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Presentació 

 
 

L’Ajuntament de Barcelona va organitzar la sessió de treball “Dones i immigració” amb membres del 

Consell Municipal d’Immigració, el Consell Municipal de les Dones i professionals i persones 

implicades en aquests àmbits. L’objectiu era analitzar la situació de les dones immigrades a la ciutat 

de Barcelona i elaborar propostes d'acció conjuntes per tal de traslladar-les a les institucions i al 

conjunt de la ciutadania. La jornada de treball va tenir lloc el divendres dia 1 de juny de 16 a 20 hores 

a l’Espai Francesca Bonnemaison.  

 

La jornada va constar de dos moments. Un primer moment de presentació i benvinguda, per aportar 

la contextualització de la sessió de treball i explicitar els objectius i continguts clau per al debat. Van 

intervenir-hi Ramon Sanahuja i Vélez (director de Serveis d'Immigració i Interculturalitat) i  

Bárbara Melenchón Serrano (directora del Programa de Dona) de l’Ajuntament de Barcelona.  

En un segon moment les assistents es van distribuir en tres grups de treball prèviament elegits. Van 

treballar compartint i aportant les seves reflexions d’acord amb els eixos de treball establerts 

prèviament:  

 Eix 1. Participació política i ciutadana 

 Eix 2. Factors que faciliten la integració i la igualtat d’oportunitats  

 Eix 3. Identificació dels factors d’exclusió i vulnerabilitat 

Cal afegir que es van recollir totes les opinions, idees i propostes que van aportar les 

assistents, i que no hi havia la intenció de consensuar cadascuna d’aquestes aportacions. Per 

tant, les idees recollides no tenien per què ser compartides entre totes les assistents. 

Finalment, les participants es van reunir en plenari per comentar el desenvolupament dels grups de 

treball i fer una fotografia de grup.  

 

A continuació podeu consultar els resultats dels grups de treball de cada eix temàtic. Cada eix recull 

les aportacions realitzades sobre l’estat actual del tema a la ciutat, i seguidament les alternatives i 

propostes d’actuació a desenvolupar des de les administracions, les entitats o totes dues en 

col·laboració.  Posteriorment, aquestes conclusions resultants seran presentades en un acte 

institucional. 
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 Els eixos de treball 

 

L’estat actual de la qüestió i les propostes de millora 
 

En aquest apartat queden recollides les aportacions i reflexions generades a cada àmbit temàtic en 

els grups de treball. En primer lloc, podreu trobar les aportacions vinculades a l’eix 1, participació 

política i ciutadana. En segon lloc, tot allò treballat en el grup de l’eix 2, factors que faciliten la 

integració i la igualtat d’oportunitats. Per acabar, queden recollides les reflexions i propostes 

generades en l’àmbit de l’eix, la identificació dels factors d’exclusió i vulnerabilitat.   

 

EIX 1: PARTICIPACIÓ POLÍTICA I CIUTADANA 

La diagnosi es va construir atenent als elements positius i negatius identificats de la situació actual i a 

les oportunitats i amenaces observades i que cal analitzar per definir les estratègies d’actuació 

futures per participar políticament i com a ciutadanes. Aquesta participació en la societat d’acollida 

s’interpreta des de tots els àmbits de la vida d’una persona a la nostra ciutat: el treball, l’oci, 

l’associacionisme, l’escola, el barri, etc.  

 

L’estat actual de la participació política i ciutadana 

Els elements positius, les oportunitats i els beneficis possibles 

La dona immigrada aporta experiència, coneixement i una mirada oberta 

Les dones immigrades produeixen i aporten experiència i coneixement, i intercanvien pràctiques i 

discursos. Amb noves visions, més obertes, amb una amplitud d’horitzons i una altra perspectiva. Les 

dones immigrades tenen una història de participació política i ciutadana i generen aprenentatges 

nous. 

Actitud crítica i confiança per exigir els seus drets 

Les dones immigrades guanyen en confiança i creixement personal, tenen una actitud crítica davant 

un sistema que les oprimeix i són conscients que tenen drets i els exigeixen. Aquest fet es posa de 

manifest en la redistribució de les responsabilitats familiars.  

Existència d’una xarxa d’organitzacions i una unió d’objectius que generen continuïtat i noves 

formes de participar 

Hi ha una bona xarxa d’organitzacions i associacions que tenen una important trajectòria i continuïtat 

en el camí de la protecció i la reivindicació dels drets de les dones. La unió cap a objectius concrets i 

el fet d’organitzar-se enforteix el col·lectiu. A més, genera la construcció d’un nou teixit social i noves 

maneres de fer i participar. La promoció de la participació de les dones en diferents espais i fòrums, i 

la recerca permanent de noves formes de participació política i pràctiques facilita la generació de 

canvis.  
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Elements que faciliten la lluita per la igualtat d’oportunitats i drets 

Tot i ser una tasca difícil, el trencament dels tòpics entorn de la dona de diversos orígens, les vies i 

possibilitats per poder participar i la consolidació personal de les dones immigrades facilita la seva 

participació ciutadana activa.  

L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)  

El compromís de les administracions, tot i que no sempre es fa palès, i l’ús de les noves tecnologies 

de la comunicació permeten incrementar la incidència social sobre els drets de les dones 

immigrades. 

 

Els elements que dificulten, els aspectes a millorar, les amenaces possibles  

Manca de reconeixement i representativitat, i masculinització de l’associacionisme 

Es destaca que les associacions de col·lectius immigrants estan molt masculinitzades, és a dir, la 

majoria de càrrecs directius l’ocupen homes. En canvi, els espais de participació femenina no estan 

reconeguts, perquè en alguns casos no estan formalitzats o organitzats: trobades de dones als parcs, 

a les sortides de les escoles, etc.  

Això planteja dues qüestions: d’una banda, la possibilitat d’organitzar aquests espais informals per 

donar-los més visibilitat i capacitat d’interlocució amb les administracions. De l’altra, que 

l’Administració treballi des d’una lògica comunitària i reconegui aquestes manifestacions ciutadanes 

com a interlocutores igualment vàlides. En tot cas, es considera evident la dificultat que hi ha per 

comunicar-se entre l’Administració i les “comunitats”. 

Manca de temps i recursos de les associacions 

Es detecta una manca de temps i recursos tant de les persones com de les organitzacions. De les 

persones, perquè a vegades manca el suport familiar per destinar temps a la causa de la dona 

immigrada; i de les associacions, perquè a vegades falta més compromís de les persones usuàries 

de les associacions i de les associacions en si mateixes. A més, la manca d’interacció entre 

grups/”comunitats” i el fet de ser grups tancats sense una visió comuna dificulta desenvolupar una 

acció conjunta i genera una tendència al gueto. 

Desconeixement mutu entre la població de la societat d’acollida i la població immigrada  

Es detecten dificultats per interactuar entre la societat d’acollida i les persones nouvingudes, tant a 

escala individual com associativa. La dificultat de la llengua no ajuda, així com el desconeixement 

mutu entre la societat d’acollida i les persones immigrades. A més, a la societat d’acollida hi ha 

moltes persones amb una visió endocèntrica que no permet acceptar la diferència. 

La dependència econòmica de les associacions respecte de l’Administració  

El fet que les associacions depenguin de les subvencions de l’Administració els resta llibertat per 

poder actuar i reivindicar. 

La violència estructural provoca que se sobrevalori l’element normatiu per sobre del dret de 

les persones  

La violència estructural provoca que se sobrevalori el que és normatiu per sobre del dret de la 

persona. Hi ha una manca d’oportunitats i un rearmament de la violència patriarcal i la violència 

racista. Aquest increment del racisme i la xenofòbia es dóna tant des de la dimensió institucional de 
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l’Administració com de la societat en general. Aquest fet relega les dones immigrades a nínxols 

laborals com el servei domèstic o la prostitució. 

Enduriment de la Llei d’immigració 

Les persones immigrades no tenen l’estatus de ciutadania. Hi ha hagut un enduriment de la Llei 

d’immigració i un augment del control i els obstacles administratius dirigits a les persones 

immigrades.  

Doble discriminació de les dones immigrades des dels mitjans de comunicació  

En general, destaca la doble discriminació de les dones immigrades, tant perquè són dones com 

perquè són immigrades. Aquest fet es posa especialment de manifest en els mitjans de comunicació, 

on manquen la presència i la participació de les dones: es visualitzen poc i quan ho fan és de manera 

majoritàriament negativa. 

Impacte de la crisi econòmica, les retallades, la pèrdua de drets, la penalització de les 

protestes i els prejudicis i les estigmatitzacions  

El context de crisi, la situació econòmica actual, la manca de recursos i les retallades en els 

pressupostos dirigits a les polítiques d’igualtat i integració, conjuntament amb la pèrdua de drets, com 

la penalització de les convocatòries de protesta per Internet, dificulten la defensa dels drets de les 

dones i les persones immigrades. De la mateixa manera, els prejudicis i l’estigmatització del col·lectiu 

dona i immigrada no faciliten millorar la situació d’aquest col·lectiu.  

 

Propostes i alternatives 

Mantenir els drets constitucionals i aconseguir la ciutadania plena  

Hi ha un gran acord en el fet que és necessari evitar la retallada de drets constitucionals i aconseguir 

la ciutadania plena per a les persones immigrades. En aquest sentit, s’observa que no només cal 

evitar el retrocés en els drets adquirits, sinó que cal reivindicar i assolir tots els drets de la ciutadania 

plena.  

Normalitzar la diversitat de manera constructiva 

Es considera fonamental normalitzar la diversitat fent-ne una visualització constructiva des dels 

mitjans de comunicació i promovent espais de trobada entre les associacions autòctones i les 

d’immigrants. La diversitat és una realitat i un valor, però és fonamental no estigmatitzar les 

diferències culturals, sinó fer una difusió constructiva de les diferents realitats culturals per promoure 

un enriquiment mutu. 

Potenciar la dimensió comunitària 

Hi ha acord sobre la importància de recuperar la dimensió comunitària per reconèixer diverses 

maneres de participar en la comunitat i fomentar un gir ideològic a partir del foment del diàleg amb la 

ciutadania. Aquest treball comunitari permet incidir en les relacions quotidianes i establir vincles entre 

les persones i entre les persones i les institucions. Es considera bàsic facilitar espais per reunir-se, 

escoltar les persones en espais de trobada informals i promoure la seva organització social en la 

mesura del possible, per així donar millor resposta i interlocució. En aquest sentit, es considera bàsic 

el paper de les associacions. Per tot això, és clau recuperar el treball comunitari des de la base i des 

de les administracions i entitats per promoure espais de reflexió i trobada per tal de facilitar 

l’organització de les bases. 
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Planificar els espais de trobada en funció de l’agenda de la dona immigrada 

 S’observa que per facilitar la participació política i social és molt necessari tenir presents les 

disponibilitats de temps de les dones immigrades. És fonamental reconèixer l’agenda de la dona 

immigrada per valorar quin és el millor moment per reunir-se o convocar. En aquest sentit, 

s’assenyala que la millor hora és entre setmana de 19 a 21 hores, o en cap de setmana. De fet, 

s’apunta com escenari ideal oferir diferents moments i alternatives per participar. 

 

Comptar amb l’experiència i el coneixement de les dones immigrades 

Quan es fan cursos sobre temes vinculats a les dones, a les persones immigrades o a les dones 

immigrades, és convenient portar-hi persones amb una experiència personal viscuda, més enllà dels 

especialistes del tema que pugui haver-hi, perquè s’observa que a vegades s’han desenvolupat 

cursos on han intervingut força ponents per parlar de les dones immigrades però cap ho era. 

Potenciar les associacions que treballen amb i per a les dones immigrades 

Es considera bàsic promoure, reforçar i estimular les associacions, reconeixent la seva tasca, 

empoderant-les, facilitant la seva expressió i promovent la seva interconnexió. 

Treballar per la unitat de les dones per lluitar contra una visió patriarcal de la societat 

Necessitat d’unir la força de les dones per lluita contra el patriarcat. Per aconseguir-ho és necessari 

anar més enllà de l’agrupació per “comunitats” i unir-se per temes i interessos concrets. 

Facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal 

Finalment, és clau facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal per facilitar la 

participació política i ciutadana de les dones immigrades, perquè si no es facilita aquesta conciliació 

és molt difícil la participació política i social de les dones. 
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EIX 2. FACTORS QUE FACILITEN LA INTEGRACIÓ  

I LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS  

 

L’estat actual dels factors facilitadors de la integració i la igualtat 

d’oportunitats  

La diagnosi es va elaborar compartint els elements positius i negatius de la situació actual, així com 

identificant aquelles amenaces possibles que podrien condicionar negativament aquests factors i les 

oportunitats que poden ajudar a millorar la situació amb relació a la integració i la igualtat 

d’oportunitats.  

Els elements positius, les oportunitats i els beneficis possibles  

La voluntat d’integrar-se 

La força del fet migratori és una realitat que cal tenir en compte. És a dir, la força que tenen les 

dones que han afrontat un procés migratori és un element positiu que també les ha d’ajudar a 

superar les dificultats que es poden trobar per integrar-se a la societat d’acollida. Hi ha moltes ganes 

de superació, en un mitjà que sovint és difícil, i ganes de créixer en la societat d’acollida, participant 

en les activitats i festes dels barris, coneixent l’entorn, etc. 

El paper de les entitats i organitzacions no governamentals (ONG) 

Un dels factors que faciliten la integració de les dones immigrades és el treball de les entitats i les 

ONG. Les activitats i serveis que organitzen aquestes associacions, grups i col·lectius és bàsic per 

facilitar aquest procés d’integració. Hi ha una resposta molt bona a les activitats que s’organitzen, i la 

prova és que sovint les aules i activitats estan plenes i amb molta demanda. Les activitats són 

diverses, com ara tallers interculturals per a infants, espais de trobada de pensament positiu, 

autoestima, suport emocional o sortides guiades per la ciutat en transport públic. 

Altres serveis que presten algunes entitats són d’orientació i formació per a la inserció sociolaboral; 

sensibilització del teixit empresarial perquè entenguin que el sexe, l’origen o l’edat no són elements 

significatius per a un bon rendiment professional; orientació educativa a les famílies i el suport jurídic 

a les dones, sobretot en temes laborals i vinculats al matrimoni, etc. 

També algunes entitats ofereixen classes de llengua (català, castellà o llengües pròpies), donen 

suport als estudis (matrícules, llibres, etc.) i faciliten microcrèdits com a suport a l’autoocupació. 

Iniciatives de solidaritat promogudes per dones i entitats 

Hi ha a la ciutat múltiples exemples i iniciatives solidàries entre dones. Per exemple, s’organitzen 

intercanvis de roba per als fills i les filles entre grups de mares, recollida de roba i aliments, 

acompanyaments i visites a famílies necessitades, acompanyament per anar al metge, trobades o 

intercanvis per compartir informació sobre ofertes de treball (cobrir substitucions, etc.). 

En ocasions, aquestes mostres de suport i solidaritat s’han anat consolidant i estructurant en xarxes 

més o menys formals. A més, aquest treball en xarxa de les entitats ha permès, per exemple, que 

circulin informacions per accedir a llocs de treball.  
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El treball comunitari i el voluntariat social 

El treball comunitari als barris, mitjançant plataformes ciutadanes, associacions de veïns i veïnes i 

grups formals o informals, representa una línia de treball molt important per poder abordar els reptes 

de la integració. Així mateix, la tasca que desenvolupa el voluntariat social és bàsica, atès que la 

majoria d’activitats i projectes que duen a terme les entitats són possibles gràcies a l’esforç 

desinteressat dels i les voluntàries socials. 

El paper de les xarxes socials d’Internet 

La utilització d’Internet i les xarxes socials com ara Facebook representa una oportunitat per 

compartir informació, per exemple, sobre les ofertes de feina. 

Suport econòmic 

El suport econòmic mitjançant subvencions públiques a les entitats, tot i que insuficient, es valora 

com a element positiu i bàsic perquè les entitats puguin dur a terme el seu projecte. 

 

Els elements que dificulten, els aspectes a millorar, les amenaces possibles 

El racisme i la discriminació 

Un dels factors que dificulten més la integració és la presència de racisme i discriminació vers les 

dones immigrades. Aquesta discriminació encara es dóna en molts àmbits. La ignorància i aquest 

pensament racista fomenta tot tipus de rumors infundats i estereotips contra la immigració que 

dificulten molt la interacció. 

La prioritat és la feina 

És important tenir present que la prioritat de la persona immigrada no és la integració, sinó l’accés a 

un lloc de treball que li permeti millorar la seva situació i la de la seva família, aquí o en el país 

d’origen. La precarietat laboral actual accentua aquesta dificultat. 

La llengua 

El coneixement de la llengua de la societat d’acollida és un factor de dificultat. En el cas de 

Catalunya o zones amb dues llengües oficials aquesta dificultat s’agreuja. D’una banda, el català, ja 

que a l’escola és la llengua principal i, per tant, els infants l’han d’aprendre. També s’exigeix el català 

per accedir a moltes feines. D’altra banda, la mobilitat per aspectes laborals fa que es tingui una 

certa sensació d’estar de pas. És a dir, una persona que actualment viu a Catalunya potser d’aquí a 

poc temps es trasllada a Andalusia per a la recollida de la fruita i per tant, la llengua que necessita 

aprendre és el castellà. Es valora que aprendre dues llengües noves és molt difícil.  

Pel que fa a l’aprenentatge del català, es valora que el model del Consorci per la Normalització 

Lingüística no ajuda al seu aprenentatge. Es treballa amb un català massa acadèmic i poc funcional, 

mentre que la majoria de persones necessita aprendre a parlar i escriure el català d’una manera més 

operativa, que li permeti comunicar-se en la seva quotidianitat. L’aprenentatge correcte del català 

(nivell C) tant escrit com parlat es valora que és molt difícil. 
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Homologació d’estudis 

L’homologació dels estudis és un procés llarg i dificultós, i fa que persones formades als seus països 

no tinguin l’oportunitat de treballar o accedir a llocs de feina que es corresponguin amb les seves 

qualificacions. 

Horaris escolars i alimentació 

Els horaris escolars amb jornada partida dificulten la conciliació atès que no totes les famílies poden 

quedar-se al menjador escolar, ja sigui per motius econòmics o per aspectes vinculats a 

l’alimentació. Per exemple, hi ha cultures que no poden menjar determinats productes o que han 

d’haver estat processats de determinada manera, i les escoles no estan adaptades a aquestes 

particularitats. 

La diversitat cultural 

El fet migratori comporta una diversitat cultural que fa que el repte de la integració sigui complex. 

Cada cultura és diferent, hi ha por a la diferència i es tendeix a rebutjar i estigmatitzar allò que es 

desconeix o que és diferent. Alguns exemples on es veu reflectida aquesta incomprensió i rebuig és 

en la islamofòbia o els problemes que tenen les dones i noies musulmanes que utilitzen l’hijab o 

mocador a les escoles o als espais públics. A més a més, quan aquestes dones vesteixen els seus 

vestits típics tenen més problemes per aconseguir una feina. 

Voluntat política 

No es considera que hi hagi una voluntat política real per aconseguir la integració i la igualtat 

d’oportunitats, i aquest fet està en el rerefons de bona part de les dificultats existents. Aquest discurs 

polític fa que es faci la vista grossa davant situacions de discriminació, com ara les condicions 

laborals de les dones immigrades o la manca de polítiques integradores i no discriminatòries o, 

encara més recentment, la pèrdua de drets com per exemple en la salut. 

Manca de recursos 

Els recursos econòmics públics i privats per impulsar polítiques d’integració i garantir la igualtat 

d’oportunitats són insuficients. La crisi econòmica actual accentua la manca de feina i la precarietat 

de les existents. 

Els equipaments i els serveis 

Hi ha alguns serveis i equipaments que, tal com estan configurats, no faciliten la tasca integradora. 

Per exemple, es detecta que alguns serveis d’acollida i acompanyament treballen des d’una 

perspectiva molt paternalista a la qual la dona immigrada s’ha de sotmetre. Un altre exemple són els 

equipaments esportius, ja que sovint no preveuen la separació d’espais per a homes i dones. Aquest 

fet provoca que les dones de determinades cultures (per exemple, Índia o Pakistan) no puguin fer 

pràctica esportiva, ja que la seva cultura els impedeix fer-ho conjuntament amb els homes. També 

als hospitals es troben a faltar mediadors culturals i que es reconegui i es valori més el coneixement i 

la saviesa que tenen les dones (per exemple, en la salut).  

D’una altra banda, també es troben a faltar espais alternatius per al jovent, i quan es posen a l’espai 

públic se’ls estigmatitza.  

El paper dels mitjans de comunicació 

Els mitjans de comunicació sovint no ajuden a la tasca d’integració i contribueixen amb la seva 

manera d’informar que es reprodueixin estereotips o s’estigmatitzin col·lectius. De manera freqüent 
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tenen contacte amb alguna entitat, però no contrasten la visió amb altres col·lectius i entitats quan 

han d’informar, i donen una visió esbiaixada i determinada. 

 

 

Propostes i alternatives  

Definició del model de societat  

Hi ha un acord majoritari sobre la necessitat d’aclarir i definir quin model de societat es vol i de quina 

manera encaixa la immigració en aquest model. S’observa que en els darrers temps s’han anat 

utilitzant diferents conceptes com ara integració, inclusió o fins i tot, més recentment, acomodació, 

per parlar de la immigració. Cadascun d’aquests conceptes no són neutres, sinó que dibuixen una 

manera d’entendre la immigració d’una manera o altra i caldria definir per quin concepte s’aposta. 

D’altra banda, es valora que l’existència del racisme i els seus derivats (discriminació, sexisme, 

classisme) són una realitat avui dia. Per tant, el primer que hem de fer és acceptar-ho obertament i 

començar a prendre mesures. 

També es reconeix que l’actitud de la societat d’acollida és paternalista (sobretot pel que fa a 

l’Administració) i que caldria treballar en la línia de l’empoderament de les persones immigrades.  

Desenvolupar una proposta formativa més ajustada a les necessitats de les dones 

Hi ha acord en el fet que caldria impulsar programes de formació que estiguin més adequats a les 

necessitats de les dones, com ara la llengua. En aquest sentit, les associacions poden crear 

propostes d’aprenentatge amb experiències positives i bones pràctiques. 

Impulsar mesures en l’àmbit del treball 

Totes les participants coincideixen que el treball és la màxima prioritat de la dona immigrada. En 

aquest sentit, es valora que el govern hauria d’impulsar mesures per promoure la feina entre les 

dones immigrants, que pateixen una doble discriminació (per ser dona i per ser immigrant). Des de 

les entitats es podrien fer campanyes per reivindicar els drets laborals, com ara els drets de les 

treballadores del servei domèstic, i també es podrien potenciar iniciatives com ara facilitar 

microcrèdits que permetin crear empreses i negocis. 

Fomentar espais de trobada 

Hi ha consens en el fet que una de les accions més efectives i necessàries és promoure espais de 

trobada i interacció entre dones d’origen i acollida que permeti el coneixement mutu i reforçar lligams 

entre les dones. En aquesta línia, es valora que més enllà de les diferències d’origen, en tant que 

dones, totes tenen moltes coses en comú. El coneixement de l’altra és el punt de partida per poder 

respectar les altres cultures i pot ajudar a trencar les barreres existents.  

El paper de les associacions de dones en aquest sentit és fonamental. Caldria promoure un treball 

conjunt més sòlid, que permetés defensar els drets i la promoció de la dona i promoure intercanvis 

entre col·lectius, per exemple per aprendre llengües (castellà, català, anglès). Cal també visibilitzar 

les dones líders comunitàries de manera formal o informal i el treball que desenvolupen. 

Promoure la llengua pròpia 

Més enllà de l’aprenentatge del català i el castellà, es proposa impulsar mesures que permetin a les 

dones facilitar informació o ensenyar les llengües pròpies d’origen. També hi ha qui valora que 
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caldria habilitar espais i serveis a les persones immigrades que vulguin ensenyar la llengua pròpia als 

seus fills i filles. 

 

Mitjans de comunicació 

Hi ha acord que els mitjans de comunicació desenvolupen un paper important i que caldria treballar 

perquè fomentin les relacions humanes sense estereotipar ningú quan succeeix algun fet negatiu. 

Per exemple, quan es produeix un fet delictiu, no fer referència a l’origen de la persona, atès que 

aquella actuació delictiva no és atribuïble al fet que provingui d’una cultura o col·lectiu, sinó a la 

mateixa persona. 

També hi ha acord en la necessitat de potenciar les campanyes institucionals sobre la immigració a 

través de mitjans oficials per trencar tòpics i rumors. Tot i que es valora positivament la iniciativa 

Xarxa Antirumors, es considera que caldria fer el salt als mitjans de comunicació, perquè sinó la seva 

tasca no arriba a la majoria de la població. 

Promoure la participació de les dones 

Davant el context actual, es valora que la participació de les dones és més necessària que mai. Es 

podrien promoure diferents accions i experiències de participació ciutadana i aprofitar el moment per 

iniciar i participar en el debat públic. En aquesta participació, la proposta d’establir quotes de 

participació política no genera consens entre les participants. 

Continuar amb el suport econòmic 

Hi ha acord a continuar donant suport social i econòmic i ajudant les entitats de l’àmbit. En aquest 

sentit, cal exigir a l’Administració subvencions per fer efectiva la integració i la igualtat d’oportunitats, i 

“que no quedi com una frase bonica”. Ara bé, es considera que aquestes subvencions s’haurien 

d’orientar a les necessitats detectades des de les entitats, que són qui coneix millor les prioritats que 

han d’atendre.  

Potenciar la mediació 

Hi ha acord en la necessitat de reconèixer i promoure la feina que fan i poden fer els mediadors/es 

comunitaris interculturals; amb joves, als espais públics, en l’àmbit de salut (CAP, hospital), etc. La 

tasca dels mediadors pot ser molt important en alguns col·lectius o en certs conflictes. Per exemple, 

es comenta el cas de dones pakistaneses en situació de violència domèstica. En aquesta cultura, els 

matrimonis normalment són dins de la mateixa família. Quan s’atén un cas és necessari informar bé i 

donar un temps perquè es puguin pensar què volen fer, ja que sovint perden el control de la 

denúncia, després es fan enrere i la situació a les famílies és molt complexa. 
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EIX 3. IDENTIFICACIÓ DELS FACTORS D’EXCLUSIÓ 

I VULNERABILITAT 

 

L’estat actual amb relació als factors d’exclusió i vulnerabilitat  

La diagnosi entorn dels factors d’exclusió i vulnerabilitat de les dones immigrants es va iniciar amb 

l’anàlisi dels elements que afavorien la lluita o la minimització d’aquests factors; i es va completar 

amb la reflexió i la identificació dels elements que afavoreixen aquesta exclusió i vulnerabilitat.  

 

Els elements positius, les oportunitats i els beneficis possibles  

Associacionisme i xarxes 

L’associacionisme, en especial aquell conformat per les dones immigrades, és un punt fort tant pel 

que implica d’autoorganització com per la interacció de les dones a la ciutat. En general, es ressalta 

el paper de les entitats a la ciutat.  

A més, es destaca que, en alguns barris de la ciutat de Barcelona, l’organització veïnal d’ajuda és 

molt positiva ja que respon, encara que no sempre, a les situacions de vulnerabilitat. En especial, cal 

remarcar l’ajuda mútua que hi ha entre les dones. Es coincideix que sovint aquesta xarxa d’ajuda no 

es veu, és invisible, però existeix als barris, a les comunitats.  

D’altra banda, es destaca l’organització veïnal d’ajuda que, en ocasions, respon a les situacions de 

vulnerabilitat com una de les característiques d’alguns barris de la ciutat de Barcelona. Si bé no 

passa sempre, aquesta solidaritat veïnal es valora com un aspecte positiu.  

En l’àmbit laboral, l’existència de certes organitzacions com la creada entorn del treball domèstic és 

un punt positiu de la situació actual. Per acabar, l’autoorganització de les dones en l’àmbit laboral 

també és una fortalesa del col·lectiu. Com a exemple s’esmenta l’accés al mercat laboral constituint-

se com a cooperatives amb capacitat de buscar recursos per tirar endavant, etc.  

La força i l’energia de la dona i les dones  

Lligat amb aquesta idea, es destaca el factor de gènere com un punt positiu sempre present, i es 

valora la força de les dones davant l’adversitat. En aquest sentit, un dels valors del col·lectiu de les 

dones és la resiliència, la capacitat d’afrontar els factors de risc.  

Aquesta força no únicament es dóna en l’àmbit individual o de xarxes informals, sinó també en 

l’àmbit de les professionals i les entitats, amb una voluntat ferma de millorar les condicions de les 

persones immigrades i continuar la lluita. En aquest sentit, es valora el treball de serveis i entitats, ja 

que més enllà de l’estrictament servei professional, es preocupen de treballar i seguir defensant els 

drets de les immigrants.  

Eines per a la cohesió social 

Un dels recursos valorats de la ciutat és el centre de normalització lingüística. Aquest reconeixement 

va més enllà de l’aprenentatge de la llengua, i se’l destaca com a eina de cohesió i interacció. En 

especial, s’esmenten les parelles lingüístiques, ja que permeten un intercanvi i coneixement mutu de 

persona a persona.  
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També l’escolarització de nenes i nens ajuda a la integració dels pares i les mares a través de 

l’escola. Com a tercer element s’observa la visió transnacional (aquí, allà...) que aporten les dones a 

la societat d’acollida, que enriqueix i crea lligams.  

Mitjans de comunicació 

L’existència de mitjans de comunicació sensibles i oberts al tema de les dones, i en especial a les 

dones immigrades, és un punt fort d’aquesta ciutat.  

Accés als recursos sanitaris  

Un dels aspectes positius de la situació actual és que Catalunya té les competències en salut. 

D’aquesta manera, malgrat el Decret aprovat pel govern de l’Estat espanyol, la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona poden decidir el seu posicionament. A dia d’avui es destaca 

que el Govern català ha explicitat un compromís polític d’atenció sanitària a les persones immigrades 

independentment del que digui l’Estat espanyol. Es valora aquest compromís amb la continuïtat de 

l’atenció sanitària a tothom, més enllà de les urgències.  

L’existència de les lleis, les normatives i els pactes 

L’existència de normatives i lleis que tracten i estableixen drets per a les dones i persones 

immigrades és un dels punts positius, malgrat que en ocasions no recullen la complexitat de les 

situacions i continuen creant situacions de vulnerabilitat.  

Violència de gènere i rols  

El canvi que s’ha produït en l’atenció dels casos de violència de gènere es ben valorat. L’existència 

d’un circuit d’atenció, amb professionals formats en la matèria (especialment es comenta la 

necessària formació rebuda pels Mossos d’Esquadra referents del circuit) són punts clau d’aquesta 

millora. Així doncs, en definitiva, es valora la bona coordinació entre els Mossos d’Esquadra, 

l’existència del circuit entre els diferents recursos i serveis i la formació especialitzada dels 

professionals destinats a aquest servei.  

D’altra banda, es considera que la societat d’acollida provoca una mobilització de rols per a 

l’assumpció de nous posicionaments de la persona. En alguns casos, aquest canvi provoca un efecte 

positiu, amb més comunicació sobre les relacions de parella i entre la parella. En aquesta línia, es 

ressalta que l’existència d’un marc legislatiu que protegeix i estableix límits en l’àmbit privat permet o 

convida a fer una reacomodació personal. Com a exemple, es cita el reconeixement de les situacions 

de violència de gènere a la Llei d’estrangeria, que atorga l’emparament a la persona agredida.  

L’arribada a la societat d’acollida, la crisi econòmica, etc. provoquen canvis en els rols, tant en l’àmbit 

econòmic com en el domèstic. Així, es comenta que alguns homes desenvolupen tasques en el nucli 

familiar que en la societat d’origen no desenvolupaven.  

 

Els elements que dificulten, els aspectes a millorar, les amenaces possibles  

Discursos 

Un dels temes negatius de la situació actual és la informació que es facilita des dels mitjans de 

comunicació i els discursos que es generen des de diferents instàncies institucionals o socials.  

D’una banda, es detecten uns discursos polítics nacionalistes, conservacionistes i racistes que 

comporten la intolerància vers les altres persones. Es valora que no hi ha un discurs per la 

interculturalitat, però sí per la desigualtat. Preocupa especialment la institucionalització de posicions 
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racistes (per part de certs partits polítics) i la normalització de certes actituds i expressions racistes a 

la nostra societat.  

En aquest sentit, es ressalta que, en ocasions, en la política es fa un ús de la persona immigrada 

com a cap de turc que justifica la crisi. S’acreixen els prejudicis, ja que es vincula el tema de les 

ajudes a la immigració en detriment de la població autòctona. També preocupa el discurs vinculat als 

factors d’exclusió, que lliga el fracàs escolar als fills i filles d’immigrants.  

Discriminació en les polítiques i el tracte administratiu 

Preocupa que les polítiques europees de migració són restrictives, amb el Tractat de Schengen o el 

Frontex. Alguns assistents valoren com a discriminatori el tracte a les persones immigrades per part 

de l’Administració en qualsevol tipus de tràmits.  

Reagrupament 

Actualment, els requisits exigits no permeten el reagrupament familiar en la majoria dels casos. Les 

dificultats es destaquen sobretot en famílies monoparentals. A més, la impossibilitat de portar els 

ascendents mitjançant el reagrupament (els avis i les àvies) impedeix a moltes dones immigrades 

crear un nucli familiar. Cal tenir en compte que disposar d’aquest nucli i suport familiar sovint és clau 

per poder desenvolupar una vida laboral, social i personal en plenitud.  

Marc legal i drets  

El marc legal no facilita la integració i, en general, es valora que hi ha una pèrdua en drets socials 

amb les darreres retallades econòmiques als recursos. En el debat sorgeixen diferents valoracions 

entorn als drets i el seu accés.  

En primer lloc, respecte al dret a vot, es constata que l’estatus de ciutadania està restringit i lligat a 

l’obtenció de papers. Es manifesta que no hi ha una plena ciutadania fins que no hi ha dret a vot.  

En segon lloc, es valora que no hi ha un dret d’accés a l’habitatge i que manquen alternatives quan 

una persona perd el seu habitatge, bé sigui de lloguer o de compra.  

En tercer lloc, en l’àmbit de la salut, el nou Reial Decret sobre la llei sanitària nega l’accés a les 

persones immigrades. Però hi ha una distància entre la llei i l’aplicació de la llei amb els infants i les 

dones embarassades. Es valora que el decret sanitari del govern espanyol afecta especialment la 

dona immigrant, per exemple, restringint l’accés a la prevenció ginecològica.  

En quart lloc, també es valora negativament la regularització jurídica contra les víctimes de tràfic de 

persones. L’aplicació real és difícil i costa accedir-hi, motiu pel qual no s’aplica. Es comenta que és 

un tema competencial, de la Subdelegació del Govern, i provoca desprotecció a la víctima. Es valora 

que, de manera similar, també passa amb l’explotació sexual, amb una criminalització del treball 

sexual, quan en realitat a vegades es tracta d’un tema de tràfic de persones, que converteix les 

dones en víctimes.  

Es denuncia la criminalització del treball sexual (moltes vegades les prostitutes són víctimes) i es 

ressalta la doble moral que hi ha amb el tema de la prostitució, plena d’estereotips i prejud icis. A més 

a més, es denuncia que s’ha creat un arxiu on queden registrades totes les detencions o 

identificacions com a prostitutes, encara que en realitat la problemàtica o la presència es degui a un 

tema de tràfic de persones.  

Finalment, en l’àmbit laboral s’assenyala que la reforma laboral del servei domèstic, en la seva 

funcionalitat, pot deixar les dones en situació d’irregularitat, que és un pas anterior a l’exclusió. La 

desaparició de la figura de “treballadora discontínua” i el fet que l’ocupador no doni d’alta el 
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treballador o treballadora domèstic pot derivar en una situació d’irregularitat sobrevinguda, amb la 

pèrdua de l’autorització de residència i, com a conseqüència, de pèrdua de drets.  

Aquest sector laboral ha estat considerat tradicionalment un nínxol laboral per a les dones: treball 

domèstic, cura de gent gran o infants, etc. A més, cal tenir en compte que la crisi del mercat laboral 

precaritza la situació laboral de dones en el servei domèstic.  

Formació 

Respecte a la formació de les dones immigrades, preocupa que hi ha un percentatge de dones 

immigrants amb poca formació. Aquesta manca formativa implica més dificultat per accedir al mercat 

laboral.  

Informació 

La informació facilitada des dels recursos i els diferents canals d’informació no acaba d’arribar amb 

claredat a les persones immigrades. Per exemple, hi ha constància que la informació per al tema de 

la renovació no està ben resolt, ja que no se li ofereix la mateixa atenció que al permís, i és igualment 

necessari. Es requereix més informació a facilitar des dels punts d’informació.  

Recursos 

Respecte als recursos i serveis de la ciutat, la primera valoració fa referència a com, en l’escenari 

actual de retallades dels pressupostos de les actuacions socials, es continua feminitzant la pobresa. 

Molt sovint les afectades són dones que tenen al seu càrrec els infants, la parella, etc.  

Avui dia es detecta una manca de recursos econòmics per cobrir necessitats bàsiques. Aquest fet ha 

empitjorat amb la crisi econòmica. A més, es valora que actualment hi ha unes pràctiques 

assistencialistes i no empoderadores de les persones immigrades.  

També es ressalta la falta de recursos per a la diversitat. És clau tenir present que no totes les dones 

immigrades són iguals, hi ha molta diversitat i aquests recursos ho han de preveure en oferir un 

servei. Com a exemple, es comenta que no té sentit oferir a una dona analfabeta la possibilitat de 

buscar habitatge a través d’una pàgina web d’Internet.  

Finalment, de manera específica es denuncia l’existència dels CIES com un punt negatiu de la 

situació actual, així com el tancament de les oficines d’igualtat.  

Dona 

Un gran bloc d’aportacions fan referència a l’estat i les situacions de les dones com a persones 

individuals i en interacció amb el seu entorn. I es matisa que la dona és més vulnerable a les 

múltiples violències: institucional, psicològica, econòmica, física, etc.  

Amb relació a la violència de gènere, es considera que la manca d’una xarxa familiar i social fa que la 

dona mantingui o perpetuï la violència. Les dones poden patir autoestima baixa, pèrdua de confiança 

en si mateixes i manca de xarxa social i familiar. Aquesta situació pot fer que la dona aguanti més la 

seva parella, tant econòmicament com afectivament. També preocupa que hi hagi un increment de 

desfogament contra la parella per la crisi econòmica i el canvi de rols.  

Vinculat als discursos dels mitjans de comunicació, també es ressalta el sentiment de culpa per sortir 

i ser la causa de la crisi que pateixen algunes dones. Aquesta crisi provoca una pèrdua d’estatus 

(desnonaments, residència) i una irregularitat sobrevinguda.  

Respecte a la visibilitat de les dones immigrades, es valora que les dones reagrupades tenen menys 

protagonisme que la dona que ha vingut en primer lloc.  
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Amb relació al retorn i la situació que genera aquesta possibilitat, es valora que en ocasions el retorn 

voluntari, generat per la crisi, genera confusió en la dona. També es destaca que en molts casos el 

retorn és insostenible, com el que anomenen “mares de locutori”. Són situacions que eternitzen el dol 

migratori i que comporten problemes de salut. En aquesta línia, es comenta la maternitat 

transnacional: quan la dona deixa la família al país de procedència pot tenir més dificultats en el 

procés d’inclusió en el país de destí, perquè estan entre aquí i allà.  

Finalment, tot i valorar positivament el treball d’empoderament amb les dones, hi ha una manca de 

treball amb els homes.  

Infants i adolescents 

En primer lloc, es destaca els infants com a víctimes principals de la pobresa. En segon lloc, i 

respecte als i les adolescents i joves, es destaquen tres aspectes. D’una banda, l’estigmatització que 

hi ha entre els joves immigrants respecte als grups de violència (bandes llatines, etc); de l’altra, la 

situació de les joves que fan divuit anys abans d’acabar els estudis obligatoris i no poden accedir a 

les pràctiques.  

 

Propostes i alternatives  

Treballar amb les dones i els homes 

Tothom coincideix que actualment es du a terme un treball intens amb les dones sobre els seus drets 

en la societat d’acollida, però aquest treball no es realitza de manera similar amb els homes. Aquest 

fet pot comportar un desequilibri de mirades, vivències i posicionaments a l’hora de desenvolupar-s’hi 

com a persona en la societat d’acollida. Per tant, és necessari treballar amb els homes per tal que els 

canvis i la integració en la societat d’acollida i la mobilització de rols es produeixin amb i en un cert 

equilibri. Així, la informació entorn els drets, les normes, l’accés als recursos i al mercat de treball, els 

aspectes culturals de la societat d’acollida, etc. han de ser treballats també amb els homes, per 

facilitar una bona entesa entre homes i dones.  

Treballar contra la violència de gènere  

En primer lloc, aquest tema focalitza la seva proposta en millorar l’accés a la informació. Es valora 

que moltes dones desconeixen els recursos existents i/o no hi tenen accés. Es tracta d’arribar a 

aquelles dones que no tenen una xarxa o un accés als canals d’informació utilitzats generalment, i 

per tant, s’han de buscar i desenvolupar altres estratègies i canals per fer arribar la informació. En 

segon lloc, una situació de violència domèstica requereix un acompanyament adient, ja que hi ha 

diversitat de dones i cultures. En aquest tema, aquest acompanyament és clau, ja que es comenta 

que la llei permet al maltractador tornar a residir en la casa, cosa que provoca situacions de fragilitat i 

desemparament de la dona.  

Per tant, es proposa millorar la informació i buscar canals millors per fer-la arribar a totes les dones, i 

garantir l’acompanyament adient a les dones en cas de violència de gènere.  

Potenciar la unió d’entitats, la creació i l’assoliment d’una xarxa  

Tothom coincideix en la necessitat d’unir-se per tenir més força davant les reivindicacions comunes. 

Les entitats de la ciutat de Barcelona són fortes i diverses, però s’observa que malgrat el context 

econòmic, les entitats no han estat capaces, de moment, d’unir-se en una sola veu per la 

reivindicació dels drets. Aquesta coordinació en la manera de funcionar i organitzar-s’hi donaria més 

força davant una denúncia que si una entitat ho fes de manera individual.  
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En aquesta línia, una de les participants també suggereix la utilització del Síndic de Greuges, ja que 

és un recurs que existeix, està a l’abast i s’utilitza poc.  

Fomentar la participació en les polítiques públiques  

Hi ha acord entorn de la proposta d’integrar dones immigrades en els diferents sectors i àmbits 

de la societat. En concret, es proposa comptar amb dones immigrades com a especialistes en els 

consells, en l’assessorament de polítiques públiques, en la xarxa d’immigració, etc. Sorgeix el debat 

entorn si una dona ha d’haver experimentat una situació per poder treballar o assessorar sobre 

aquesta: un sector de les participants opina que és millor, i algunes participants no ho consideren 

necessari. Tot i aquesta doble visió, sí que hi ha coincidència en la proposta inicial que les dones 

immigrades han de formar part de tots els àmbits i nivells de la vida pública, econòmica, social, etc. 

En aquest sentit, també sorgeix la reflexió sobre la necessitat de treballar per la conscienciació de la 

dona respecte al seu paper en la societat d’acollida i la visualització d’aquestes en els diferents 

àmbits socials. Es considera que algunes dones ja hi participen i poden tenir un paper rellevant, però 

en alguns casos no es visibilitza aquesta participació.  

Col·laborar amb entitats autòctones i d’immigrants  

Hi ha acord que el treball col·laboratiu s’hauria de donar entre tot tipus d’entitats, creant espais 

conjunts i de representació conjunta.  

Formar els i les professionals dels diferents serveis i recursos  

També genera acord la necessitat de formar els professionals dels diferents serveis i recursos sobre 

les diferents cultures i maneres de fer. És necessari que les persones que treballen en els diferents 

serveis coneguin les diferents cultures i sàpiguen com gestionar la diversitat.  

També preocupa que des dels serveis municipals i des de les persones immigrades es posi tota 

l’atenció en els requisits per aconseguir el permís de residència, i no en la seva renovació. En aquest 

sentit, es proposa que els serveis socials millorin la informació en l’atenció directa, transmetent-ne la 

importància, així com buscar mecanismes i canals que aconsegueixin el que es va anomenar 

“fidelitzar” l’atenció. Per exemple, es proposa transmetre a les dones usuàries dels serveis socials la 

possibilitat d’acudir i demanar informació sempre; i transmetre la importància d’aquest segon pas.  

Combatre els discursos discriminatoris i tendenciosos  

Davant certs discursos i informacions dels mitjans de comunicació, es coincideix en la necessitat 

d’establir mecanismes de col·laboració amb els mitjans de comunicació. Aquest punt proposa tenir 

una línia estable de treball amb els mitjans de comunicació que proporcioni informació veraç sobre 

els rumors i la situació de les persones immigrades, l’accés als recursos, etc. Es valora que en 

alguns casos únicament es donen dades i informació objectiva quan hi ha un cas concret o una 

situació crítica específica. Però no únicament quan hi ha una crisi és quan s’ha de proporcionar 

aquesta informació, sempre s’ha de crear un escenari que transmeti una informació veraç i real.  

A més, es proposa utilitzar nous canals de comunicació (xarxes socials, TIC), que ja existeixen però 

que a vegades no s’utilitzen; i buscar canals i col·laboracions dels mitjans alternatius, aprofitant 

xarxes naturals i llocs de trobada de les dones. En aquest sentit, la informació en llocs de trobada 

natural sovint és més efectiva que a través dels mitjans de comunicació.  

Facilitar l’accés a l’habitatge  

Es proposa buscar fórmules perquè les administracions avalin l’accés al lloguer, atesa la situació 

actual i les condicions que imposa el mercat de l’habitatge per accedir-hi. Malgrat que es reconeix 
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que és una problemàtica que afecta tota la població, s’especifica que també afecta les dones 

immigrades.  

Una altra proposta acordada gira entorn del concepte d’habitatge d’ús unifamiliar que existeix en la 

societat d’acollida. Es valora que cal avançar en aquest concepte i acceptar que diverses unitats 

familiars o persones poden compartir un pis, i acceptar aquesta alternativa en els processos públics 

d’accés a l’habitatge. En aquest sentit, aquest canvi també podria afavorir el treball necessari per 

aconseguir el reagrupament familiar, per exemple. Avui dia en molts casos és impossible complir les 

condicions establertes per al reagrupament, i per tant, si es permetés el cas de compartir pisos, seria 

més accessible.  

Garantir l’educació i la formació de les dones immigrades 

En un escenari de retallades pressupostàries i de dificultats d’accés al mercat de treball per a tothom, 

un sector de les participants proposen no deixar de fer, i fins i tot reforçar, la formació i l’educació a 

les dones immigrades. Es parteix de la importància, sempre, de donar formació i educació a les 

dones immigrades que els faciliti l’accés al mercat de treball. Aquesta formació no se’ls pot retallar, ja 

que és fonamental com a eina d’inclusió i integració.  

Garantir l’accés a la sanitat pública 

En aquesta línia, i seguint les aportacions a la diagnosi de la situació, es proposa que es converteixi 

en realitat el que fins ara és un compromís polític verbal del Govern català: l’atenció sanitària a les 

persones immigrades, independentment del que digui el Govern de l’Estat espanyol. És necessari 

aquest compromís amb la continuïtat de l’atenció sanitària a tothom, més enllà de les urgències, 

especialment per a les dones (per exemple, en prevenció de ginecologia).  

Potenciar el finançament i el reconeixement de les entitats  

Des d’algunes entitats es proposa la necessitat de reconèixer la tasca que les entitats estan 

desenvolupant en l’atenció a la població immigrada, gestionant serveis, etc. Aquest reconeixement 

hauria de comportar un finançament adient per desenvolupar el rol que actualment tenen a la ciutat.  

El posicionament d’algunes de les entitats és de cert malestar perquè no se senten recolzades per 

les administracions, ni financerament ni econòmicament, i afirmen que participen en la trobada pel 

tema tractat i per les dones. Es valora que les entitats duen a terme una atenció de primera línia de 

les dones immigrades i altres  persones, i els recursos són cada vegada menors. En aquest sentit, 

també es reafirma la proposta d’unificació de les entitats per tal de demanar recursos, finançament i 

reconeixement.  
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Participants 

 

 

A continuació queden recollides, per ordre alfabètic, les participants en la sessió de treball, tant 

d’aquelles membres del Consell Municipal d’Immigració i del Consell Municipal de les Dones i les 

entitats que representen, com les dones a títol individual especialistes de l’àmbit.  

 
Sra. Andreina Pietrini, Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil 

Sra. Arlene Cruz Carrasco, Associació Integració Joves Llatinoamericans 

Sra. Aurelia Gómez, ACATHI. Asociación Catalana por la integración de homosexuales, bisexuales i 

transexuales inmigrantes 

Sra. Celeste Montserrat, Associació Dones Juristes 

Sra. Corina Tulbure, Associació Salut i Família 

Sra. Dinora Velasco, Colectivo Maloka - Mujeres Pa'lante 

Sra. Diva Criado, CRIADO 

Sra. Drina Ergueta, La Independent 

Sra. Fàtima Ahmed, Associació Socio Cultural IBN BATUTA 

Sra. Fatima Hassoun 

Sra. Gabriela Pérez, ABITS 

Sra. Graciela Magán, Asociación Wiñay Codesarrollo 

Sra. Iolanda Latorre, Grup Municipal CIU 

Sra. Irene Yamba Jora, Asociación de Mujeres E'WAISO IPOLA 

Sra. Isabel Mas Serra, Càritas Dioscesana de Barcelona 

Sra. Isis Sainz, APROPEM-NOS 

Sra. Katia Garcia, Sessions Acollida 

Sra. Laura Rojas Núnez, FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya 

Sra. Lorena Millar Romero, Asociación Diáspora Solidaria 

Sra. Maria Eugenia Blandón, Grup de dones Immigrants / Seminari Dona i Societat SIMS UB 

Sra. Marites Saulog, Asociación Amistad Mujeres Filipinas 

Sra. Mercè Amor, Associació Socio Cultural IBN BATUTA 

Sra. Mercedes Fuenzalina, ACSAR Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats 

Sra. Ortènsia, CARRER 

Sra. Pauline Diouf, Associació Catalana de Residents Senegalesos 

Sra. Raquel Caizapanta, TEAC - Taller de arte y cultura 

Sra. Sanaa Marjani, USOC 

Sra. Sara Cuentas, Fundación INDERA - Taula migració, gènere i desenvolupament 

Sra. Saray Bazaga Surt, Fundació de dones, Fundació Privada 

Sra. Shabana Idrees, Asociación Cultural Saha 

Sra. Tània Adam, Espai Avinyó 

Sra. Úrsula Santa Cruz Castillo, Asociación de promoción y desarrollo social Plataforma Q'atary Perú 

Sra. Zulma Caballero, Dones del Món 

Sra. Marina Paulita Astillero, Centro Filipino- Tuluyan San Benito 

Xarxa Internacional (A.XIDPIC.CAT-XIPVG) 
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Annex 
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Metodologia de treball 
 

 

El treball en els grups es va estructurar en tres moments amb objectius diferenciats: 

Benvinguda i presentació. El moment de benvinguda i presentació era un element clau en el 

funcionament del debat posterior. Es tractava d’acollir les persones assistents i fer que des del primer 

moment se sentissin còmodes amb la resta de participants i amb l’objectiu de la sessió.  

Cal tenir en compte que algunes de les persones participants formen part de dos consells diferents i 

que d’altres no hi participen. Per això es va fer una breu presentació de les participants i de les seves 

expectatives a partir de dues preguntes: 

- Qui ets i com has arribat a la sessió? (amb quina actitud) 

- Com t’agradaria marxar? (quina expectativa) 

 

En aquest moment es va explicar també el marc del debat així com la dinàmica de treball 

proposada. 

 

Aportacions, reflexions i debat  

La dinàmica de treball per reflexionar i debatre es va articular a partir d’una variant de la tècnica dels 

sis barrets per pensar, d’Edward de Bono. Aquesta dinàmica proposa diferents perspectives o 

maneres d’analitzar l’eix del debat, simbolitzades, en el nostre cas, amb quatre barrets.  
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La simbologia dels barrets utilitzats va ser la següent: 

 

Alguns dels sentiments, pressentiments, judicis 
previs, intuïcions que els eixos temàtics provoquen 
en les participants. 

Barret groc. La perspectiva del barret groc simbolitzava l’optimisme, la lògica positiva, la 

factibilitat i les coses que funcionaven bé. Aquesta perspectiva ens aportava els elements positius, 

les oportunitats i els possibles beneficis d’una idea. En el nostre cas, ens va permetre identificar de 

manera ordenada aquells elements positius que les participants reconeixien en els respectius eixos 

de reflexió. 

Barret negre. La mirada des d’aquest barret ens aportava la crítica constructiva, el judici 

crític i la prudència. La perspectiva d’aquest barret ens identificava els elements que dificulten, els 

aspectes a millorar, les possibles amenaces, les coses que no funcionen o poden anar malament en 

cadascun dels eixos de reflexió. 

Barret verd. Aquest barret simbolitzava la creativitat, l’oportunitat per expressar nous 

conceptes, idees, possibilitats, percepcions. Ens va ajudar a busca propostes i alternatives per donar 

resposta a les dificultats i oportunitats detectades amb els altres barrets. 

   

  Barret vermell. La mirada des del 

barret vermell pretenia recollir la perspectiva 

més emocional entorn del tema tractat. Es 

tractava de visualitzar els sentiments, 

pressentiments, judicis previs, intuïcions,... 

sense la necessitat d’haver-se’n de justificar. 

El treball sobre dona i immigració no partia de 

zero, sinó que, al contrari, les participants 

porten temps treballant amb aquest àmbit i es 

tractava de fer aflorar d’una manera 

ordenada les sensacions i emocions prèvies 

existents. Iniciar la reflexió des d’aquesta 

perspectiva ens va permetre visualitzar l’estat 

emocional des d’on es posicionava cada 

participant i poder abordar una reflexió 

posterior més racional amb la resta de 

barrets. 
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Tancament i valoració de la sessió 

Abans de finalitzar la jornada, totes les participants es van reunir en plenari i les persones 

dinamitzadores van fer una síntesi de com havien funcionat els diferents grups de treball. Es va 

aprofitar per fer una fotografia del grup i es van recollir les valoracions de la sessió mitjançant un 

qüestionari. 

L’objectiu d’aquesta valoració no era només copsar el funcionament de la jornada, sinó mesurar el 

grau d’assoliment de les expectatives i la utilitat que en perceben les participants.  
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Punt de partida  

 

Barret vermell  

Aquí queden recollides les aportacions inicials respecte a les emocions, intuïcions, etc. amb què les 

participants van començar el grup de treball sobre els diversos eixos objecte de reflexió i proposta de 

millora. Es tractava de compartir aquest punt de partida sense necessitat de justificar el perquè. 

Quan parlem d’un tema es generen diferents sensacions i emocions, algunes de més mobilitzadores, 

d’altres més limitadores però que, en qualsevol cas, cal evidenciar ja que condicionen la nostra 

manera d’expressar-nos i el contingut de les nostres aportacions. A continuació es relacionen les 

diferents emocions prèvies que genera l’àmbit de reflexió de cada grup: 

 

Eix 1. Barret vermell 

- Oportunitat de participar en diferents espais i de diferents maneres. Fet que enriqueix i fa 
créixer com a persones. Això genera un capital humà molt important. 

- Alegria i positivisme per seguir treballant. 
- Esperança perquè hi ha una bona xarxa de persones i entitats implicades. 
- Força, emoció i esperit de superació i treball. 
- Compromís de les dones per seguir lluitant tant aquí com a la resta del món. 
- Cabreig i enuig perquè les institucions no ens deixen participar políticament. 
- Exclusió establerta legalment. Per exemple, per la necessitat d’entrar al país amb un 

contracte de “treballadora de la llar”. 
- Discriminació. 
- Manca de reconeixement del mateix estatus, falta d’honestedat. 
- Traves per treballar, no es reconeix la formació que es té. 
- Invisibilitat o visibilització negativa de la persona immigrada des dels mitjans de comunicació. 
- Tòpics negatius de les persones immigrades. 
- Impotència pel segon pla en el qual es troba la dona. Hi ha una manca d’igualtat i persones 

de primera, segona i tercera. 
- Impotència perquè en l’àmbit associatiu es depèn massa de tercers, administracions o 

empreses, perquè les quotes dels associats no cobreixen les despeses. 
- Insuficient, el fet que hi hagi dones en llocs de “poder” a més cal que tingui una mirada de 

gènere. 
- Descontentament amb el terme “dona immigrada” perquè equival a “dona exclosa”.  
- Fa enfadar la mirada victimista i la sobreponderació de la participació masculina respecte a la 

femenina. 
- L’autopercepció estereotipada condiciona els comportaments públics d’algunes dones 

immigrades. 
- Manca de voluntat d’acceptar la diferència. 
- Indignació per tres motius: la manca de reconeixement de les capacitats que tenen moltes 

dones immigrades; la doble infravaloració per la condició de dona i immigrada exemplificada 
amb una dita popular (“como cucaracha en un baile de gallinas”), i per l’autoexclusió 
d’algunes dones per manca de motivació. 

- Indignació per uns mitjans de comunicació masclistes i xenòfobs que generen i es deixen dur 
per generalitzacions i estereotips. Aquest fet s’incrementa en els fòrums on hi ha una 
recrudescència de l’odi i les desqualificacions verbals. 

- Generalització de la imatge de la dona immigrada com a dona del servei domèstic. 
- Necessitat de seguretat, de ser apreciada. 
- Racisme i masclisme. 
- Ràbia. 
- Visió paternalista fruit d’un racisme colonial dissimulat. 
- Preocupació pel paternalisme, el patriarcat i el capitalisme. 
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Eix 2. Barret vermell 

- Frustració. 

- Preocupació. 

- Desigualtat. 

- Hipocresia. 

- Por. 

- Discriminació. 

- Cansament i esgotament. 

- Indignació i ràbia sobretot pel tema laboral. 

- Ganes de lluitar. 

- Motivació pel fet que es reconegui i es parli de xenofília. 

- Èxits aconseguits i èxits que estan pel camí. 

- Dubtes per canvis en els conceptes, pas de parlar d’integració a parlar d’acomodació. 

- Despertar de la consciència ciutadana encaminat cap a l’acció. 

- Impotència perquè hi ha persones que no es deixen ajudar. 

- Por i acceptació dels abusos, precarietat. 

- Ràbia per la injustícia davant les ruptures familiars. 

- Tristesa pels casos que coneixem. 

- Incertesa sobre com abordar els reptes i sobre què passarà. 

- Divisió emocional entre el país d’origen i el d’acollida. 

- Complexitat per la diversitat de realitats i cultures existents. 

- Solidaritat i suport. 

 

Eix 3. Barret vermell 

- Emprenyada 

- Desesperada 

- Desmotivada 

- Admirada 

- Sorpresa 

- Indignació 

- Proximitat 

- Temor 

- Incertesa 

- Insolidaritat 

- Confusió 

- Invisibilitat 

- Violència 

- Abús 

- Incomprensió 

- Cansament 

- Trista 

- Afectada 

- Impotència 

- Decepció 
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Valoració 

 
 
Els participants assenyalaven amb una X el grau de satisfacció de l’1 al 5 respecte de cadascun 

d’aquests ítems (1 seria gens satisfet i 5 seria molt satisfet). 

VALORACIÓ GENERAL DE LA JORNADA 

 

VALORACIÓ DEL TREBALL EN GRUP 
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VALORACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ 

 

 

COMENTARIS REFERENTS A LA SESSIÓ 

El més positiu de la jornada ha estat... 

 

o L’espai per visualitzar les associacions de les dones immigrades.  

o Va permetre compartir experiències en diferents entitats.  

o Les aportacions culturals.  

o Trobada de dones de diferents col·lectius i nacionalitats.  

o La interacció entre els temes exposats.  

o El diàleg que es va produir.  

o Conèixer dones compromeses amb la seva condició de dona, amb les tasques que fan i amb la 

societat.  

o Conèixer, compartir, debatre.  

o L’intercanvi d’idees i la trobada d’interessos diversos, el treball en xarxa.  

o Compartir amb altres dones que són immigrants o hi treballen.  

o Intercanvi d’idees i interacció amb altres dones.  

o El debat i la socialització entre totes.  

o Una feina activa, dinàmica i ràpida en el seu funcionament i fruits.  

o Dinàmica de treball.  

o El grup i la dinàmica executada.  

o Realitzar la convocatòria.  
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El que menys m’ha agradat ha estat... 

o El dia i l’hora escollits.  

o El poc temps per conèixer les associacions.  

o El dia de l’organització.  

o Moltes hores. Dues tandes aniria millor.  

o El dia i l’hora, es podria haver dividit en dues jornades.  

o El temps, molt poc.  

o Un descans compatit per interactuar més amb les altres dones.  

o He trobat que costava una mica reconèixer els factors positius que hi ha a més dels que hi ha.  

o La sensació d’impotència davant les possibilitats d’acció per part de les entitats. De què servirà la 

jornada? Es traduirà en resultats, accions, compromisos?  

o L’absència de més debat col·lectiu. Potser calia un material inicial més complet per fer més 

enriquidores les trobades.  

o Grau de debat en els grups.  

o Sembla que sempre comencem de zero.  

o Absència en el dossier de documents de propostes de les dones immigrades (que n’hi ha!) 

o Res.  

 

 

No vull marxar sense dir que... 

o Hem de començar a eradicar els estereotips creats i la visió victimista de les domes immigrades.  

o Acabem amb l’etiqueta “dona immigrada”. 

o M’agradaria que hi hagués més entitats africanes.  

o Ha sigut genial compartir experiències.  

o És absolutament necessari concretar i visibilitzar el nostre treball en una jornada a l’Administració 

pública en les institucions. Que no sigui una jornada més!  

o Futurs compromisos.  

o Espero que es continuï el treball en conjunt.  

o Aquestes activitats són molt engrescadores i ajuden al tema de gènere.  

o Molt interessant, se n’han de propiciar més.  

o Aquestes propostes estan previstes en el Pla de Dones del Consell de Dones.  

o Espero que aquesta proposta sigui efectiva.  

o Ha estat una experiència enriquidora.  

o Millorar la convocatòria.  

o La tarda del divendres em sembla una mala elecció per fer aquesta jornada, després d’una 

setmana de feina.  
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La dinamització dels grups de treball i l l’elaboració d’aquest informe ha estat a càrrec de 

 


