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ACTA DE LA 2A REUNIÓ DE LA COMISSSIO DE SEGUIMENT  DE LES PROPOSTES PER LA 

DIGNIFICACIÓ DEL TREBALL DE LA LLAR I LES CURES 

Dia: 12 de juliol de 2018     Hora: 17:00 hores 

Lloc: Pg. Sant Joan 75, planta baixa, sala 0.2 

 

S’excusen: 

Rodrigo Araneda ACATHI 

Sònia Parella Sociòloga UAB - GEDIME/CER-Migracions 

 

Ordre del dia  

1. Actualització Seguiment MG democratització cures: Raül López  

2. Previsió sobre comunicació i sensibilització en base a càpsules i vídeo  

3. Guia de drets laborals de les treballadores de la llar i col.laboració amb Punts 

de Defensa de drets laborals de Bcn Activa – Barbara Guix. Responsable Oficina 

Ciutat Vella 

4. Concreció de trobades per la presentació de propostes / demandes  

5. Informació per part de les entitats (Jornada sobre xecs servei CCOO, Taula 

entitats...) 

6. Lliurament publicacions impreses en català i castellà 

 

Assistents: 
 

 

Carles Beltran CCOO-CITE 

Norma Vèliz Mujeres Pa’lante 

Daniel Yañez Poble sec per a tothom 

Lourdes Marino 
Isabel Valle 

Centro Boliviano Catalan/Grupo Libélulas 

Verónica  Morante Sindillar/Mujeres Migrantes Diversas 

Pedro Moreno Anem per feina 

Silvia Bofill  Professora titular d’antropologia social a la 
UB 

Raül Lopez Cancho Dept. de transversalitat de gènere, CIRD (MG 
democratització de les cures) 

Barbara Guix Punt de Defensa dels Drets Laborals BCN 
Activa 

Núria Pàmies Martorell 
Edgar Codina 

Secretaria CMIB 
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Núria Pàmies presenta i agraeix la col.laboració de Bàrbara Guix del Punt de Defensa dels Drets 

Laborals BCN Activa, amb qui han tingut una reunió per parlar de la guia de drets de 

treballadores de la llar que avui presentarà per recollir aportacions i plantejar altres possibles 

col.laboracions. Es presenten els membres del grup. 

1. Actualització Seguiment MG democratització cures: Raül López 

Mesura de govern sobre cures.  Resum d’avenços en les accions prioritàries.  

- En relació al Centre de Cures 

o Les obres i la definició del projecte continuen endavant, es preveu operativitat pel 

gener. 

o L’espai de cures serà tant per persones cuidadores i persones cuidades, com per 

treballadores de la llar relació laboral, i famílies que cerquen suport. Es donarà 

informació, assessorament, ajuda psicològica... També hi haurà informació al web 

que s’està creant.  

 

- Núria Pàmies  

o explica que ha parlat amb la persona responsable, del Dept. de Salut de L’Àrea de 

Drets Socials. L’acord és que o bé una representació del grup anirà a una reunió 

per fer aportacions, o bé hi ha la possibilitat de que les persones que ho treballen 

vinguin a una sessió d’aquest grup, de cara al setembre. 

o S’ha demanat un document que especifiqui què es farà en aquest centre per tal de 

poder veure més detalladament les activitats que es desenvoluparan.  

 

- “Telèfon vermell”. S’ha de combinar amb el que s’està treballant amb el 012 i Generalitat, 

com  també inspecció. 

 

- Web: hi ha la voluntat de que hi hagi una pàgina web de l’espai de cures. La idea final és 

que hi hagi una pàgina web general de cures, i un espai destacat al web de l’espai/centre 

de cures. Segurament la pàgina web començarà abans, i després s’afegirà l’apartat de 

l’espai. 

 

- Ratificació 189. S’està instant a les administracions a modificar la seva regulació i 

legislació. Des de l’Ajuntament s’està veient amb quins mecanismes es pot interactuar 

amb la nova ministra per instar a la ratificació del conveni 189. Des del govern estatal s’ha 

proposat la ratificació i el pas de les treballadores de la llar al règim general de la SS, però 

no saben si es farà ara o a la propera legislatura. D’altra banda, el PP va presentar una 

esmena als pressupostos que impedeix que es faci el pas al règim general en els propers 4 

ó 5 anys. Està prevista una manifestació en aquest sentit de la que s’informarà. 
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- Altres mesures:  

o  S’està estudiant la via dels incentius fiscals per ajudar a la contractació formal. 

S’ha fet una recollida d’informació i comparativa d’altres països. Hi ha dues vies: 

reduir impostos a traves d’incentius fiscals/bonificacions. L’altra via és a través de 

subvencions i ajuts, més plausible per l’Ajuntament per competències.  Es 

plantegen xecs serveis, subvencions, simplificar procediments o fer algun servei 

d’intermediació. 

Això haurà d’esperar a decisió política, i veure el càlcul pressupostari. S’haurà 

d’estudiar com s’aplicarà, si de manera universal, per rendes, per dependència, o 

serà una subvenció temporal. S’està estudiant el cost de cada via. 

Aquest estudi és un document intern. Es preguntarà si es possible difondre aquest 

document per veure’l a la Comissió de seguiment.  

o Departament de salut: s’ha fet una reunió per desenvolupar estratègies en relació 

a familiars que cuiden a familiars. Hi ha una mena de document marc en procés. 

o Guia per a famílies contractadores. Porta per títol “Cuidem qui ens cuida”. Al juliol 

es difondrà la versió digital, i entre setembre/octubre la versió en paper. S’acorda 

demanar alguns exemplars pel Consell.  

 

- Campanya de comunicació MG: Des de l’Ajuntament s’està treballant una campanya 

pensant en remetre al web que ja s’ha mencionat i al centre de cures.  Es preveu que 

s’iniciï abans que l’espai de les cures estigui en funcionament. 

 

 

2. Previsió sobre comunicació i sensibilització en base a càpsules i vídeo 

Núria Pàmies va mantenir una reunió amb el dept. de comunicació de l’Àrea en relació a la 

previsió d’avançar accions de sensibilització per part d’entitats del consell en base al vídeo   i 

càpsules elaborats per la Trobada CMIB 2017. No te molt sentit llançar comunicacions sense 

algun material més al que remetre per orientar a les persones i es proposa fer moguda en 

xarxes socials (twits, whatsapps...) o per altres vies per part de les entitats, remetent a les 

guies de família i de drets de les treballadores de la llar, quan estiguin disponibles, previsible 

per setembre / octubre. 

La idea és fer una proposta de hashtag i missatges de twit per difondre les capsules, per part 

de les entitats. Cada entitat pot afegir informació que interessi en relació a la seva entitat i el 

que ofereix quan faci la difusió de les capsules. 

Es podrà acabar de lligar amb la campanya general si coincideix. 

 Proposta de hashgtag, el de major consens: #treball_llar_digne o #TreballLlarDigne 

Al setembre / octubre es farà arribar una proposta de missatges i twets a les entitats. 
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Aportacions en relació a la campanya de comunicació:  

 Twitter i xarxes socials no arriben sovint a les famílies i gent gran a qui hauria d’anar 

adreçada la campanya.  

 TV i ràdios. Es proposa que també hi hagi campanya per radio i TV, i vincular-ho amb la 

publicitat del 012 (Elena G. Melero).  

 També la possibilitat de que se’n faci una noticia per TV, inclosa Tele5 o altres TV 

d’impacte al gran públic.  Seria una bona estratègia per poder arribar a tothom.  

 Punts de destí: També es proposa que la informació arribi a  

o centres cívics, casals de barri, ambulatoris, mercats, farmàcies, CSS, comerços... 

o gent gran, casals, residencies, centres de dia,  

o agències,  

o mitjans de comunicació diversos  

o consolats.  

o Transport públic: Un mitjà molt visible són els autobusos: cartells grans als laterals 

dels vehicles i a les parades del bus (no els vídeos de TMB, s’han desestimat, per 

exemple, per la comunicació de la trobada CMIB, pel baix impacte)  

 

 Núria comenta la dificultat de fer arribar a mitjans diversos (premsa o ràdio de comunitats 

d’origen estranger). Es demana que si tenen contacte amb ràdios i diaris diversos ho facin 

arribar al Consell per poder fer difusió.  

o Al consolat de Bolívia hi ha una revista que surt un cop al mes, es podria intentar 

contactar. 

o Libelulas diu que les entitats podrien sondejar als membres i les treballadores per 

saber quins mitjans de comunicació fan servir per tal de poder arribar-hi.  

 

 Xerrades. Des del CMIB es proposa que es podrien fer xerrades a les comunitats/entitats, 

en cap de setmana, per part de les pròpies entitats. Comenten que ja ho estan fent i que 

cal ampliar, oferir  xerrades o penjar cartells o lliurar díptics aprofitant:  

o Comunitat Hondurenya: Núria explica que reuneix els dissabtes en cursos de català 

i altres activitats a un volum important de treballadores / ors de la llar a Poble Sec. 

o Altres entitats que fan cursos de català basic 

o aprofitar els dies de missa per fer difusió a la comunitat filipina  

o CCOO ofereix la seva sala on hi caben 350 persones 

Barbara Guix ofereix disponibilitat per contribuir a les xerrades. 
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3. Guia de drets laborals de les treballadores de la llar i col·laboració amb Punts de 

Defensa de drets laborals de Bcn Activa – Barbara Guix. Responsable Oficina 

Ciutat Vella 

BCN Activa amb col·laboració del Districte de Ciutat Vella van obrir el Punt de Defensa dels 

Drets Laborals. Un lloc amb advocades laboralistes que ofereixen assessorament. Ho 

coordinen amb sindicats i les xarxes laborals. Han fet reunions amb algunes de les entitats del 

GT. 

Aporta fulletons (s’annexen) 

Hi ha un punt a Ciutat Vella i un a Nou Barris. Atenen a persones de qualsevol districte de la 

ciutat. Al setembre esta previst obrir-ne un més a Sants. Amb els tres punts donarien 

cobertura inicialment a la ciutat. 

És un servei nou de l’Ajuntament. Fins ara han atès a 256 persones a Ciutat Vella; està 

funcionant be. 

El servei que ofereixen és molt flexible: fan atenció individual, grupal, donar xerrades, 

acompanyament de les advocades a xerrades...També es fan xerrades en conjunt en temes 

d’estrangeria. Es recomana anar amb cita prèvia.  

A Ciutat Vella el sector prioritari d’atenció és treball de la llar, hostaleria, turisme i comerç. 

La idea és poder tenir uns díptics amb drets bàsics laborals i el contacte del punt de defensa. 

S’està treballant en una guia especifica de drets del treball de la llar, que és la que presenten 

al grup per fer aportacions. Volen acompanyar la difusió. 

Una proposta seria afegir el quadre de normativa/realitat del document de les 68 propostes, 

fer un díptic amb això. 

El díptic es va fer arribar per correu electrònic al GT de cara de cara fer aportacions (Veure 

adjunt). 

Aportacions al díptic de drets laborals de les treballadores de la llar: 

- S’hauria de destacar molt més que estar sense papers no vol dir no tenir drets laborals. 

La realitat que es troben les entitats és que la gent  que ve sense papers creu que no té 

drets.   

- Destacar que es tenen un drets en la relació laboral. Carles enviarà un fulletó com 

exemple de text. 

- Hi ha dubte sobre l’últim punt del fulletó sobre les ETT, sobre com a vegades aquestes 

es queden part dels sous , i que diuen fer-ho de manera legal (al fulletó s’indica que no 

ho és). Es diu que esta contrastat per advocades, però es tornarà a preguntar. 
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- S’hauria d’afegir a la primera frase del fulletó que això va dirigit a les famílies que 

contracten. 

- Es va obviar el tema de mencionar les hores extres perquè es cobren molt baixes, pot 

ser un problema mencionar-les. 

- Sobre la menció a la seguretat social, que no sembli que és culpa de la treballadora. 

Que no tingui por. Que hi posi “t’han de donar d’alta”.  

- La primera frase es massa tècnica. S’hauria de fer una més senzilla com a introducció, 

comprensible, i després la part més específica. 

- En l’últim punt, tallar la frase de “quedar una part del teu sou”.  

- La frase sobre arrelament laboral s’ha de reformular.  No ha de ser el mateix ocupador. 

És més complex. S’hauria de posar que si pots demostrar que has treballat més de 6 

mesos pots obtenir papers. 

- Carles B. És important fer constar que el temps per arrelament laboral suma. 

- Silvia B. Proposa que és important animar a denunciar. 

El Punt de Defensa compartirà un informe sobre qui ve als punts laborals per acabar de perfilar 

el fulletó. 

El Punt de Defensa també vol ser una mena d’observatori, fan recull d’indicadors. Les 

consultes majoritàries son dubtes generals, seguit d’acomiadaments i situacions de denuncia a 

inspecció de treball. 

Es demana col·laboració per difusió del fulletó, on enviar fulletons i en quines quantitats. Des 

de Secretaria es farà correu demanant necessitats, incloent a entitats amb presència 

significativa de TLL (filipins, hondurenys...). 

També es comenta que hi ha disponibilitat, com s’ha dit abans, de fer xerrades de les 

advocades del punt de Defensa a les Entitats. 

 

4. Concreció de trobades per la presentació de propostes / demandes  

EL CMIB enviarà una carta i documents de propostes a les instiucions que figuren a la llista a 

qui van adreçades les propostes. Es planteja per finals de juliol o millor cara setembre donat 

l’impasse de les vacances. 

Paral·lelament es concertarà reunions amb les principals institucions, amb presències dels 

vicepresidents del Consell, Rodrigo Araneda i Lola Lopez, acompanyats de les persones que s’hi 

vulguin afegir de la comissió. 

Es proposen i s’acorden inicialment 4 reunions (s’indica les persones que hi volen assistir): 

- Subdelegació del Govern a Barcelona. Amb M. Garcia LLovera, Elena Nieto i David 

Asuncion. (Norma Véliz)  

- Seguretat Social. Directora Provincial Sra. Mercedes Garcés. (Pedro Moreno) 
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- Inspecció de Treball. (Centro Boliviano). Carles Bertran suggereix que s’haurien de 

demanar dues reunions, amb inspecció de la Generalitat i inspecció estatal, donat que 

les dues estan intervenint paral·lelament.  Carles passarà les dades de contacte.  

- Es proposa de fer una reunió directament amb el conseller Chakir El Homrani. 

Presentar la globalitat de les propostes, que afecten molts aspectes del Dept. 

 

La Secretària buscarà agenda dels vicepresidents i enviarà un calendari de previsions perquè 

s’hi afegeixin segons disponibilitat més persones del GT. Es demana que la reunió amb 

inspecció pugui ser per la tarda.  

 

5. Informació per part de les entitats: Jornada sobre xecs servei CCOO, Taula 

entitats... 

 

- Jornada sobre xecs servei de CCOO. Celebrada el juny. Es farà arribar la presentació al 

GT, un cop acabada la transcripció. Les jornades es centraven en considerar que la 

ratificació del conveni es un objectiu polític. Però que això no resol tots els problemes.  

o EL nucli central va ser les ponències on estaven la patronal italiana, el sindicat 

italià, la patronal francesa i la CGT francesa i la federació general de 

treballadors belgues, que van presentar els tres models.  

o El model italià era el mes dubtós, el model francès és el més conegut, i el belga 

és el que te mes possibilitats. S’estan fent les transcripcions de la jornada, i es 

farà un vídeo.  

o El que és important de la jornada es posar sobre al taula que hi ha altres 

mecanismes. El model suís també és interessant. 

o Cap dels sistemes presentats serveix per regularitzar persones treballadores. 

o L’objectiu de la jornada era poder fer una prova pilot un cop es tingui estudiat 

quin és el model més adient.  

o Els estats financen amb grans quantitats aquests models. S’ha de focalitzar 

que això es una inversió.  

o Es proposa que a les properes reunions es portin presentacions dels diferents 

models per tal de poder comentar-los.  

 

- Taula. Moció per la ratificació del 189. 13 Ajuntaments han aprovat la moció.  

 

- CONCENTRACIÓ 19 DE JULIOL. 19h. Plaça Sant Jaume. En contra de l’esmena del PP als 

pressupostos generals, que afecta al règim de la seguretat social aplicable a les 

treballadores de la lar. S’informarà des de Secretaria. 

 


