Comissió Ocupació
16 de gener de 2020
Lloc: Centre Cívic Barri Vell
Hora: 10h

Assisteixen:
Centre de Salut Mental Gironès Pla Estany

Meritxell Brun

Fundació Intermedia

Stela Costejà

Càritas

Imma Collel

Àrea Joventut- Ajuntament de Girona

Gemma Nicolau

Ser.Gi

Esther Salvachúa

CCOO

Belén Lopez

CAS Teresa Ferrer

Xavier Solench

AECC

Mireia Romero

Secció serveis especialitzats gent gran

Dolors Collell

Associació Dones Endavant

Jessenia Lagos /Maria Dolores

Àrea Educació – Ajuntament Girona

Victòria Rodríguez

Servei Municipal Ocupació

Mireia Mitjavila

Secretaria tècnica CCSS – Ajuntament de Girona

Judit Font Redolad

Excusen la presència:
PIMEC i AGE

Mª Rosa Agustí

S’inicia la sessió amb una ronda de presentacions. A aquesta comissió s’hi afegeix la Dolors
Collell del Servei d’Atenció a la Gent Gran i les dependències, i dues companyes de l’Associació
Dones Endavant, per tal de sumar agents a la qüestió de la situació de les treballadores de la
llar i la cura.

Iniciem la trobada introduint els objectius i temes de la reunió.
1) Jornada/ taula rodona sobre la situació de les dones treballadores de la llar: 30 gener
S’explica com ha quedat el programa de la xerrada d’acord amb les propostes que es van fer a
la reunió anterior de la Comissió i els contactes facilitats.
Es va procurar fer la xerrada en barris com Santa Eugènia o Sant Narcís per proximitat a
entorns on viuen dones que treballen de cuidadores o famílies demandants de cures. No
obstanmt els espais dels Centres cívics no estaven disponibles. D’altra banda, també es valora
la facilitat que ofereix la Casa de Cultura a nivell de transport públic i també per posicionar la
temàtica en el centre.
S’ha organitzat també un servei d’acollida i guarda de criatures per les persones que vulguin
assistir a la taula rodona. En pocs dies es tindrà el cartell per poder fer-ne la difusió.
LES TREBALLADORES DE LA LLAR I LA CURA: INVISIBLES I PRECÀRIES
30 de gener
18:00
Casa de Cultura / AULA 1

Rocío Echeverria (Sindillar, BCN)
Carmen Juares (Mujeres Migrantes Diversas, BCN)
Jessenia Lagos (Dones Endavant, Girona)
Teia Fàbregas (Directora Consorci Acció Social de la Garrotxa)
Servei acollida nens i nenes
*(pressupost actualitzat després de la reunió)

150
150
100
100
70

IRPF15%
-22,5
-22,5
-15
-15
-15

IVA
exempt
exempt
exempt
exempt
exempt
cost total

Un cop presentada la proposta s’obre un torn d’intervencions.
Es constata que és una realitat que té moltes dimensions: de desigualtat de gènere i divisió del
treball en productiu i reproductiu (afecta a totes les dones), de migració i post colonialitat, de
situació administrativa, d’explotació laboral, de manca de polítiques d’atenció a la gent gran i
la dependència...
Hi ha qüestions de marc legal i marc jurídic que haurien d’assenyalar-se i són les causants de
bona part de la situació: manca de regulació laboral, necessitat de passar a règim general, la
llei d’estrangeria, reconeixement del treball reproductiu, etc.

127,5
127,5
85
85
59,5
484,5

És important que es faci reflexió però també des d’una lectura i inidència política sobre la
situació de les dones treballadores de la llar i la cura. Però també és importatn centrar en
propostes que s’han de traslladar.
Es debat sobre els objectius de l’acte per tal d’oreintar la seva difusió i pensar en les persones
a qui s’adreça. La idea era aportar una mirada multidimensional, experiències de dones
organitzades, i també d’alguna administració local que hagi engegat algun tipus de projecte o
acció.
Es comenta que la taula rodona ha de tenir l’objectiu de la sensibilització tant cap a la societat
com cap a les administracions, per fer visible i responsabilizar.
En aquest sentit es proposa que pugui intervenir-hi el Cap de Servei d’Atenció a les Persones
de la Generalitat a Girona, en Jordi Solé.
*(amb posterioritat a la reunió, s’informa que ens hem posat en contacte amb Jordi Solé i no
participarà com a ponent però mirarà d’assistir a l’acte)
Finalment, s’entén que la xerrada ha de poder arribar a diferents públics, per assolir els
objectius de
- Sensibilitzar responsables de les adminsitracions
- Fer xarxa entre treballadores, entitats, etc...
- Donar confiança a treballadores
- Conèixer la multidimensionalitat de la situació: a nivel legal, econòmc, dependència,
entorn... i identificar els límits i potencialitats d’un futur projecte conjunt.
- Poder fer propostes.
Es parla que a partir de la xerrada es pugués elaborar un “document de recomanacions” per
poder-lo “elevar” a les diferents administracions.
S’acorda com es farà la difusió i que la presentació de l’acte la farà la Judit Font.

2) Proposta de projecte “Primers Contractes”
Es valora important desenvolupar el projecte de “primers contractes”. S’informa que es va
realitzar, a banda, una reunió amb Mª Rosa Agustí per veure les vies de col·laboració amb
PIMEC, un agent social necessari.
Les dificultats de les persones en vies de regularització per aconseguir contractes d’un any, i les
traves administratives, segueixen sent obstacles insalvables. La subdelegació de govern no està
donant cites (a 6 mesos vista), i tampoc hi ha programes amplis que facilitin la formació i
inserció laboral de persones sense permís de treball.

Ens imaginem una “oficina se suport a primers contractes”. Ara, caldria dimensionar el nombre
de casos que s’atenen des de diferents serveis, volums possibles del projecte, dimensionar
costos i fonts de finançament.
S’acorda que des de la Secretaria del Consell es recolliran dades que permetin fer una
fotografia de la necessitat. A partir de dades del padró municipals, serveis socials, de les dades
d’atenció a persones en vies de regularització de les entitats com Càritas o Creu Roja.

3) Planificació del 2020 i propera reunió plenària del Consell al febrer
S’informa que la propera reunió Plenària del Consell de Cohesió i Serveis Socials serà el dia 19
de febrer a la tarda. Ja es farà arribar convocatòria.
S’acorda que es traslladarà la feina feta per la comissió i els dos projectes treballats.

