30’’ del 012 per a TV3 (Elena G. 

Melero), així com falques a Catalunya Radio, centrades en drets. Hem 

establert coordinació amb 012 i es farà formació per atendre trucades.  

- hi ha en preparació fulletons sobre seguretat i riscos laborals i s’està 

realitzant formació de formadores d’entitats.  

- el tema Inspecció de treball de moment no prospera massa. 
 

 Mocions a Ajuntaments, Parlament, Congrés per ratificar el Conveni 189: 
Les entitats de la Taula de Defensa dels Drets de les Treballadores de la llar, 
la neteja i les cures estem promovent accions perquè l’estat espanyol 
ratifiqui el conveni 189 de la OIT, a través de contactes amb partits polítics i 
Ajuntaments. Per ara hi ha 7 Ajuntaments que han aprovat la moció.  


