
PROJECTE PER LA DIGNIFICACIÓ DEL 

TREBALL DE LA LLAR I LES CURES 
 

Memòria de les actuacions any 2019 



  

• Promoure l’apoderament i l’autonomia de les treballadores de la llar 

estrangeres: formació i assessorament 

 

• Aprofundir l’autoorganització de les treballadores de la llar per fer-les un 

subjecte actiu de les seves reivindicacions laborals i socials: en el si del 

sindicat  i fomentant xarxes transversals 

 

• Sensibilitzar la societat sobre la importància del treball de la llar i les cures 

i promoure l’acció política per dignificar el sector  
 

 

 

Objectius 



Formació 

• Durant el 2019, s’han fet 4 mòduls B de coneixements laborals i 2 mòduls 

de coneixements de la societat catalana i el seu entorn jurídic, de 15 hores 

cadascun, majoritàriament en diumenge per la tarda.  

 

• En conjunt, han participat en la formació 272 dones, la immensa majoria 

treballadores de la llar internes 

 

 
 

 

 

 

 

MÒDUL DATA MUNICIPI MUNICIPI 
Núm. 

Assistents 

Núm. 

Assist. 

Certificats 

B 3, 10, 17 i 24  de febrer  Barcelona 87 85 

B 24 de febrer i 3, 10 i 17 de març  Terrassa 15 14 

B 30 de juny i 7, 14 i 21 de juliol  Barcelona 61 59 

B 24, 31 de maig i 7, 14 i 21 de juny Manresa 12 10 

C 17, 12 i 31 de març i 7 d’abril  Barcelona 78 68 

C 6, 13, 20 i 27 d’octubre  Barcelona 19 18 

                                                                                 TOTAL 272 254 



Durant  l’any 2019, es van atendre  118 persones (el 68 % dones), que van 

realitzar 144 visites. El 100 % en situació irregular. Aquestes persones van 

fer 357 consultes, majoritàriament sobre vinculades a la regularització 

administrativa. 

 

Assessorament 
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Per països d’origen, destaca Hondures, seguit de Bolívia, Colombia i Perú. 

  

De les persones ateses, el 83,9 % treballen i d’aquestes el 100 % ho fan de 

manera irregular. El principal sector d’ocupació és el treball de la llar, amb el 

45,5 %, seguit dels altres serveis, amb un 21, 2 %.  
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Assessorament 



Difusió drets laborals 

La guia conté informació bàsica sobre la normativa i drets laborals per 

donar resposta als dubtes més freqüents de les treballadores del sector.    

 

 



Acció social i política 

Diferents entitats  de dones migrades i els sindicats UGT i CCOO de Catalunya 

van constituir al 2017 el Grup d’Acció per a la Ratificació del Conveni 189 de 

l’OIT 

 

Algunes d’aquestes entitats han participat en els grups de treball per dignificar 

el sector de l’Ajuntament de Barcelona i de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i 

Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.  

 

De la participació en aquest darrer grup, en volem destacar l’aprovació per part 

del Govern de la Generalitat de l’Acord de Govern per la dignificació del treball 

de la llar i les cures el passat mes d’abril.  

 

S’ha elaborat un estudi sobre les condicions de vida de les treballadores de la 

llar estrangeres que treballen com a internes. 
 
 
 



Càpsules de drets laborals 

-S’han editat 7 càpsules informatives en vídeo de menys d’un minut de 

duració 

 

- Amb informació sobre els drets laborals de les treballadores del sector 

 

- Hi ha participat de treballadores de la llar de les diferents entitats de 

dones migrades que col·laboren en el projecte.  

 

- Aquestes càpsules es difondran per mitjà de les xarxes socials, 

especialment aquelles més utilitzades per les treballadores del sector 

per informar-se.  



Càpsules de drets laborals 

 1. ¿SI NO TENGO PAPELES, TENGO DERECHOS LABORALES? 
 
 2. ¿PUEDO DEJAR UN TRABAJO SI HE FIRMADO UN CONTRATO? 
 
 3. ¿CUAL ES LA JORNADA MÁXIMA DE TRABAJO? 
 
4. ¿QUÉ TENGO QUE HACER SI ME DESPIDEN? 
 
5. ¿CUÁNTOS DÍAS DE VACACIONES TENGO? 
 
6. ¿A QUÉ DÍAS FESTIVOS TENGO DERECHO? 
 
7. ¿SI ME DESPIDEN, ME TIENEN QUE PAGAR ALGO? 
  
 
 

 

-  

videos/Vid01_DerechosLaboralesSinPapeles.mp4
videos/Vid01_DerechosLaboralesSinPapeles.mp4
videos/Vid02_DejarTrabajoSinFirmarContrato.mp4
videos/Vid03_CualEsJornadaMaximaDeTrabajo.mp4
videos/Vid04_QueHagoSiMeDespiden.mp4

