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1. INTRODUCCIÓ  

El projecte per la dignificació del treball de la llar i les cures de CCOO de Catalunya 

cerca promoure l’apoderament i l’autonomia de les treballadores de la llar estrangeres, 

amb una especial incidència de les treballadores de la llar internes. Aquest 

apoderament passa per la formació en drets laborals i el coneixement de la societat 

catalana i del seu entorn jurídic, i per l’existència d’un punt d’atenció gratuït 

d’assessorament sobre la Llei d’estrangeria i d’assessorament laboral bàsic. 

D’altra banda, el projecte també vol promoure l’autoorganització de les treballadores 

de la llar per fer-les un subjecte actiu de les seves reivindicacions laborals i socials. En 

aquest sentit, el projecte preveu la seva organització en el si del sindicat, cosa que 

permetrà canalitzar les seves reivindicacions en el marc de la seva Federació 

d’adscripció, i al mateix temps cerca l’establiment d’una xarxa transversal formada per 

les diferents entitats de dones immigrades que treballen per dignificar el treball de la 

llar i les cures per promoure la seva acció reivindicativa.  

Per últim, el projecte cerca sensibilitzar la societat sobre la importància del treball de la 

llar i les cures i promoure l’acció política per garantir l’equiparació de les treballadores 

de la llar a la resta de treballadors i treballadores del Regim general de la Seguretat 

Social. En aquest sentit, es plantegen actuacions de reivindicació política però també 

de reflexió i d’elaboració de propostes de dignificació del treball de la llar.    

 

2. ÀMBIT SINDICAL DE TREBALLADORES DE LA LLAR I LES CURES 

 

Durant tot aquest any s’han realitzat contactes amb les treballadores de la llar afiliades 

al sindicat per promoure la creació d’un àmbit de treballadores de la llar  en el si de la 

federació de Construcció i Serveis. La constitució formal de l’àmbit està prevista per al 

mes de gener del 2020.  

Al mateix temps, s’ha mantingut la coordinació transversal entre diferents estructures 

del sindicat (Federació de Construcció i Serveis, Secretaria de les Dones i Diversitats, 

Secretaria de Política Territorial, Acció Social i Migracions  i el CITE) per promoure 

actuacions de dignificació del treball de la llar. 

 

3. PUNT D’ASSESSORAMENT SOBRE ESTRANGERIA I ASPECTES LABORALS 

Durant l’any 2019, ha seguit funcionant, el dijous per la tarda, de 15.30 a 19.30 h, el 

Punt d’assessorament per a treballadores de la llar en temes vinculats a la Llei 

d’estrangeria i d’assessorament  laboral bàsic. Aquest és un servei gratuït i està obert 

a totes les treballadores de la llar i les cures, i es troba ubicat en els locals del CITE a 

Barcelona, a la Via Laietana, 16. Aquest servei compta amb el suport del Centre 

d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) del sindicat  i de la de la Federació 

de Construcció i Serveis del CCOO de Catalunya. 
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Durant l’any 2019, es van atendre 118 persones (el 68 % dones), que van realitzar 144 

visites. Aquestes persones van realitzar 357 consultes. La majoria de les consultes 

estaven vinculades amb les vies de regularització, que està directament vinculat al fet 

que el 100 % de les persones ateses es trobaven sense autorització administrativa. 

 

 

Pel que fa als països d’origen, la immensa majoria són d’origen llatinoamericà. 

 

 
 

Del total de 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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4. FORMACIÓ SOBRE CONEIXEMENTS LABORALS I CONEIXEMENTS DE LA 

SOCIETAT CATALANA  

 

En aquest sentit, durant l’any 2019, conjuntament amb el Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers (CITE), s’han realitzat diferents sessions formatives 

adreçades a treballadores de la llar i les cures en diumenge per la tarda.  

Aquests mòduls de formació, previstos la  llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les 

persones immigrades i de les retornades a Catalunya, tenen la  finalitat de promoure 

l'autonomia i la igualtat d'oportunitats dels immigrats i dels retornats a Catalunya. El 

mòdul de coneixements laborals, de 15 hores lectives, cerca donar els coneixements 

bàsics necessaris per garantir una bona inserció laboral. D’altra banda, el mòdul C de 

coneixements de la societat catalana, també de 15 hores, dóna coneixement sobre la 

història i cultura del país, els servies públics, l’organització política, entre altres 

aspectes. L’obtenció d’aquests certificats es té en compte per a l’obtenció dels 

informes d’arrelaments social i d’esforç d’integració, i per tant, afavoreixen l’accés o el 

manteniment de la regularitat administrativa.  

En concret, s’han realitzat 4 mòduls B de coneixements laborals i 2 mòduls de 

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

organitzats amb les entitats Mujeres Migrantes Diversas, Mujers Pa’lante i Las 

Libélulas: 

 

 
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 
 

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

de la llar internes. En el marc d’aquesta formació,  el 27 d’octubre es va realitzar una 

visita al Palau de la Generalitat, també un diumenge per la tarda. També vam comptar 

amb la presencia del conseller de Treball, Chakir el Homrani, al lliurement dels 

certificats dels cursos dels diferents mòduls realitzats. 
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5. DIFUSIÓ DE LA NORMATIVA I CONEIXEMENT DELS DRETS LABORALS  

Més enllà de la formació laboral abans esmentada, durant l’any 2019 s’ha reeditat la 

Guia informativa para trabajadoras del hogar y los cuidados. ¿Conoces tus 

derechos?1, que conté informació bàsica sobre la normativa i drets laborals per donar 

resposta als dubtes més freqüents entre les treballadores del sector.  Aquesta guia 

s’ha elaborat a partir de les qüestions plantejades en les diferents sessions dels 

mòduls de formació laboral adreçats a treballadores de la llar i les cures.  

Al mateix temps, a partir de la guia esmentada, s’han editat 7 càpsules informatives en 

vídeo de menys d’un minut de duració, per informar sobre els drets laborals de les 

treballadores del sector, amb la participació 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.  

L’edició de les guies i les càpsules ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

6. SENSIBILITZACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DEL SECTOR DEL TREBALL DE LA 

LLAR 

El canvi de percepció de la importància del treball de cura i la necessitat d’equiparar-lo 

a la resta de treball ha estat un element de motivació i compromís de les entitats que 

conformen el Grup d’Acció per la Ratificació del Conveni 189 de l’OIT. Aquest grup 

està configurat per diferents entitats de dones immigrades treballadores de la llar 

(Mujeres MIgrantes Diversas, Mujeres Pa’lante i las Libélulas, entre altres) i els 

indicats UGT i CCOO de Catalunya. 

Diferents entitats que formen part del grup han participat en el grup de treball de 

l’Ajuntament de Barcelona i en el de la Secretaria d’Igualtat. Immigració 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 cures2. 

Durant el 2019, a partir de les enquestes recollides en els mòduls de formació 

realitzats el 2018 i el 2019, s’ha elaborat un estudi sobre les condicions de vida de les 

treballadores de la llar estrangeres que treballen com a internes, que ve a 

complementar l’estudi del CERES i el CITE elaborat al 2017 sobre la situació de les 

treballadores de la llar i les cures3.  Aquest estudi serà presentat el proper mes de 

gener. 

                                                           
1
 https://www.ccoo.cat/immigracio/documentacio/guia_treballadores_llar.pdf 

2
 https://treball.gencat.cat/web/.content/10_-_ocupacio/Cura_de_la_llar/ag_treball_cures.pdf 

3
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/informeCERES_21febrer2018.pdf 

 


