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Trobada BCN Ciutat diversa. 22 d’octubre 2017.  

AUDITORI  
 

MATÍ 
 

De 11:30 a 12:30 h. Taula rodona: Persones treballadores, la realitat del treball de la 
llar i els drets de les persones. Experiències. 
 
Es presentaran testimonis directes, exposant un panorama de la situació de les persones treballadores de 
la llar, la situació laboral amb un “Sistema especial” desigual respecte d’altres feines, les mancances en la 
cobertura de salut i d’altres drets, la prevalença de persones immigrades sovint en situació irregular, 
l’economia informal, els horaris, persones treballadores discontínues i internes... 

 
• Presenta i modera: Sra. Silvia Bofill, antropòloga, professora titular d'Antropologia social a la 

Universitat de Barcelona, coordinadora del Grup d'Estudis de Reciprocitat i membre del Grup de 
Recerca en Antropologia Jurídica         
 

• Membres de la Taula de defensa dels drets de les treballadores de la llar, neteja i cures.  
 

Exposició de diferents experiències. La tasca de les entitats de la Taula: l’autoorganització, la defensa 
dels drets, l’empoderament i suport mutu... 

 
- Sra. Neide Catoira – Centro Boliviano Catalán 
- Sra. Hermínia Delgado i Liliana Reyes – Mujeres pa’lante 
- Sra. Karina Fulladosa – Sindillar  

       
• Sra. Marta Cruells. Assessora de polítiques d’igualtat de gènere, LGTBI, infància, joventut i 

envelliment.  Ajuntament de Barcelona.   

 

• Torn obert de paraules i debat final.  
 

12:30 a 12:45. VIDEO – Treball de la llar i les cures. Una feina per dignificar. 

 
 

De 13:00 a 14:00 h. Taula rodona: Taula per la dignificació del treball de la llar i les 
cures. Drets laborals i reconeixement social.  
 
Es tractarà el marc laboral que defineix les condicions de treball i els drets laborals de les persones 
treballadores de la llar, especialment el Sistema Especial dins el Règim general de la Seguretat Social. 
 
• Presenta i Modera: Sr. Carles Bertran, coordinador del Centre d’Informació per a Treballadors 

Estrangers (CITE) de CCOO.         
 

• La realitat dels drets laborals en l’àmbit del Treball de la llar i la cura de les persones. Perspectiva 
de les organitzacions sindicals. 

- Sra. Aurora Huerga – Secretària General de la Federació de Construcció i Serveis de CCOO 
Barcelonès.           

- Representant de UGT Catalunya.  
 
• Drets laborals i reconeixement social. Sra. Norma Veliz. Coordinadora de formació. Mujeres 

pa’lante. 
 

• Sra. Gala Pin. Consellera de Participació i Districtes. Consellera de Ciutat Vella  – Ajuntament de 
Barcelona  

 
• Torn obert de paraules i debat final.        
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TARDA 
 

15:30 a 15:45. VIDEO - Treball de la llar i les cures. Una feina per dignificar. 

 

De 16:00 a 17:00 h. Taula rodona: Quina és la situació de la formació en l’àmbit del 
treball de la llar? El programa Acredita’t. 
 
Es debatrà sobre l’estat actual de la formació en l’àmbit del treball de la llar, les dificultats a l’hora 
d’acreditar estudis, formació i experiència i l’alternativa que representa el programa “Acredita’t”.  

 
• Presenta i Modera: Sra. Bessy Ponce – Asociación de Mujeres Migrantes y Diversas. 

 
• La situació de la formació en l’àmbit del treball de la llar. Breu panoràmica de les principals 

ofertes.   
- Sra. Norma Véliz – Coordinadora de formació. Mujeres pa’lante.    
- Sra. Lenny Rua – Jurista i formadora. Centro Boliviano Catalán.    
- Sr. Carles Bertran – Coordinador del CITE. CCOO.  

     
• L’homologació d’estudis. Procés pel reconeixement de formació i millora de l’ocupació i formació 

de les persones treballadores estrangeres.  
- Sra. Anna González Por – Coordinadora d’AMIC al SAIER.  

 
• Programa Acredita’t. Opcions des de la perspectiva de les persones treballadores de la llar.  

- Mujeres Pa’lante i Centro Boliviano Catalán.   
 

• Torn obert de paraules i debat final.        
 

17:00 a 18:00h. Lectura del Manifest (a l’escenari) 
 

De 18:00 a 19:00 h.  Taula rodona: Treball de la llar i llei d’estrangeria. Serveis 
d’intermediació. Dificultats i alternatives 

 

La taula rodona girarà al voltant dels serveis d’intermediació i suport a la inserció laboral, així com de 
l’impacte de la llei d’estrangeria en el treball de la llar i les seves repercussions sobre les persones.  
 
• Presenta i Modera: Sra. Aida Guillén. Directora Drets de ciutadania i diversitat. Ajuntament Bcn. 

 
• Serveis d’intermediació i suport a la inserció laboral       

- Sr. Pedro Moreno – Jurista i tècnic – Anem per feina. 
- Sra. Beatriz Sinués – Persona contractant. 
- Sra. Anaïs Pastora – Treballadora de la llar. 

 
• Treball de la llar i llei d’estrangeria. Dificultats i alternatives des de l’economia social. 

- Sra. Anna Muñoz – Jurista – Poble-sec per a tothom. 
 

• Sra. Lola López. Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat – Ajuntament de 

Barcelona   

          

• Torn obert de paraules i debat final.        

 

VÍDEO      De 12:30 a 12:45 i de 15:30 a 15:45 

Treball de la llar i les cures. Una feina per dignificar. 
 
Participants: CCOO Barcelonès. Mujeres Pa’lante. Centro boliviano catalán. Sindillar. 
Anem per feina. Poble-sec per a tothom. Mujeres Migrantes y Diversas. Sílvia Bofill.  


