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L’Ajuntament de Barcelona reforça l’aposta per la 
inserció laboral de les dones víctimes d’explotació 
sexual  
 
» 8 dones, 6 d’elles de nacionalitat nigeriana, han participat en el curs de costura 

Enfilant l’Agulla organitzat per l’Ajuntament i el Lloc de la Dona  
» L’objectiu d’aquest curs és crear oportunitats de treball per a les dones que tenen 

dificultats d’inserció 
 

La regidoria de Dona i Drets Civils va signar el passat mes de gener un conveni de 
col·laboració amb el Lloc de la Dona per valor de 8.000 euros per realitzar un curs de costura  
amb el nom de “Enfilant l’Agulla” dirigit a dones de nacionalitat nigerianes víctimes 
d’explotació sexual 
 
Aquest projecte forma part del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i El 
Lloc de la Dona (Germanes Oblates) per a l’execució del projecte “Dona i Prostitució: 
Formació Sociolaboral 2012 i Enfilant l’Agulla” adreçat a les dones que exerceixen o han 
exercit la prostitució. L’objectiu del conveni és promoure alternatives econòmiques per a les 
usuàries del projecte que les permeti fer possible la seva incorporació laboral. En concret, 
l’aportació de l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Dona i Drets Civils, és de gairebé 
49.000 euros.  
 
Fins el mes de juliol, 8 dones (6 de nacionalitat nigeriana, una romanesa i una de nacionalitat 
llatinoamericana) han participat en aquest projecte. Els objectius específics del projecte 
Enfilant l’Agulla són: 
 
 Oferir formació laboral mitjançant els tallers de costura a dones que exerceixen la 

prostitució i cerquen un canvi d’activitat 
 

 Crear oportunitats de treball per a les dones que tenen més dificultats 
 

 Reforçar el treball de El Lloc de la Dona en relació a la sensibilització, transformació 
social e incidència política 
 

 Crear llaços entre cultures, mitjançant l’elaboració de productes locals, confeccionats 
amb teles Africanes 
 

 Crear aquest any una empresa social per cercar punts de venda, realitzar una 
prospecció de mercat per avaluar els productes que tenen més sortida, aconseguir 
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vendes i poder fer contractes de treball a les dones nigerianes que realitzaran la 
producció 

 
Francina Vila, regidora de Dona i Drets Civils, “projectes com Enfilant l’Agulla estan dirigits 
per aconseguir que aquestes dones assoleixin autonomia personal i econòmica que les 
permeti abandonar el món de l’explotació sexual. He pogut observar de primera mà 
l’evolució dels seus treballs des de que van començar els curs fins ara, i el seu treball de 
costura és de gran qualitat. Abandonar el món en el que es troben, moltes d’elles 
víctimes d’explotació sexual, no és fàcil i per aquest motiu hem de trobar sortides que 
afavoreixen la seva inserció laboral i sobretot social”.  
 
En aquesta línia, l’Ajuntament de Barcelona com a objectiu establir polítiques transversals per 
la igualtat de gènere i lluitar contra l’exclusió social de les dones. Específicament per a dones 
que exerceixen o han exercit la prostitució, la regidoria de Dona i Drets Civils ha augmentat els 
convenis destinats a afavorir la inserció laboral de les dones que exerceixen la prostitució i hi 
destina gairebé mig milió d’euros. Aquest any s’ha augmentat un 67% el pressupost destinat a 
l’Agència per l’Abordatge Integral del Treball Sexual (ABITS) 
  
 


