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Pròleg

El concepte de globalització és un concepte polièdric, format per moltes arestes: 
globalització del comerç, globalització de la producció, globalització financera, globa-
lització dels conflictes bèl·lics i globalització de la població, entre d’altres. Totes aquests 
tipologies estan entrelligades i les accions d’unes afecten, necessàriament, les altres.

Les polítiques econòmiques neoliberals d’ajustament estructural aplicades pels go-
verns dels països del sud global —obligats pel Fons Monetari Internacional i el Banc 
Mundial— entre els anys vuitanta i noranta del segle vint van provocar un procés 
d’empobriment molt important entre les poblacions d’aquests països (sobretot entre les 
dones i les criatures), les quals es van veure empeses a emigrar per poder construir-se 
un projecte de vida. 

Al mateix temps, als països del nord global s’ha produït un important procés d’in-
corporació de les dones al mercat del treball, motivat per la pressió social que elles 
mateixes han exercit. Han estudiat, han desenvolupat un ofici o una professió i volen 
treballar per aconseguir ingressos i poder viure fora de la llar familiar o, si viuen amb 
la parella, per no sentir-se’n dependents.

Tal com indica Lourdes Beneria (1977),1 les dones duen a terme la seva activitat 
entre dues esferes: la del marc familiar i la del treball remunerat. És necessari remarcar 
la importància de la connexió que existeix entre aquestes dues esferes. “L’examen i la 
comprensió clara d’aquesta connexió és essencial per arribar a una comprensió com-
pleta de l’opressió de la dona, ja que la seva situació en l’esfera domèstica condiciona 
la que ha aconseguit en la societat.” La participació femenina en el treball remunerat 
fora de la llar s’ha anat incrementant a mesura que l’economia s’ha transformat, als 
diferents països, en una economia de mercat globalitzat.2 

1 Beneria, L. (1977). Mujer, economía y patriarcado durante la España franquista. Editorial Anagrama, 71.
2 “El fet que la dona participi en el treball remunerat sota una clara posició d’inferioritat respecte a l’home 
és una conseqüència de la divisió del treball dins de l’esfera familiar i d’una relació desigual de poder, que 
concedeix a l’home la màxima autoritat [...] Com a conseqüència, l’emancipació de la dona requereix no 
solament la superació de les estructures capitalistes, sinó també la d’un sistema patriarcal que li reserva una 
posició de subordinació a tots els nivells” (Beneria, 1977: 72).
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En el moment en què augmenta la participació de la dona en l’esfera del treball 
remunerat, disminueix la seva presència en l’esfera familiar. Tot i així, les tasques que 
requereix l’entorn familiar, les tasques de cures, s’han de continuar fent (neteja, àpats, 
cuidar els infants i les persones dependents, etc.). 

Als països del nord global s’ha produït una crisi de les cures, sobretot per factors 
demogràfics (baixes taxes de natalitat i augment de l’esperança de vida, que han con-
tribuït a l’envelliment de la població). Al mateix temps, el nombre de dones que treba-
llen o tenen intenció de fer-ho no deixa de créixer.

Actualment, en moltes llars, hi ha demanda de persones, majoritàriament dones, 
que s’ocupin de les tasques domèstiques. Aquest creixement de la “demanda s’ha anat 
cobrint amb la immigració, sobretot de dones procedents de països del sud, on les 
crisis financeres, la persistència de la pobresa i els alts nivells d’atur, en molts països, 
han generat una oferta de treball gairebé il·limitada. Les dones, sobretot, troben llocs 
de treball amb relativa facilitat en el sector serveis i treball domèstic. És per això que 
podem parlar de la globalització de la reproducció” (Beneria, 2006).3 

Aquest model de moviment migratori ha provocat una feminització de l’emigració, 
cosa que ha convertit les dones en proveïdores d’ingressos a les seves llars (remeses 
monetàries i/o de mercaderies), fonamentals per a moltes famílies. Al mateix temps, 
moltes dones migrants aspiren —si no ho han aconseguit— a reagrupar la família i a 
oferir més expectatives de vida als seus descendents (estudis i/o feina) i ascendents 
(serveis sanitaris, per exemple). Aquesta determinació —valenta— té, tanmateix, con-
seqüències psicològiques importants: les dones amb família que han emigrat senten 
que han abandonat els seus fills i filles, la seva mare i/o el seu pare. Tenen cura dels fills 
i filles d’altres famílies alhora que els seus fills i filles són cuidats per altres persones 
(per la seva mare, el seu marit, la seva germana o germà). Això els provoca tristesa i in-
felicitat. Amb tot, els conjunts familiars són conscients que, sense els diners que envien 
les dones, que suposen ingressos regulars, no podrien tenir el nivell de vida que tenen. 

El treball de cures que les dones migrants fan a les llars —per exemple, a Lleida 
o a la resta de Catalunya— serveix per substituir, en alguns casos, el que hi feien les 
dones autòctones, les quals, d’aquesta manera, poden dedicar més temps a l’esfera del 
treball remunerat. La seva emancipació econòmica comporta, doncs, la necessitat de 
disposar d’altres dones (sobretot) perquè es facin càrrec, en el seu lloc, de les diferents 
tasques reproductives.

En tot cas, és evident que la globalització de la reproducció presenta molts reptes 
a les polítiques públiques que han d’aplicar els diferents governs, tant als països que 
perden la força de treball com als que la reben.

Voldria agrair a Mercè Espuñes i Molins que hagi invertit el seu temps a realitzar 
aquesta excel·lent recerca, i que n’hagi volgut compartir les experiències i les conclu-
sions. 

L’obra que teniu a les mans (o a la pantalla) pretén, a través d’una bona fonamen-
tació teòrica i de l’estudi d’una sèrie de casos, posar de manifest la importància de les 
dones migrants en el treball de feines de la llar i de cures per a les famílies dels països 

3 Beneria, L. (2006). Globalització, mercats de treball i la transformació dels rols de les dones. Treballs de la 
Societat Catalana de Geografia (61-62), 305-324.
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del nord global, en aquest cas, en l’àmbit de Lleida. O, dit d’una altra manera, pretén 
fer palès el fet que, gràcies a la immigració de les dones dels països empobrits, les 
dones dels països del nord global s’han pogut integrar a un ritme més elevat al mercat 
laboral, i han pogut dur a terme activitats fora de l’esfera de la llar. Tot i que això de 
vegades els hagi comportat, segons Espuñes, una triple activitat: “La feina de la llar, la 
feina fora de la llar i la gestió indirecta de les cures familiars.”

La recerca persegueix —indica Espuñes— “avaluar les condicions socials, laborals 
i econòmiques de les dones d’origen estranger que cuiden persones grans dependents 
a les llars familiars lleidatanes”. L’objectiu s’aconsegueix amb escreix. A més, hem de 
reconèixer a l’autora l’esforç que ha fet per presentar una realitat de la nostra societat 
que està molt invisibilitzada. En aquest llibre es fan visibles persones invisibles que, 
amb el seu treball, permeten a les famílies lleidatanes alleujar la càrrega del treball de 
cures, que normalment recau en les dones.

L’obra s’endinsa en el món de les treballadores domèstiques i de cures migrants, 
“les altres globals”, “incloses en i alhora excloses de la nostra societat”. “En queden 
excloses, legalment, perquè moltes no disposen dels mateixos drets que la resta de 
ciutadans, i és molt probable que treballin de forma il·legal. En canvi, hi queden in-
closes [...], elles i la seva feina, perquè són a les nostres llars i desenvolupen funcions 
indispensables per a nosaltres.”

Es tracta d’un treball que traspua humanitat, que mostra el patiment de les perso-
nes. Les entrevistes revelen vivències molt dures d’algunes dones migrades, les quals, 
en molts casos, les han hagut d’afrontar sense la seva família. 

No voldria finalitzar aquest escrit sense fer un merescut reconeixement de totes 
aquestes dones valentes que van marxar del seu país per aconseguir ingressos i millorar 
així la vida dels seus familiars, i que, al mateix temps, amb el seu treball i dedicació, 
permeten que, a les nostres llars, les cures i altres tasques domèstiques estiguin garan-
tides. Moltes gràcies.

Joan Pere Enciso i Rodríguez
Director de la Unitat de Desenvolupament i Cooperació

Universitat de Lleida
Lleida, 26 de novembre del 2021
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Introducció

Aquest informe és el resultat d’un treball de recerca dut a terme entre el 2018 i 
el 2020. S’inclou en la convocatòria 2018 d’estudis de recerca sobre el quart món, 
aprovada per la Comissió de Cooperació Internacional i el Consell de Govern de la 
Universitat de Lleida. 

La investigació pretén donar resposta al buit existent en recerca sociològica a les 
terres de Lleida pel que fa a la vinculació entre el gènere i les migracions femenines 
internacionals en un context de canvis en l’organització social de la cura a les llars 
familiars on viuen persones grans en situació de dependència.

1. Lleida, territori envellit

Lleida és un dels territoris més envellits de Catalunya, amb unes taxes d’envelliment 
i sobreenvelliment superiors a la mitjana catalana. A això s’hi afegeix una densitat de 
població molt baixa i una dispersió territorial dels nuclis habitats que dificulten l’agi-
litat, l’apropament i la provisió de serveis públics, el cost dels quals es veu augmentat. 
Alhora, la capacitat dels serveis no arriba a cobrir les necessitats de la població, com 
s’evidencia en el servei d’atenció domiciliària. Els canvis en la composició i l’estruc-
tura de les llars familiars posen de manifest que cada vegada hi ha més nuclis uniper-
sonals, formats, en molts casos, per persones grans. Encara té pes aquell imaginari 
col·lectiu, lligat a economies agràries i ramaderes, pel qual l’envelliment és entès com 
un “voler viure a casa el màxim de temps possible, com s’havia fet sempre”. Majorità-
riament, la pròpia llar familiar encara seria, avui, el lloc per excel·lència —i, doncs, el 
més escollit— per envellir i ser cuidat.

Les transformacions actuals al si de les famílies lleidatanes, l’absència de part dels seus 
membres i la sobrecàrrega de les dones en compaginar treball remunerat, vida social i 
vida familiar, situació que va lligada tant a la mobilitat residencial com a la laboral d’unes 
generacions més formades —les quals, altrament, agafarien el relleu en la tasca de les 
cures—, ens alerten sobre l’emergència de problemàtiques urgents en relació amb la cura 
de les persones grans, amb la resposta que s’hi dona i amb les estratègies que s’adopten, 
les quals estan condicionades pel nivell adquisitiu de les famílies.
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2. Estat feble, familisme i privatització de les cures

Ja fa unes dècades que la visió rígida en relació amb la divisió del treball entre 
dones —mestresses de casa— i homes —guanyadors de pa— està canviant. Això no 
obstant, l’escenari familista propi dels països mediterranis on vivim, juntament amb un 
Estat feble en matèria de provisió pública pel que fa a cures i tasques relacionades amb 
la dependència, i una insuficient corresponsabilitat masculina en les tasques reproduc-
tives de la família (Castelló, 2009), ha provocat que dones d’una extensa classe mitjana 
i de classe alta, amb doble o triple presència (feina fora i dins la llar i gestió indirecta 
de les cures familiars), deleguin, transfereixin o externalitzin les tasques de cura a al-
tres persones, el gènere de les quals continua sent femení, i l’origen, sovint, estranger. 
Aquest fet perpetua i blinda el familisme, això és, no trenca amb la divisió sexual del 
treball, sinó que la reprodueix. Tampoc no qüestiona el paper de l’Estat pel que fa a 
les polítiques socials necessàries per fer front a la dependència. Es mercantilitzen les 
tasques de cura, però molt sovint es passa del que havia estat un treball no remunerat 
de les cures a un treball informal i desregulat, en què s’eludeix el fet que es tracta d’un 
intercanvi laboral, d’una feina equiparable amb qualsevol altra, tot i que es dugui a 
terme dins la llar. Tot això configura una problemàtica social a la qual no s’estan do-
nant respostes públiques i col·lectives, sinó privades i individualitzades. En paraules 
de Bauman (2016), “vivim en un món on es privatitzen les incerteses de l’existència 
humana i la responsabilitat d’afrontar-les recau de nou sobre les espatlles individuals”.

3. Transferència de les cures a dones immigrants 

Per altra banda, cada vegada és més usual, i ja ens hi hem acostumat, veure pels 
carrers dels nostres pobles persones grans acompanyades de dones d’origen estranger 
que les sostenen, que caminen a poc a poc al seu costat, que les ajuden amb el ca-
minador o que duen la cadira de rodes. En la nostra quotidianitat, i encara més a les 
zones rurals lleidatanes, quan trobem una persona coneguda pel carrer i li preguntem 
“què fan els pares?”, sovint sentim una resposta com “oh, em sembla que haurem de 
buscar una dona! Que coneixes algú, algú de confiança?”. I el diàleg continua: “l’altre 
dia vaig veure la Maria de cal Magí acompanyada d’una dona, que deu ser sud-ameri-
cana. Li preguntaré com l’ha trobada.” Aquest és un cas cada vegada més freqüent, 
que al·ludeix a la progressiva transferència del treball de cures a dones immigrants 
per part de les famílies. Aquesta recerca s’hi vol aturar: el paper de les dones d’origen 
estranger és una peça més dins l’engranatge que és la nostra societat globalitzada, en 
concret, dins la reorganització social de les cures en absència, o com a continuació, 
recanvi o substitució, del treball de cures familiar. I, en aquest context, on queda el 
paper de l’Estat? Les dones immigrants són mà d’obra barata, dins el mercat de les 
cures, davant l’augment de la demanda social del treball de cures, en absència de 
respostes institucionals, polítiques o masculines? L’anàlisi de l’organització social de 
les cures no pot fer-se donant per descomptat un mercat de cures, a partir de l’anàlisi 
de l’oferta i la demanda, des d’una visió economicista, per a la qual el valor econòmic 
és la clau, ja que la mera mercantilització de les cures suposa el fracàs rotund d’un 
sistema social que subjuga la vida al valor de mercat.
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Aquesta és la problemàtica que motiva aquesta recerca, l’objectiu general de la 
qual és avaluar les condicions socials, laborals i econòmiques de dones d’origen es-
tranger que cuiden persones grans dependents a les llars familiars lleidatanes. Per 
fer-ho, la recerca assumeix el concepte de treball digne o decent de l’OIT (1999), això 
és, aquell que permet accedir a una activitat productiva que genera un ingrés just, que 
assegura el compliment dels drets humans i que allibera de condicions de precarietat 
i de pobresa.

Si les famílies no donen l’abast amb la cura dels seus membres dependents —tra-
dicionalment duta a terme per dones i sense remuneració—, algú altre hi ha de donar 
una resposta! Quin han estat el context global —i econòmic— que ha dut les dones 
a treballar cuidant? A manca de mesures consensuades i col·lectives, dones migrants 
reemplacen les dones autòctones en el que havia estat la cura no remunerada, i emer-
geix així una nova divisió del treball entre la família, el mercat i l’Estat (Bettio, 2014).

4. Reestratificació sexual del treball

Això succeeix en un escenari en què es fan visibles les conseqüències de la globa-
lització. Entrats en el segle XXI, respirem els efectes de la globalització, els resultats 
de la intensificació de les interaccions transnacionals, més enllà del que havien estat 
les relacions entre els estats nacionals (De Sousa, 2016). Aquestes interaccions, prota-
gonitzades per agents econòmics, i l’augment del poder financer han limitat la sobira-
nia nacional dels estats, han modificat les dimensions espacials i han normalitzat les 
conseqüències de la divisió internacional del treball, o de la reestratificació sexual del 
treball (Orozco i Gil, 2011), a escala global. Ara, les desigualtats ja no són lluny, sinó 
al costat de casa, o dins, de manera que podem servir-nos-en, els d’aquí i els altres 
globals. La recerca s’endinsa en el món de les treballadores domèstiques i de cures 
migrants, anomenades “les altres globals” (Beck-Gernsheim, 2012: 140), incloses en i 
alhora excloses de la nostra societat. En queden excloses, legalment, perquè moltes no 
disposen dels mateixos drets que la resta de ciutadans, i és molt probable que treballin 
de forma il·legal. En canvi, hi queden incloses, geogràficament, elles i la seva feina, 
perquè són a les nostres llars i desenvolupen funcions indispensables per a nosaltres.

La investigació s’estructura en quatre capítols. El primer fa referència al disseny me-
todològic, que inclou els objectius, les tècniques de recerca utilitzades, els criteris de 
selecció de les persones participants i el perfil de les dones subjectes de la recerca. El 
segon capítol conté els resultats de la recerca i consta de quatre parts: la primera part 
presenta el context sociodemogràfic que aborda: el fenomen migratori femení en el cas 
de les terres de Lleida i els canvis en l’estructura i la composició de les llars i l’estat 
actual de l’envelliment a Lleida. S’hi introdueixen els conceptes clau sobre l’objecte 
d’estudi: les cadenes globals de cures en femení, la crisi de cures i el treball de cures i 
domèstic. A la segona part s’analitzen les trajectòries de vida de les entrevistades i es 
presenta la seva vida de forma cronològica, atenent a tres etapes: els precedents de la 
migració o la seva vida als països d’origen; l’etapa premigratòria, expectatives relacio-
nades amb els projectes migratoris i el propi moviment migratori d’arribada a la nostra 
terra, i l’etapa actual (moment de l’entrevista), que constitueix el tall transversal de 
l’aquí i l’ara en què es duu a terme la recerca. La tercera part s’endinsa en les condici-
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ons laborals i socials de les treballadores de cures immigrants. El tercer capítol presen-
ta l’estat de discussió i l’anàlisi dels discursos dels diferents actors que han format part 
dels grups de discussió. Finalment, el quart i darrer capítol elabora les conclusions.
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Capítol 1 
Disseny metodològic

1.1 Objectius de la recerca

L’objectiu general de la recerca és avaluar les condicions socials, laborals i econò-
miques de dones d’origen estranger que cuiden persones grans dependents a les llars 
familiars lleidatanes. 

Aquest objectiu general s’ha perseguit a través dels següents objectius específics: 
1. Conèixer les trajectòries de vida de 16 dones migrades que exerceixen actualment 

treball de cures a casa nostra fixant-nos en la seva situació laboral i en les seves 
condicions socials d’existència. 

2. Comparar els discursos i els posicionaments de dones autòctones que exerceixen 
de forma remunerada treball de cures amb els de dones d’origen estranger que 
també treballen en les cures remuneradament. 

3. Comprendre quins condicionants econòmics i socials justifiquen les pràctiques re-
als dins el treball de cures per part de les persones immigrants i per part dels con-
tractants, i extreure’n discursos legitimadors.
El disseny metodològic ha inclòs fonts primàries i secundàries. S’han realitzat en-

trevistes en profunditat i grups de discussió, i s’ha dut a terme una explotació de dades 
estadístiques a partir de fonts com l’Idescat, l’INE, el CES, l’OIT, l’OIM,1 i de publica-
cions d’informes recents sobre el treball domèstic i de la llar a Catalunya procedents 
d’entitats, associacions i sindicats de treballadores de la llar a Catalunya. 

1. Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat); Institut Nacional d’Estadística (INE); Consell Econòmic i Social 
(CES); Organització Internacional del Treball (OIT) i Organització Internacional sobre Migracions (OIM).
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1.2 L’entrevista en profunditat estandarditzada

Voler comprendre una trajectòria personal o un relat de vida requereix fer ús d’un 
tipus de metodologia que permeti endinsar-se en el món subjectiu i individual per ex-
treure’n relacions amb el que és col·lectiu, amb el sentiment social. Per això s’ha optat 
per una metodologia qualitativa. Els relats personals són una mena de termòmetre que 
ens permet mesurar la complexitat extreta de les trajectòries vitals de les persones en-
trevistades i mostrar la irreductibilitat parcial d’aquests processos a models normatius 
socials. 

Abdelmalek Sayad, sociòleg d’origen algerià especialitzat en migracions, defensava 
la necessitat d’incorporar les trajectòries de vida de les persones immigrants a les anà-
lisis migratòries, tenint en compte les seves interpretacions subjectives, els seus somnis 
i concepcions, per comprendre l’abans i el tipus de condicionants que configuren els 
punts de partida de la migració, és a dir, per saber com i per què han arribat fins aquí. 
En paraules de Sayad: “Només les trajectòries de les persones immigrants reconstruïdes 
integralment poden donar compte del sistema complet de determinacions que, havent 
actuat abans de les migracions, i seguint actuant com una forma modificada durant 
la immigració, han conduït a la situació actual” (Sayad, 2010). Atesa la diversitat de 
trajectòries, nacionalitats i realitats de les persones entrevistades, l’eina o la tècnica de 
recollida de dades escollida ha estat l’entrevista en profunditat estandarditzada no 
programada. Aquesta forma d’entrevista focalitza en un mateix conjunt d’informació 
totes les entrevistes, i la no programació s’entén com un estil d’entrevista que exigeix 
adaptar la formulació i l’ordre de les preguntes a cada persona entrevistada (Richard-
son, Dohrenwend, Klein, 1965: 32-55). En alguns casos, i en funció de l’interès per a 
la recerca, s’ha abandonat el guió estandarditzat i s’ha seguit el fil argumental, inde-
pendent del guió. D’aquesta manera, s’ha permès que la persona entrevistada introduís 
les seves nocions del que considera rellevant, i no s’ha depès, doncs, de les nocions 
de rellevància pròpies de l’entrevistadora (Dexter, 1970). Les entrevistes segueixen el 
criteri d’entrevistes en profunditat,2 d’acord amb la tècnica de Carl Rogers, en què l’en-
trevistador fa ús de l’escolta activa, de tècniques que utilitzen la paràfrasi, que convida 
la persona a expressar emocions, i del rapport o la sintonització mitjançant l’atenció, 
la positivitat i la coordinació mútua en la comunicació establerta (Merton i Kendall, 
1946). El que ens interessava en aquestes entrevistes són les estructures d’atribució 
de sentit que hi ha en els relats de vida de les persones entrevistades. Això no obstant, 
en totes hi ha elements històrics i sociopolítics dels quals han estat testimonis i que 
ens permeten comprendre que la trajectòria d’aquestes persones pot ser similar a la 
d’altres, que poden seguir motivacions semblants. Aquest fet atorga valor testimonial 
a cadascuna de les vides d’aquestes dones, capaces de no oblidar la seva cultura, els 
seus vincles afectius i físics amb el seu país, la seva relació amb fills i filles i pares i 

2. El tipus d’entrevista duta a terme es podria considerar també una entrevista biogràfica, un relat autobio-
gràfic o una quasi història de vida pel fet que traça un itinerari en els records de les entrevistades des de la 
seva infantesa, adolescència, joventut i vida adulta fins al moment actual. En alguns casos, el treball de camp 
s’ha dut a terme en els espais geogràfics de les persones entrevistades (Tremp, Espot, Mollerussa i Tàrrega), 
casos que es correspondrien amb l’entrevista etnogràfica.
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mares grans, molts dels quals encara són al país d’origen. L’interès dels relats biogràfics 
i, en aquest cas, de les entrevistes en profunditat realitzades rau en el fet que permeten 
situar-nos entre el testimoni subjectiu d’una persona, d’acord amb la seva trajectòria 
vital, les seves experiències i la seva visió particular, i una vida que és el reflex d’una 
època, d’unes normes socials i d’uns valors compartits amb la comunitat de la qual 
forma part (Pujadas Muñoz, 2002).

El contacte amb les persones entrevistades s’ha fet mitjançant diversos interme-
diaris: la Coordinadora d’ONG de Lleida, l’Associació Aliança Ètnica, l’Associació 
Llatinoamericana, Anem-hi (Tàrrega) i Càritas Lleida. La resta dels contactes els hem 
aconseguit a través de la tècnica de la bola de neu.

Les entrevistes s’han dut a terme entre el novembre del 2018 i el desembre de 
2019 a la mateixa Universitat de Lleida i a la Coordinadora d’ONG, així com en altres 
espais estratègics, la major part dels quals públics i neutrals, excepte en el cas de les 
tres treballadores internes, que han estat entrevistades als domicilis on treballen o en 
un altre establiment privat.

Les entrevistes s’han transcrit (vegeu annexos) i inserit en el programari Atlas-ti, que 
ens ha permès la codificació per temes i l’ordenació de les corresponents citacions. 

1.3 Els grups de discussió

Transferències de cures en Les cadenes gLobaLs

Estudi sociològic sobre les condicions laborals i de vida de treballadores de cures  

immigrants a Lleida. 2018-2020 
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                              Elaboració pròpia a partir de Cadenes Globals de Cures d’Orozco y Gil (2011)3 

 
El gràfic anterior dibuixa les transferències de cures en les Cadenes Globals de Cures, protagonitzades 

en aquesta recerca per dones immigrants, com a agents de cures. En aquesta transferència, les llars 

d’origen promouen i afavoreixen la provisió de cura a través de la figura de la dona migrant, que viatja 

i es desplaça als països demandants de treball de cures, on les famílies han transferit les tasques que 

abans feien les persones cuidadores informals. Aquests intercanvis de treball estan condicionats pels 

dispositius ideològics, institucionals com a configuradors de les pràctiques laborals, sense eludir el 

paper polític i el paper que juguen les persones treballadores immigrants en un determinat moment 

social (IOÉ, 2001). D’aquesta manera, els objectius vinculats als grups de discussió han estat: 

comprendre els condicionants econòmics i socials que justifiquen les pràctiques reals dins el 

treball de cures per part de les persones immigrants i per part de les persones contractants i 

extreure’n discursos legitimadors.  

S’han dut a terme 4 grups de discussió:  

                                                            
3 Orozco y Gil (2011). Desigualdades a flor de piel. Cadenas globales de cuidados 

Elaboració pròpia a partir de cadenes globals de cures d’Orozco i Gil (2011)3.

El gràfic anterior dibuixa les transferències de cures en les cadenes globals de cures 
protagonitzades, en aquesta recerca, per dones immigrants com a agents de cures. En 

3. orozco y Gil (2011). Desigualdades a flor de piel. Cadenas globales de cuidados.
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aquesta transferència, les llars d’origen promouen i afavoreixen la provisió de cura 
a través de la figura de la dona migrant, que viatja i es desplaça als països deman-
dants de treball de cures, on les famílies han transferit les tasques que abans feien les 
persones cuidadores informals. Aquests intercanvis de treball estan condicionats pels 
dispositius ideològics i institucionals com a configuradors de les pràctiques laborals, 
però també pel paper que tenen les persones treballadores immigrants en un determi-
nat moment social (IOÉ, 2001). Així, els objectius vinculats als grups de discussió han 
estat: comprendre els condicionants econòmics i socials que justifiquen les pràctiques 
reals dins el treball de cures per part de les persones immigrants i per part de les per-
sones contractants, i extreure’n discursos legitimadors. 

S’han dut a terme quatre grups de discussió: 
El primer grup (GD1), amb figures gestores de les cures socials: representants 

d’administracions públiques, empreses, entitats socials i sindicats. En aquest grup han 
participat vuit persones: dos representants de l’ajuntament de Lleida, una treballadora 
familiar autònoma resident a Tàrrega (servei d’atenció a domicili Anem-hi), un repre-
sentant de l’empresa privada Abast Serveis, SL, un representant d’ASPID Lleida, el 
director de Serveis Socials de la comarca de la Noguera, la coordinadora de Serveis So-
cials del Consorci d’Atenció a les Persones i Gent Gran de la comarca de l’Alt Urgell i 
un treballador social de CITE CCOO. El grup ha estat moderat per Mercè Espuñes i per 
Paquita Sanvicén com a investigadora observadora. Els temes que s’hi han tractat han 
estat: crisi de cures i externalització del treball de cures i mercat de cures; feminització 
de les migracions i desprotecció social i legal en el sector dels serveis domèstics i de 
cures; desregulació del sector, convenis laborals i règim especial del treball domèstic; 
treball intern i extern; desigualtat per raó de gènere, ètnia i classe social i violació de 
drets humans.

El segon grup (GD2) s’ha dut a terme amb cinc familiars de persones que actual-
ment estan en situació de dependència i que tenen contractada una persona d’origen 
estranger perquè les cuidi. El grup va ser moderat per Mercè Espuñes i Paquita Sanvi-
cén. Els temes que s’hi van tractar van ser: transformacions i canvis en la composició i 
l’estructura de les famílies i necessitats emergents de cura; paper i situació actual de les 
dones; immigració i condicions socials i laborals de les treballadores estrangeres que 
exerceixen el treball de cures; la cura com a responsabilitat social o individual (de les 
famílies); protecció social, economia i cura.

El tercer grup (GD3) ha estat format per vuit persones d’origen estranger, set dones 
i un home, procedents de Llatinoamèrica —Veneçuela (2), Colòmbia (3), el Perú (2) i 
Mèxic (1)—, que treballen o han treballat cuidant gent gran a Lleida o a Catalunya. 
Totes vuit eren membres del Centro Latinoamericano de Lleida o hi tenien contactes. 
El grup ha estat moderat per Mercè Espuñes i Toni Moya, i ha comptat amb la col·labo-
ració de Teresa Torres. Els temes que s’hi han analitzat són: canvis culturals i treball de 
cures; existència de desigualtats en la feina; condicions laborals del treball de cures; 
conflictes, problemes i reptes en relació amb el treball de cures; relació entre gènere 
i cures.

El quart grup (GD4) l’han format dues persones autòctones treballadores del ser-
vei d’atenció a domicili (SAD) contractades per la Fundació Pere Mata, institució a la 
qual els Serveis Socials de la comarca de la Noguera han externalitzat els serveis de 
SAD i una persona que treballa de forma irregular en el sector de les cures a gent gran 
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(s’havia convocat per a aquest grup una altra empresa privada d’atenció a domicili 
ubicada a Balaguer però finalment no s’hi va presentar o no hi va assistir). El grup ha 
estat moderat per Mercè Espuñes.

1.4 Criteris de selecció i perfil de les persones entrevistades

Per a la selecció de les 16 dones entrevistades hem seguit els següents criteris: 
1. Criteri estadístic. L’extracció de dades estadístiques ha estat considerada la pri-

mera orientació per a la selecció de les persones que calia entrevistar, a manera 
d’informació sobre el tipus de representació tipològica requerida perquè els criteris 
d’heterogeneïtat i economia fossin atesos (Vallés, 1997). En primer lloc, s’ha fet una 
recerca a través de l’Idescat sobre l’evolució de la població femenina estrangera a 
Lleida i comarques durant els darrers anys, evolució que s’ha comparat amb la dels 
efectius masculins i amb la de la resta de Catalunya. En relació amb les diferents 
nacionalitats i continents de les dones nascudes a l’estranger, el 39% provenen de 
la UE (d’aquestes, tres de cada quatre venen de Romania, i la resta, de Bulgària, 
Polònia, Grècia, França i Portugal); el 26%, d’Àfrica (del Marroc —65%—, majo-
ritàriament, i del Senegal —8%—, Algèria...); el 25%, de l’Amèrica Central i del 
Sud (Colòmbia, el Brasil, República Dominicana, Bolívia, el Perú...) i el 8,7%, de la 
resta d’Europa (fora de la UE), a saber, d’Ucraïna i Rússia.

2. Criteri de contrastació amb experiència i dades reals a Lleida. Es va organitzar una 
reunió, que va tenir lloc l’1 d’octubre de 2018, amb Toni Moya, treballador social a 
CITE CCOO, en la qual es van contrastar criteris estadístics amb la informació i la 
percepció d’aquesta entitat d’acord amb les dades i la demanda d’assessorament, 
d’informació i d’ajuda d’aquestes dones migrants. En aquesta trobada se’ns va en-
tregar l’informe CITE Situació laboral de la població estrangera a Catalunya. Informe 
2017. Treballadores de la llar estrangeres. Segons l’informe, el sector de treball de 
la llar representava a Catalunya un 11,6% d’ocupació entre la població general 
d’origen estranger. El col·lectiu amb més població ocupada en aquest sector (24%), 
en ambdós sexes, era el llatinoamericà. Pel que fa al gènere, en el cas de les dones, 
el treball a la llar i de cures dona feina a un 23,8% de les dones estrangeres, de les 
quals les llatinoamericanes representen el 73,7% del total. 

3. Representativitat discursiva per continents. Tenint en compte els criteris anteriors, 
i considerant que, en aquest sector, hi ha un predomini de dones llatines, el 56% 
de les persones entrevistades han estat dones de països sud-americans: el Perú (3), 
Veneçuela (2), Bolívia (1), el Brasil (1), Colòmbia (1) i l’Equador (1). El 25% han 
estat dones europees procedents de Bulgària (1) i Romania (3), i el 18,7%, dones 
africanes originàries del Camerun (1); Algèria (1) i el Marroc (1). 

4. Representativitat discursiva segons la variable ruralitat. Sis entrevistes (37,5% de 
les persones entrevistades) s’han dut a terme fora del territori urbà o de Lleida4 
ciutat, tenint en compte la variable diferencial que suposa la ruralitat. S’ha fet una 

4. El territori urbà de Lleida fa referència, en aquest cas, a la ciutat de Lleida, on viu una tercera part de la 
població de la província i que, juntament amb la comarca del Segrià, suposa la meitat de la població.



24 Cadenes globals de Cures feminitzades a lleida

entrevista a Tremp, al Pallars Jussà; una a Balaguer, a una dona resident a Alfarràs 
(Segrià); dues a Tàrrega (Urgell) i una a Mollerussa (Pla d’Urgell). 

5. Variabilitat en el moment de l’arribada a Lleida i en el moment econòmic. La 
meitat de les entrevistades van arribar a les terres de Lleida abans de la crisi eco-
nòmica del 2008, i provenien d’Algèria, Romania, l’Equador, el Perú, Bulgària i 
el Marroc. L’altra meitat van arribar després; per exemple, les dues veneçolanes, 
a causa de l’agreujament de la situació econòmica del seu país, van arribar el 
2016 i el 2019.

6. Definició de la tipologia per a l’elecció de les persones a qui s’havia d’entrevistar. 
Les persones entrevistades havien de representar els següents tipus: treballadores 
internes i treballadores externes; treballadores amb papers i sense; treballadores 
amb contractes i sense; graus de formació heterogenis (sis tenien estudis superiors, 
acabats o inacabats; cinc, estudis secundaris, i cinc, estudis primaris, acabats o in-
acabats); que enviïn o hagin enviat remeses econòmiques al seu país d’origen; que 
treballin actualment (preferentment) o en el passat recent com a treballadores de 
cures amb persones grans, i que representin les procedències reals pel que fa a les 
dones d’origen estranger a Lleida en el moment de la recerca. 

7. Competència narrativa i coneixement de la llengua. El fet de conèixer la nostra 
llengua, sigui el català o el castellà, ha estat un requisit a l’hora de seleccionar les 
persones a qui s’havia d’entrevistar —algunes de les persones entrevistades han 
après el català treballant, ja que han estat les mateixes persones grans a qui cui-
daven les que els l’han ensenyat. El criteri de la competència narrativa no ha estat 
estricte si l’entrevista i el perfil tenien interès per a l’objecte d’estudi, com en el cas 
de la noia entrevistada procedent de Bulgària, que barrejava el català i el castellà i 
que tenia baixes competències lingüístiques.
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Primera part 
Anàlisi sociodemogràfica

2.1 Fluxos migratoris femenins: el cas de Lleida i comarques

Segons l’Idescat (2020), Lleida presenta un percentatge mitjà de persones d’origen 
estranger del 18,2, lleugerament per sobre de la mitjana catalana (16,2%). La distri-
bució és desigual, ja que és a les comarques de la plana de Lleida, les més poblades, 
on se’n concentra la major part: la Segarra (27,8%), el Segrià (19,2%), l’Urgell (19%) 
i la Noguera (18%), en contrast amb l’Alt Pirineu i Aran. Pel que fa al sexe, les dones 
constitueixen el 44% (el 48,6% en el conjunt català) del col·lectiu migrant, d’acord 
amb la tendència per la qual els petits municipis rurals tenen un índex de masculinitat 
més alt. Els trets distintius de Lleida en relació amb la dinàmica migratòria femenina 
són els següents: 
1. Els ritmes d’escalada de la immigració femenina varien segons el lloc d’origen i les 

destinacions. A Lleida, el col·lectiu d’africanes va ser el més nombrós als inicis del 
boom migratori, però, a partir del 2005, l’arribada d’efectius de l’Europa de l’Est es 
va accelerar fins que van esdevenir el primer col·lectiu. A aquest fet hi va contribuir 
l’entrada de Romania i Bulgària a la UE el 2007. Les dones procedents de l’Amèrica 
del Sud van ser capdavanteres, en les migracions femenines, com a treballadores 
dins el sector domèstic i de les cures, i la seva presència mostra un ascens sostingut 
fins al 2009 (Gràfic 1).

2. Segons el lloc de procedència, s’observa que el grup més nombrós de dones d’ori-
gen estranger residents a Lleida, en data d’aquest informe, prové de la Unió Eu-
ropea (41%), majoritàriament de Romania i Bulgària; el segueix el grup de dones 
del continent africà (32%), amb el Marroc, el Senegal i Algèria com a països més 
representats; el de l’Amèrica del Sud (10,9%): Colòmbia, el Brasil, Veneçuela i 
Hondures; l’Europa extracomunitària (7,5%), amb un predomini d’Ucraïna i Rús-
sia, i, finalment, Àsia i Oceania (4%: la Xina, el Pakistan i l’Índia), i l’Amèrica del 
Nord i Central (3,8%) (Gràfic 2). 
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gràfic 1. dinàmica migraTòria femenina a LLeida i en eL conjunT caTaLà
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CAPÍTOL 2:  RESULTATS DE LA RECERCA 
PRIMERA PART: ANÀLISI SOCIODEMOGRÀFICA 

1. FLUXOS MIGRATORIS FEMENINS: EL CAS DE LLEIDA I
COMARQUES. 

Segons l’ IDESCAT (2020), Lleida presenta una xifra mitjana de 18,2% de persones d’origen estranger 

lleugerament per sobre de la mitjana catalana (16,2%). La distribució és desigual, essent les 

comarques de la plana de Lleida, més poblades, on es concentra la major part: Segarra (27,8%), 

Segrià (19,2%) i l’Urgell (19%), La Noguera (18%), en comparació amb l’Alt Pirineu i Aran.  Segons 

sexe, les dones constitueixen el 44%  (48,6% al conjunt català) del col·lectiu migrant d’acord amb la 

tendència a un índex de masculinitat més alt en petits municipis rurals. Els trets distintius de Lleida en 

relació a la dinàmica migratòria femenina són:  

1. Els ritmes d’escalada de la immigració femenina varien segons lloc d’origen i destinacions. A

Lleida el col·lectiu d’africanes fou el més nombrós als inicis del boom migratori, però a partir de

2005, l’arribada d’efectius de l’Europa de l’Est s’accelera fins a conformar-se com a primer

col·lectiu. A aquest fet hi incideix l’entrada de Romania i Bulgària a la UE el 2007. Les dones

procedents d’Amèrica del Sud foren capdavanteres en les migracions femenines treballant al sector

de cures i domèstic, i mostren un ascens sostingut fins el 2009, però a Lleida, la seva incorporació

en aquest sector és posterior, i al contrari del conjunt català, no és el grup més nombrós.

  Gràfic1. Dinàmica migratòria femenina a Lleida i al conjunt català 

   Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT (2019) 
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 Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT (2019) 

2. Segons lloc de procedència, s’observa que el grup més nombrós de dones d’origen estranger

a Lleida  en data d’aquest informe, prové de la Unió Europea(41%) majoritàriament de

Romania i Bulgària; el continent africà (32%): Marroc, Senegal i Algèria com a països més

representats, Amèrica del Sud (10,9%): Colòmbia, Brasil, Veneçuela i Hondures; de l’Europa

extracomunitària (7,5%), amb predomini d’Ucraïna i Rússia, i finalment, d’Àsia i Oceania(4%):

Xina, Pakistan i Índia i Amèrica del nord i central(3,8%).

  Gràfic 2. Proporció de dones immigrants segons 20 països més representats a Lleida 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT (2019) 

3. El col·lectiu format per dones és desigual depenent del lloc d’origen: el gràfic 3 mostra que Lleida
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3. El col·lectiu format per dones és desigual quant a lloc d’origen: el gràfic 3 mostra 
que Lleida segueix els mateixos patrons que Catalunya pel que fa a les proporcions 
mitjanes, excepte en el cas d’efectius masculins africans. En canvi, el nombre de 
dones supera el d’homes en efectius procedents de l’Amèrica del Sud, l’Amèrica 
del Nord i Central i l’Europa extracomunitària (Gràfic 3). 
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gràfic 2. ProPorció de dones immigranTs segons eLs 20 Països més rePresenTaTs a LLeida
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2. Segons lloc de procedència, s’observa que el grup més nombrós de dones d’origen estranger 

a Lleida  en data d’aquest informe, prové de la Unió Europea(41%) majoritàriament de 

Romania i Bulgària; el continent africà (32%): Marroc, Senegal i Algèria com a països més 

representats, Amèrica del Sud (10,9%): Colòmbia, Brasil, Veneçuela i Hondures; de l’Europa 

extracomunitària (7,5%), amb predomini d’Ucraïna i Rússia, i finalment, d’Àsia i Oceania(4%): 

Xina, Pakistan i Índia i Amèrica del nord i central(3,8%).  
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gràfic 3. comParaTiva d’efecTius migranTs Per sexe i LLoc origen
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cas d’efectius masculins africans. En canvi, les dones superen als homes en els efectius 

d’Amèrica del Sud, Amèrica del nord i central i de l’Europa extracomunitària.  

Gràfic 3. Comparativa efectius migrants per sexe i lloc origen 

  Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT (2021) 

4. La feminització de les migracions o tendència a l’equiparació d’efectius femenins amb masculins

s’observa millor al conjunt català que a Lleida, aquest fet, pot ser degut als sectors productius com l’ 

agrari, que ocupa tradicionalment més homes que dones. Les dones representen el 42,4% del total 

d’efectius (vers el 44% al conjunt català). La crisi de 2008, que afectà de forma més directa a sectors 

més masculinitzats ocupats en el sector de la construcció, no afecta de la mateixa manera a les dones 

provocant un augment del seu protagonisme en els processos migratoris.       

Gràfic 4. Feminització de les migracions 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT (2021)   
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4. La feminització de les migracions, o la tendència a l’equiparació del nombre d’efec-
tius femenins amb el d’efectius masculins, s’observa millor en el conjunt català que a 
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Lleida, Això podria ser degut al pes que sectors productius com l’agrari tenen a les co-
marques lleidatanes, els quals ocupen, tradicionalment, més homes que dones. Les 
dones representen el 42,4% del total d’efectius (davant el 44% del conjunt català). La 
crisi del 2008 va afectar de forma més directa els sectors laborals més masculinitzats, 
com el de la construcció, i, doncs, va tenir menys impacte sobre les dones, cosa que 
en va augmentar el protagonisme en els processos migratoris. 

gràfic 4. feminiTzació de Les migracions
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cas d’efectius masculins africans. En canvi, les dones superen als homes en els efectius 

d’Amèrica del Sud, Amèrica del nord i central i de l’Europa extracomunitària.  
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5. El gràfic 6 mostra la tendència a l’augment progressiu de l’edat en el cicle vital dels 
efectius femenins residents a Lleida durant els darrers anys, per comparació al pre-
domini del grup d’edat més jove durant els primers anys d’arribada d’immigració. 

gràfic 6. Tendència a L’augmenT de L’edaT de La PobLació femenina d’origen esTranger
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6. La distribució territorial dels efectius mi-
gratoris en el cas de Lleida és desigual i 
es concentra, de la mateixa manera que 
la població general, a les comarques de la 
plana; la seva presència és, doncs, més re-
duïda a l’Alt Pirineu i Aran. La distribució 
de les dones segons el lloc d’origen varia 
en algunes comarques de l’Alt Pirineu: a 
l’Alt Urgell hi predominen portugueses i 
marroquines, i a la Cerdanya, bolivianes i 
colombianes. Al Pallars Jussà i a l’Urgell, 
les marroquines són el grup més nombrós. 
A les comarques de la plana de Lleida hi 
ha un predomini de romaneses (al Segrià, 
la Noguera, el Pla d’Urgell, les Garrigues 
i la Segarra, comarca, aquesta darrera, on 
hi ha un grup nombrós d’Ucraïna). 

7. Segons dades relatives a l’afiliació labo-
ral (Idescat, 2019), d’un total de 35.750 
dones d’origen estranger empadronades a 
Lleida només un 36% figuren com a afili-
ades a la Seguretat Social i d’aquestes, un 

PobLació esTrangera (%). comarques i 
aran. 2020

Font: Idescat a partir del padró continu 
de l'INE.
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8% (1.058 dones) treballen afiliades al règim especial de treball a la llar. La resta 
correspon a dones no afiliades, de les quals un nombre difícilment determinable  
duen a terme treball informal.

2.2 Lleida, escenari rural on es duu a terme el treball de cures

La recerca s’ha apropat a la realitat laboral de petits pobles d’una mostra de co-
marques lleidatanes situades tant al Pirineu i al Prepirineu com a la plana de Lleida: 
Espot i Llavorsí (Pallars Sobirà), Tremp (Pallars Jussà), Alfarràs (Segrià), Tàrrega (Urgell), 
Mollerussa (Pla d’Urgell) i també a la ciutat de Lleida. Les dones entrevistades, instal-
lades o residents, en molts casos, a les poblacions cap de municipi i al nucli urbà de 
Lleida a través de xarxes migratòries, es caracteritzen per la mobilitat laboral dins les 
comarques esmentades, on cerquen feines en el sector serveis i de cures, que troben a 
través d’entitats intermediàries i xarxes de confiança. 

El quadre següent mostra els llocs de residència i de treball de les entrevistades:

TauLa 2. residència i LLoc de TrebaLL dones immigranTs

Lloc d’origen 
o nacionalitat

Lloc de treball i de residència (població i comarca).  
Territori rural, semirural o urbà

1. Perú Resideix i treballa a Tàrrega, ha treballat a Bellpuig i en pobles del voltant 
(Urgell). 

2. Camerun Resideix i treballa a Lleida ciutat (Segrià). 

3. Bulgària Resideix i treballava com a cuidadora interna en un càmping a Espot (Pallars 
Sobirà), i ha treballat a Tremp i a Figuerola d’Orcau. Actualment, treballa a 
la Pobla de Segur (Pallars Jussà). 

4. Bolívia Resideix i treballa com a interna a Mollerussa. Les seves germanes viuen a 
Lleida (Segrià). 

5. Perú Resideix i treballa a Lleida ciutat (Segrià). 

6. Veneçuela Resideix i treballa a Lleida ciutat (Segrià). 

7. Marroc Resideix i treballa a Tàrrega (Urgell). 

8. Brasil Resideix i treballa a Lleida ciutat (Segrià). Ha treballat a Balaguer.

9. Algèria Treballa a Albelda (Osca). Resideix i ha treballat a Alfarràs (Segrià) i a Almenar. 

10. Equador Resideix a Tremp i treballa a Tremp i en molts poblets (del Pallars Jussà). 

11. Colòmbia Resideix i treballa a Lleida (Segrià). 

12. Perú Resideix i treballa a Lleida (Segrià). 

13. Romania Resideix i treballa a Lleida (Segrià). 

14. Romania Resideix a Albatàrrec, ha treballat als voltants de Lleida i a Lleida (Segrià). 

15. Veneçuela Resideix a Lleida i treballa a Llavorsí (Pallars Jussà). 

16. Romania Resideix i treballa a Lleida ciutat (Segrià). 
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L’actual context socioeconòmic de les comarques i poblacions lleidatanes és el re-
sultat de les exigències dels processos de globalització sobre una economia que havia 
estat predominantment agrària. Les transformacions que s’hi han registrat han estat 
demogràfiques, socioeconòmiques i territorials. 

La província de Lleida és un espai predominantment rural. L’OCDE defineix una 
comunitat rural com a aquella que presenta una densitat de menys de 150 habitants 
per km2. La densitat de població de la major part del territori lleidatà és molt baixa, 
cosa que ens dona pistes de la dispersió de les persones en un ampli territori: el 2020, 
la densitat mitjana era de 35,73 hab./km². Aquesta dispersió condiciona l’accés als 
serveis i la mobilitat amb vista a la prestació de serveis adreçats a les persones. 

Des del punt de vista econòmic, els sectors agraris tradicionals, basats, fins als 
anys vuitanta del segle passat, en explotacions de tipus familiar, han viscut una gran 
transformació en virtut de les polítiques públiques i les directrius de la Unió Europea 
(PAC, FEDER), i, en paral·lel, de les polítiques específiques de desenvolupament rural 
sostenible5 (Llei 45/2007, per al desenvolupament sostenible del medi rural), d’acord 
amb els discursos sobre la necessària sostenibilitat del món rural. Realment, però, les 
polítiques econòmiques i agràries de la Unió Europea han reforçat un model centrat 
en la producció lligada a les exigències de competitivitat del mercat mundial. El re-
sultat ha estat una indústria agroalimentària professionalitzada, mecanitzada i sotmesa 
als ritmes que els mercats internacionals imposen pel que fa a les condicions de co-
mercialització dels productes, i que concentra la producció, la comercialització i la 
distribució en poques mans. 

Com a conseqüència, Lleida, territori predominantment rural, ha viscut una desa-
grarització,6 en el sentit que molts pagesos han hagut de posar fi a la seva activitat o 
diversificar els seus mitjans de vida per donar una nova orientació a la sortida dels seus 
productes. Actualment, només el 9,1% de la població lleidatana treballa en aquest 
sector7 (Idescat, 2019). Molts pagesos que “ja no poden viure de la terra”, per subsis-
tir, cerquen alternatives de proximitat que reivindiquen un control sobre la produc-
ció, i comercialitzen els seus productes mitjançant un tipus de producció integrada o 

5. Recordem l’informe The Limits to Growth (Meadows et al., 1972), el primer estudi d’abast mundial que 
va evidenciar les amenaçadores conseqüències mediambientals del creixement demogràfic i el creixement 
econòmic. La preocupació per les amenaces sobre el medi ambient, que fins als anys vuitanta es considera-
ven exageracions dels moviments ecologistes, durant les dues últimes dècades —coincidint amb els canvis 
en els plantejaments sobre el desenvolupament rural—, ha passat a formar part de les agendes polítiques 
mundials, sobretot en els darrers anys: la generalització del debat sobre el canvi climàtic s’ha materialitzat, 
per exemple, en diverses cimeres mundials i reunions internacionals promogudes per l’ONU i per diferents 
grups de països. L’emblemàtic Informe Brundtland (1987), promogut per l’ONU, considera el desenvolupa-
ment sostenible com “un procés de canvi mitjançant el qual l’explotació dels recursos, l’orientació de les 
inversions i els canvis tècnics i institucionals es troben en harmonia i reforcen el potencial actual i futur dels 
éssers humans” (Latouche, 2007: 47). Camarero et al. (19-20).
6. S’entén com a desagrarització la pèrdua de la importància econòmica de l’activitat agrícola en un terri-
tori i l’afebliment de les institucions lligades a aquesta activitat que organitzen diferents aspectes de la vida 
social (l’explotació familiar agrària, la propietat de la terra com a base de l’estratificació social, els sistemes 
de gestió comunal...): Camarero et al. (2009).
7. El sector agrari inclou activitats d’agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, i activitats d’explotació fores-
tal, pesca i aqüicultura.
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ecològica (agroturisme, venda directa, producció ecològica). Aquesta desagrarització 
progressiva8 ha donat lloc a la necessitat de diversificar l’economia i a la seva terciarit-
zació. Arran de la creació d’iniciatives lligades al sector de les tecnologies per a pimes 
—diversificació de productes agroalimentaris i turisme rural i de muntanya, hoteler i 
esportiu—, han sorgit nous nínxols laborals, i la terciarització de l’economia en l’àmbit 
rural ha fet possible la incorporació al món laboral de noves generacions de dones, 
que treballen en els sectors de l’hoteleria, el comerç i el treball de cures. 

La sostenibilitat econòmica i social9 del món rural lleidatà requeriria una concep-
ció àmplia i integrada de diverses dinàmiques dins el territori rural, com l’atracció i 
l’arrelament de la població als territoris rurals dispersos; l’enfortiment de les xarxes, 
familiars i no familiars, de suport social; l’aplicació de la perspectiva de gènere a les 
polítiques i als projectes de desenvolupament rural; la creació i el manteniment de 
serveis de qualitat; la millora de l’accessibilitat als recursos i als serveis existents per a 
la població dependent i també per a les persones vetlladores; l’articulació dels agents 
econòmics i socials en els sistemes de producció, la distribució i la comercialització, 
tant locals com regionals, i l’organització de xarxes socials fortes, de consorcis, de 
projectes i d’iniciatives col·lectives (Camarero et al., 2009).

Les transformacions econòmiques a l’entorn rural lleidatà incideixen en els canvis, 
les formes i l’estructura de les llars familiars, i també en la modificació de les pautes 
familiars tradicionals, de forma que les generacions suport, que són els familiars actius 
en què es recolzen les persones grans dependents, cada cop han de ser més resilients 
i flexibles davant la responsabilitat i la càrrega que suposa la situació de salut de les 
persones envellides i sobreenvellides en el món rural. En aquest sentit, “les poblacions 
rurals fan front a la seva situació de desequilibri i difícil sostenibilitat augmentant la 
resiliència (McManus et al., 2012; Trabalzi i De Rosa, 2012).

2.3 Envelliment i necessitats de cura 

2.3.1 Organització social de la cura a Lleida

Les famílies lleidatanes viuen avui una transició entre concepcions i formes tradi-
cionals pel que fa a la divisió sexual del treball o els rols tradicionals de gènere i els 
efectes de les transformacions en l’estructura i la composició de les famílies, efectes 
que exigeixen noves estratègies i plantegen noves necessitats vinculades a la cura de 

8. soronellas Masdeu, Montserrat i Casal Fité, Gemma. Pràctiques i estratègies dels productors agraris a 
Catalunya. Trajectòries i plantejaments de futur.
9. Entenem la sostenibilitat social com l’existència d’un entramat humà divers i equitatiu, prou actiu i ar-
ticulat per generar dinàmiques socials i econòmiques capaces de mantenir la satisfacció de les necessitats 
materials i subjectives de tots els col·lectius que componen la població d’un territori. És el que anomenem, 
manllevant un terme de Guattari (1996a), els “territoris existencials”: espais de vida, de significacions, de re-
lacions humanes, on els processos econòmics estan orientats cap a una qualitat de vida digna, en harmonia 
amb les dinàmiques de conservació del medi ambient a llarg termini. “Que s’organitzin així noves pràcti-
ques micropolítiques i microsocials, noves solidaritats” (Guattari, 1996a: 48). La població rural d’Espanya. 
Dels desequilibris a la sostenibilitat social. Camarero et al. (2014: 378-379).
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les persones grans que estan en situació de dependència. En l’imaginari col·lectiu, 
durant molts segles i dins l’estructura pròpia dels grups domèstics de les societats agrà-
ries, la cura de les persones grans havia estat una tasca predominantment exercida per 
dones. En la cosmovisió pròpia dels règims de successió unipersonals, dins la família 
troncal pagesa, l’hereu era qui es feia responsable de la cura dels pares per mitjà de 
la jove que entrava a la família. Avui, entrats en el segle XXI, les comarques de Lleida 
assisteixen a un desmantellament d’aquestes pràctiques tradicionals, en consonància 
amb la transformació dels sectors econòmics i productius, la progressiva igualació de 
drets entre homes i dones i l’augment del nivell formatiu de les dones, nivell que les 
desplaça fora de l’espai privat, ocupat tradicionalment per la mestressa de casa, i les si-
tua en un espai públic on poden concebre expectatives laborals. Tot plegat succeeix en 
un escenari polític i administratiu, tant a Lleida com a la resta de territoris mediterranis, 
que encara té una visió familista del món, això és, que continua atorgant a la família un 
paper preponderant en la cura dels seus membres, per més que aquesta institució can-
viï i es transformi. Per tant, el treball de cures i la dona com a agent principal d’aquest 
treball continuen ignorats o invisibilitzats. En aquest context, les famílies han hagut de 
desenvolupar estratègies privades i desregulades per fer front a necessitats emergents. 
La realitat demogràfica lleidatana, amb característiques pròpies de la regió sud d’Euro-
pa, presenta un elevat envelliment i sobreenvelliment, baixes taxes de fecunditat i de 
divorci, unes edats de maternitat avançades i persistència del familisme, això és, del 
paper predominant de la família en la cura dels seus membres.

2.3.2 Estructura de les llars lleidatanes

La població catalana,10 durant les darreres dècades, ha mostrat (taula 3) un gran 
dinamisme a l’hora d’augmentar el nombre total de llars, cosa que ha anat acom-
panyada d’una reducció del nombre de membres que hi viuen. En aquest sentit, el 
nombre de llars unipersonals o sense nucli és el que més creix, a més del de les llars 
monomarentals i monoparentals, que augmenta moderadament any rere any. Les llars 
formades per parelles amb fills o filles mantenen xifres constants o fluctuen amb un 
lleu decreixement, igual que les llars formades per parelles soles.

En el conjunt català, una de cada quatre llars és una llar unipersonal. És signifi-
catiu que la gran majoria de les llars d’aquest tipus ocupades per dones correspon a 
dones grans: una de cada quatre té entre 65 i 79 anys i gairebé la meitat de les llars 
unipersonals formades per dones (44,2%) correspon a dones de més de 80 anys (Ides-
cat, 2020).

10. Les llars sense nucli no es consideren llars familiars pel fet que són ocupades per membres que no tenen 
relació de parentiu entre ells o perquè són llars unipersonals o amb un sol membre. Tot i així, veiem neces-
sari incloure-les en la recerca perquè moltes persones grans viuen soles, i, en alguns casos, poden conviure 
amb persones que, sense tenir-hi relacions de parentiu, les cuiden.
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Gràfic 7: Transformacions de les llars catalanes  

.  
Font: Elaboració pròpia a partir d’ IDESCAT 

En el cas de Lleida i comarques, en els darrers trenta anys es triplica el nombre de llars 

unipersonals, i el 2020 suposen el 27,8% del total de les llars lleidatanes. Segons el cens de 1991 

hi havia 15.825 llars formades per una sola persona, i, a partir de dades padronals, el 2020 les llars 

unipersonals eren 48.700.  D’aquestes, unes 17.400 estan formades per persones de 65 anys o més. 

En nombres relatius les llars unipersonals amb gent gran constitueixen el 35% de les llars lleidatanes11.  

El 2020, el tipus de llar majoritari al territori lleidatà fou el format per dues persones (31,2%), seguit 

per les llars on hi viu una sola persona o unipersonals (27,7%). En tercer lloc, una cinquena part de 

lleidatans i lleidatanes viuen en llars amb tres persones (20,3%), en llars amb quatre persones només 

hi viuen (15%). El 2020, ha estat singular, i les llars ho reflecteixen amb un canvi de ritme: respecte el 

2019 disminueix el nombre total de llars, tot i que la tendència era inversa, i anaven en augment, en 

segon lloc, augmenta el nombre de llars formades per sis persones (probablement a causa del 

confinament), també disminueix el nombre total de llars unipersonals respecte al 2019.  

11 Si en veiem l’evolució relativa, el 2014, només eren el 6,6% del total de les llars unipersonals lleidatanes formades per gent 
gran, el 2017(8,9%), el 2018(9,5% i el 2019 (10,1%) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

A Lleida i comarques, en els darrers trenta anys s’ha triplicat el nombre de llars uni-
personals, que el 2020 suposaven el 27,8% del total. Segons el cens de 1991, hi havia 
15.825 llars formades per una sola persona, i, a partir de dades padronals, el 2020 les 
llars unipersonals eren 48.700. D’aquestes, unes 17.400 són formades per persones de 
65 anys o més. En nombres relatius, les llars unipersonals amb gent gran constitueixen 
el 35% de les llars lleidatanes.11 

El 2020, el tipus de llar majoritari al territori lleidatà era el format per dues persones 
(31,2%), seguit per les llars d’una sola persona o unipersonals (27,7%). En tercer lloc, 
una cinquena part de lleidatans i lleidatanes (20,3%) vivien en llars de tres persones, 
mentre que en llars de quatre persones només hi vivien el 15%. El 2020 va ser singular, 
i les llars ho van reflectir amb un canvi de ritme respecte al 2019: va disminuir el nom-
bre total de llars, quan la tendència era la inversa, i va augmentar el nombre de llars 
formades per sis persones (probablement a causa del confinament), alhora que també 
va disminuir el nombre total de llars unipersonals.

11. Si en veiem l’evolució relativa, el 2014 només eren el 6,6% del total de les llars unipersonals lleidatanes 
formades per gent gran; el 2017, el 8,9%; el 2018, el 9,5%, i el 2019, el 10,1%.
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gràfic 8. LLars segons eL nombre de Persones a La Província de LLeida
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Gràfic 8. Llars segons nombre de persones a la província de Lleida 

   Font: IDESCAT (2021) 

A la taula 4, s’observa un augment de les llars no familiars on hi viuen membres sense vincles de 

parentiu i aquest augment de llars amb un sol nucli. Per altra banda, hi ha un descens en el nombre de 

llars extenses o amb dos o més nuclis familiars.  

Taula 4. Evolució llars lleidatanes segons nuclis (1996-2019) 

Llars no familiars  Llars lleidatanes unifamiliars 
Any   Unipersonals  Amb 2 

persones o 
més 

Llars amb  
1 nucli 

2 o més nuclis  TOTAL 

1996  21.926  402  90.875  5.229  98.341 
2001  27.519  1.324  90.545  4.445  99.553 
2011  41.029  2.082  1206.65  3.594  128.070 
2019  51.000  5.700  117.100  3.000  176.800 
202012  48.700  4.000  118.800  4.000  175.000 

  Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT 

12 L’any 2020 es considera un any excepcional. Pel que fa a les dades demogràfiques, modifica els ritmes de les 
xifres precedents, i caldrà veure com evolucionen aquestes en el 2021-22 
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 Font: Idescat (2021).

A la taula 4 s’observa un augment del nombre de llars no familiars on viuen mem-
bres sense vincles de parentiu i un augment del de llars amb un sol nucli. Per altra 
banda, hi ha un descens del nombre de llars extenses o amb dos o més nuclis familiars. 

TauLa 4. evoLució de Les LLars LLeidaTanes segons eL nucLi (1996-2019)

Llars no familiars Llars lleidatanes unifamiliars

Any  Unipersonals Amb 2 persones 
o més

Llars amb 1 
nucli

2 o més 
nuclis

TOTAL

1996 21.926 402 90.875 5.229 98.341

2001 27.519 1.324 90.545 4.445 99.553

2011 41.029 2.082 120,665 3.594 128.070

2019 51.000 5.700 117.100 3.000 176.800

202012 48.700 4.000 118.800 4.000 175.000

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

Els canvis en la composició de les llars ens obren els ulls davant les transformacions 
que viuen les famílies lleidatanes, la major part de les quals han experimentat una pro-
gressiva individualització de les relacions socials, això és, s’han format llars d’un únic 

12. El 2020 es considera un any excepcional. Pel que fa a les dades demogràfiques, es van modificar els ritmes de 
les xifres precedents. Així doncs, cal veure com evolucionen les dades demogràfiques en el període 2021-2022.
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nucli en detriment de les llars on resideixen dos o més nuclis, i hi ha hagut una evolu-
ció cap a nuclis no familiars (augment del nombre de llars no familiars o amb persones 
que conviuen sense lligams de parentiu, i augment del nombre de llars unipersonals).

gràfic 9. evoLució de Les LLars LLeidaTanes segons eL nucLi 
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Gràfic 9: Evolució llars lleidatanes segons nucli  
 

 

                                                         Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT 

Els canvis en la composició de les llars ens obren els ulls a les transformacions que viuen les famílies 

lleidatanes, la major part d’elles, amb una progressiva individualització de les relacions socials, 

formades per llars d’un nucli sol en detriment de les llars on hi resideixen dos o més nuclis, i  una 

evolució cap  a nuclis no familiars (augment de les llars no familiars o persones que conviuen sense 

lligams de parentiu i llars unipersonals). 

Per altra banda, el territori lleidatà segueix els patrons propis dels ritmes de les àrees rurals 

espanyoles, en les quals es constata que el saldo migratori és el que manté el món rural. Lleida 

arrossegava en les darreres dècades (gràfic 11) un creixement natural o vegetatiu negatiu amb més 

defuncions que naixements, que es veié interromput per l’arribada de persones nouvingudes entre 

2004-2014. Les conseqüències de la crisi de 2008 provoquen que entre 2011-2015 el saldo migratori 

esdevingui negatiu. Però és a partir de 2016 que el saldo es recupera (gràfic 10), això significa que el 

nombre d’immigrants o persones que arriben de fora del país supera el de les persones que marxen 

(emigracions). Les dades mostren que la dinàmica demogràfica lleidatana es caracteritza per una 

frenada de naixements, una taxa de mortalitat constant deguda a una població envellida, i l’arribada de 

persones d’origen estranger a casa nostra.  

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

gràfic 10. saLdo migraTori de LLeida
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    Gràfic 10: Saldo migratori Lleida 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT 

Gràfic 11. Creixement natural població lleidatana 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT 
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Per altra banda, el territori lleidatà segueix els patrons propis dels ritmes de les àrees 
rurals espanyoles, on es constata que el saldo migratori positiu és el que manté la vitali-

Llars lleidatanes 1996-2019
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tat demogràfica del món rural. Lleida arrossegava en les darreres dècades (gràfic 11) un 
creixement natural o vegetatiu negatiu, amb més defuncions que naixements, que es va 
veure interromput per l’arribada de persones nouvingudes entre el 2004 i el 2014. Les 
conseqüències de la crisi del 2008 van provocar que, entre el 2011 i el 2015, el saldo 
migratori esdevingués negatiu. A partir del 2016, però, el saldo es va recuperar (gràfic 
10), cosa que significa que el nombre d’immigrants o persones que han arribat de fora 
del país supera el de les persones que se n’han anat (emigracions). Les dades mostren que 
la dinàmica demogràfica lleidatana es caracteritza per una frenada dels naixements, una 
taxa de mortalitat constant a causa de l’envelliment de la població i l’arribada de persones 
d’origen estranger. 

gràfic 11. creixemenT naTuraL de La PobLació LLeidaTana
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                                            Gràfic 10: Saldo migratori Lleida 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT 

Gràfic 11. Creixement natural població lleidatana 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT 

 

 

Gràfic 12: Taxes mortalitat i natalitat a Lleida 
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gràfic 12. Taxes de morTaLiTaT i naTaLiTaT a LLeida
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Gràfic 12: Taxes mortalitat i natalitat a Lleida 

 

                                                             Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT 

 

LLEIDA, TERRA ENVELLIDA 
 

Lleida és el territori més envellit de Catalunya. L’índex d’envelliment és de 131,1% (2021) i se situa per 

sobre la catalana que és de 127,2%. L’esperança de vida, el 2020 i a causa de la pandèmia COVID-19 

ha baixat 1,59 anys a Catalunya, per sobre de la mitja d’Espanya (-1,24 anys). Ha passat de 83,8 anys 

(2019) a 82,2 anys el 2020. 

L’índex d’envelliment a Lleida o població de 65 anys i més per cada 100 habitants de menys de 15 

anys, que depèn d’aquests efectius més joves, va decréixer amb l’onada migratòria del 2001, però es 

recupera des del 2013(Gràfic 13). Es recupera perquè el creixement natural, després de la crisi torna a 

ser negatiu, perquè la natalitat és molt baixa i la piràmide de població s’aprima per baix. A nivell 

comarcal, les comarques lleidatanes es caracteritzen per una població envellida, superior en la major 

part dels casos a la mitjana catalana. La comarca d’Aran, la Segarra i el Segrià, amb alta immigració, 

en certa manera, rejoveneixen el territori. 

El nou creixement de l´índex d’envelliment també pot ser degut a: moviments migratoris vinculats a la 

crisi i a la incorporació de la generació pertanyent a la postguerra o nascuts l’any 1945.  Es preveu 

doncs, l’entrada de la generació del Baby Boom a la jubilació (nascuda entre el 1957 i el 1970) 

aproximadament cap al 2022 i d’aquí a molt pocs anys aquest augment sigui considerable. Tot i així, la 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat.
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Lleida, terra envellida

Lleida és el territori més envellit de Catalunya. L’índex d’envelliment és del 131,1% 
(2021), superior al català, que és del 127,2%. L’esperança de vida, el 2020, a causa 
de la pandèmia de la Covid-19, va baixar 1,59 anys a Catalunya —una reducció més 
elevada que al conjunt d’Espanya, on va ser d’1,24 anys— en passar de 83,8 anys 
(2019) a 82,2 anys (2020).

L’índex d’envelliment a Lleida, o població de 65 anys i més per cada 100 habitants 
de menys de 15 anys —índex que depèn, doncs, dels efectius més joves—, va decréixer 
amb l’onada migratòria del 2001, però es va recuperar a partir del 2013 (gràfic 13), per-
què el creixement natural, després de la crisi, va tornar a ser negatiu: la natalitat va ser 
molt baixa i la piràmide de població es va aprimar per baix. Les comarques lleidatanes 
es caracteritzen per una població envellida, amb un índex d’envelliment superior, en 
la major part dels territoris, a la mitjana catalana. Les comarques d’Aran, la Segarra i el 
Segrià, on la immigració és més elevada, en certa manera rejoveneixen el territori.

El nou creixement de l’índex d’envelliment també podria ser degut a moviments 
migratoris vinculats a la crisi i a la incorporació de la generació pertanyent a la post-
guerra, la dels nascuts l’any 1945. Es preveu, doncs, l’entrada de la generació del baby 
boom a la jubilació (nascuda entre el 1957 i el 1970) cap al 2022 i que, passats molt 
pocs anys, l’augment de la població envellida sigui considerable. Tot i així, la necessi-
tat d’atenció a la dependència va lligada a edats més avançades, i previsiblement serà 
molt més urgent cap al 2030.

gràfic 13. enveLLimenT a LLeida i comarques
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 Gràfic 13: Envelliment a Lleida i comarques 

  Font: Elaboració pròpia a partir d’ IDESCAT 

2.3.3  AUGMENTA EL SOBREENVELLIMENT 

Durant els darrers vint-i-cinc anys, les comarques lleidatanes multipliquen per quatre el 

sobreenvelliment. Això vol dir que, amb l’actual esperança de vida, el nombre de persones de 85 anys 

o més respecte al de persones de + de 65 anys es duplica presentant, degut a l’avançada edat, uns

nivells molt més alts de dependència vinculada amb l’edat. Recordem que més de la meitat dels 

sol·licitants d’ajuts a la dependència corresponen a persones de més de vuitanta anys.13 L´índex de 

sobreenvelliment a Lleida passà de 5,5% el 1981 al 19,7%14 el 2021. La realitat lleidatana en aquest 

sentit supera la mitjana catalana que és de 16,9% (IDESCAT, 2021). Les comarques lleidatanes on hi 

ha més població sobreenvellida són el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà (era de 8  i 9% el 1990 i han 

passat a  24,4% i 24,2% respectivament, el 2020) i les segueixen l’Alta Ribagorça (23,4%), la Segarra 

(22%) i la Noguera (21,9%) que eren al 1990 el 7%, 9% 9% respectivament. Cal tenir en compte 

l’augment de la demanda de serveis de cobertura en relació al sobreenvelliment en comparació a la 

resta de la població gran jubilada més jove.   

Gràfic 14: Sobreenvelliment a Lleida i comarques 

13 Segons dades oficials de la Generalitat de Catalunya, el 53,3% dels sol·licitants tenen més de 80 anys. 
14 Dades provisionals de 2021 (IDESCAT) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat.

2.3.3 Augmenta el sobreenvelliment

Durant els darrers vint-i-cinc anys, les comarques lleidatanes han multiplicat per 
quatre el sobreenvelliment. Això vol dir que, amb l’actual esperança de vida, el nombre 
de persones de 85 anys o més respecte al de persones de més de 65 anys s’ha duplicat, 
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fet que comporta uns nivells molt més alts de dependència vinculada a l’edat. Recor-
dem que més de la meitat dels sol·licitants d’ajuts a la dependència són persones de 
més de vuitanta anys.13 L’índex de sobreenvelliment a Lleida va passar del 5,5% el 1981 
al 19,7%14 el 2021. L’abast d’aquest fenomen, a Lleida, és superior al del conjunt de 
Catalunya, on la mitjana se situa en el 16,9% (Idescat, 2021). Les comarques lleidatanes 
on hi ha més població sobreenvellida són el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà (si el 1990 la 
població sobreenvellida hi representava el 8 i el 9% del total, respectivament, el 2020 
en suposava el 24,4 i el 24,2%). Les segueixen l’Alta Ribagorça (23,4%), la Segarra 
(22%) i la Noguera (21,9%) (davant el 7%, el 9% i el 9%, respectivament, del 1990). 
Cal tenir en compte l’augment de la demanda de serveis de cobertura en relació amb 
el sobreenvelliment per comparació a la resta de la població gran jubilada més jove. 

gràfic 14. sobreenveLLimenT a LLeida i comarques
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Davant la relació existent entre envelliment i augment de dependència en la realització de les activitats 

de la vida diària i augment de necessitat d’atenció a llarg termini, i com a resposta adaptativa a la crisi 
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pobles- (Soronellas,2011), la incorporació de la dona al món del treball i la insuficiència dels sistemes 

d’atenció institucionalitzats.  

A les terres de Lleida, coexisteixen avui formes tradicionals de família amb xarxes de parentiu 

nuclears i postnuclears o postmoderns. Podria dir-se que ens trobem en una situació de transició. La 

família troncal catalana15 on un dels fills resta al costat dels seus pares i els cuida quan són grans 

encara conserva els seus vestigis, almenys com a model cultural, sobretot a les comarques del Pirineu 

i als nuclis més petits, tot i que va en declivi. En aquesta família extensa, l’hereu cohabita amb els 

pares i amb els seus propis fills al mateix nucli familiar i rep íntegrament l’herència. Tot i així, hi ha 

canvis profunds en els sistemes de transmissió de l’herència, la major part dels quals es divideix a 

parts iguals, en alguns casos tenint en compte quin fill o filla es fa càrrec dels pares grans, encara que 

no sigui l’hereu o pubilla. La família extensa, formada per tres generacions que comparteixen 

patrimoni material i immaterial  va perdent pes a nivell demogràfic però encara ocupa un espai social i 

simbòlic en l’imaginari col·lectiu que determina el paper que té la dona a la llar i la divisió sexual del 

                                                            
15 A Catalunya coeixistien dues formes d’organització i reproducció familiar: la primera és la família troncal, que apareix en el 
dret foral català i està més estès per la Catalunya Vella i sembla associada a la pagesia amb terres (propietaris i masovers) i 
amb aquells sectors socials en els que la producció de béns i serveis té una naturalesa domèstica (artesans, petits 
comerciants, camperols). La segona fa referència a la família conjugal o neolocal que es troba més arrelada a les classes 
populars urbanes i a als jornalers agrícoles, a la part més meridional de Catalunya (Assier -Andrieu,1981;Terradas 1980; 
Roigé,1988; Comas d’Argemir, 1988) 
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Davant la relació existent entre envelliment, augment de la dependència a l’hora 
de dur a terme les activitats de la vida diària i augment de la necessitat d’atenció 
a llarg termini, el medi rural ha adoptat estratègies de mercantilització de l’activitat 
d’atenció i cura de les persones grans com a resposta adaptativa a la crisi global, és a 
dir, a l’envelliment poblacional —més accentuat als pobles (Soronellas, 2011)—, a la 
incorporació de la dona al món del treball i a la insuficiència dels sistemes d’atenció 
institucionalitzats. 

13. Segons dades oficials de la Generalitat de Catalunya, el 53,3% dels sol·licitants tenen més de 80 anys.
14. Dades provisionals del 2021 (Idescat).
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A les terres de Lleida coexisteixen avui formes tradicionals de família amb xarxes 
de parentiu nuclears i postnuclears o postmodernes. Podria dir-se que ens trobem en 
una situació de transició. De la família troncal catalana,15 en què un dels fills resta al 
costat dels pares i els cuida quan són grans, encara en queden vestigis, almenys com 
a model cultural, sobretot a les comarques del Pirineu i als nuclis més petits, tot i que 
va en declivi. En aquesta família extensa, l’hereu cohabita amb els pares i amb els seus 
propis fills al mateix nucli familiar i rep íntegrament l’herència. Tot i així, hi ha canvis 
profunds en els sistemes de transmissió de l’herència: la major part de les famílies la di-
videixen a parts iguals, en alguns casos tenint en compte quin fill o filla s’ha fet càrrec 
dels pares grans, encara que no sigui l’hereu o la pubilla. La família extensa, formada 
per tres generacions que comparteixen patrimoni material i immaterial, va perdent pes 
demogràfic, però encara ocupa un espai social i simbòlic en l’imaginari col·lectiu que 
determina el paper que té la dona a la llar i la divisió sexual del treball, d’acord amb 
l’esquema de la família pagesa tradicional. Malgrat els canvis que hi ha hagut al seu si, 
la família constitueix la base actual i real de les cures, qui se’n fa càrrec i qui se’n res-
ponsabilitza. Per tant, la família és la principal proveïdora de les cures (Durán, 2002). 

2.3.4 Sobrecàrrega de la figura responsable de la cura principal de persones 
grans dependents

Les cures informals16 són les cures no professionals dutes a terme per familiars, 
veïns o amics dins l’àmbit privat de la família, en contraposició a la cura duta a terme 
en institucions, entitats o empreses en què les persones treballadores tenen contracte 
de treball, cotitzen a la Seguretat Social i paguen impostos (Durán, 2018). La figura 
d’una dona madura d’entre 55 i 7017 anys —anomenada gestora de la generació fron-
tissa—18 que cuida els més vells (persones de 85 anys i més), els més petits (els nets) i 

15. A Catalunya coexistien dues formes d’organització i reproducció familiars: la primera és la família tron-
cal, que apareix en el dret foral català, està més estesa per la Catalunya Vella i sembla associada a la pagesia 
amb terres (propietaris i masovers) i amb aquells sectors socials en què la producció de béns i serveis té una 
naturalesa domèstica (artesans, petits comerciants, camperols). La segona fa referència a la família conjugal 
o neolocal, que està més arrelada entre les classes populars urbanes i els jornalers agrícoles de la part més 
meridional de Catalunya (Assier-Andrieu, 1981; Terradas, 1980; Roigé, 1988; Comas d’Argemir, 1988).
16. Cures informals o cures de llarga durada (Sánchez Reinón, 2012): “Los cuidados de larga duración son el 
sistema de actividades llevadas a cabo por cuidadores informales (familiares, amigos o vecinos) o profesio-
nales (sanitarios, sociales u otros), o ambos, para conseguir que una persona que no sea totalmente capaz de 
cuidar de sí misma mantenga la mejor calidad de vida posible, de acuerdo con sus preferencias individuales, 
con el mayor grado posible de independencia, autonomía, participación, realización personal y dignidad 
humana” (Organización Mundial de la Salud i Milbank Memorial Fund, 2000: 8).
17. Segons l’Imserso (2014), el 83% de les persones cuidadores a Espanya són dones, i, d’entre les persones 
cuidadores, el 43% són filles; el 22%, esposes, i el 7,7%, les joves de les persones cuidades. L’edat mitjana 
de les persones cuidadores és de 52 anys, i un 60% comparteixen domicili amb la persona cuidada.
18 López Villanueva, Cristina (2006): “Alguns l’hem anomenada generació frontissa, ja que entorn d’ella es 
poden articular fins a tres generacions diferents a les quals transfereixen ajudes i afectes: la generació dels 
nets, la dels fills i la dels mateixos pares que encara sobreviuen. D’altra banda, constitueixen una generació 
frontissa perquè esdevenen la generació de pas que ha fet possible el canvi d’una família complementària 
a una de més simètrica. Han afavorit les transformacions familiars, primer perquè han invertit en l’educació 



Cadenes globals de Cures feminitzades a lleida46

que acull els fills a casa (quan es divorcien o perden la feina) constitueix, encara avui, 
un pilar a l’hora d’organitzar socialment la cura en el món rural lleidatà. Aquesta figu-
ra és una mena de nova extensió de la família tradicional, en què convivien diferents 
generacions. La cura informal —treball no remunerat— que és duta a terme per una 
dona de forma naturalitzada, i que està sotmesa a una gran invisibilitat social, suposa 
una elevada i no escollida sobrecàrrega de treball en una situació de desigualtat, en 
absència de corresponsabilitat masculina, pública i comunitària. Això no obstant, la 
figura de la dona permanentment disponible per a les tasques domèstiques i la cura 
dels familiars actualment va en descens, si bé encara és vigent al territori rural lleidatà. 
“Si abans existien dues persones potencialment cuidadores per persona dependent, 
actualment, en algunes zones rurals, no n’hi ha cap.” “El descens de les persones po-
tencialment cuidadores a Espanya és més acusat en el món rural” (Elizalde-San Miguel, 
2017).19 Segons Elizalde, l’estructura demogràfica de les zones rurals està funcionant 
com a promotora de canvis en la forma d’exercir la cura, perquè els mitjans amb què 
compten les famílies s’han reduït i perquè, tot i que hi hagi persones més grans per 
raó de l’augment de l’esperança de vida, les relacions al si de la família han canviat. 
Pot ser que ja no visquin a prop els uns dels altres; pot ser que les filles o els efectius 
femenins hagin marxat per formar-se i per estudiar o per trobar una feina fora; pot ser 
que el contacte entre els fills sigui menys freqüent o indirecte; pot ser que qui s’hagi 
quedat en el món rural sigui un fill i no una filla, el qual pot adoptar una actitud o una 
altra en relació amb l’organització de la cura. 

2.3.5 Necessitats socials emergents

El món rural lleidatà ha de fer front a l’envelliment i al sobreenvelliment i a les 
situacions de dependència que se’n deriven. Aquestes situacions estan lligades a l’aug-
ment de l’esperança de vida de les persones grans, a la manca de relleu generacional 
a l’hora de cuidar, als canvis en els rols de gènere, a la manca d’oportunitats laborals 
en sectors qualificats i a la masculinització de la població a les zones rurals —entre les 
dones hi ha més mobilitat geogràfica i laboral, ja que sovint cerquen sortides laborals 
fora del lloc d’origen.

Cabría preguntarse por la relación entre la resiliencia observada de las estructuras 
de hogar y las respuestas que las sociedades dan a la provisión del bienestar social, 
especialmente en el ámbito de la reproducción (Esping-Andersen, 1990; 2008). Si el 
modelo de bienestar mediterráneo ya venía incorporando cambios importantes en el 
ámbito familiar, con la reducción de la fecundidad y las estrategias de capitalización 
patrimonial de las familias basadas en la propiedad residencial (Pérez-Díaz, Chuliá y 
Valiente, 2000), el anunciado adelgazamiento del estado del bienestar conduce a una 
mayor familiarización de la vida cotidiana, pero, y ese es el misterio, con estructuras 

dels fills més ben formats de la història, i després perquè han pogut vetllar per la logística i la base material 
perquè aquest canvi s’hagi pogut donar” (p. 23).
19. Les hipòtesis d’Elizalde-San Miguel parteixen de zones rurals de Navarra.
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de hogar en las que los hijos se inhiben de tomar protagonismo. Probablemente los 
procesos de transición generacional temprana se encuentren asociados a la fortaleza de 
instituciones colectivas. (Camarero i Pino Artacho, 2014)

En un context de crisi de cures, el model tradicional d’organització social de les cu-
res a les terres de Lleida, que delega tradicionalment a la família tota responsabilitat en 
l’atenció als seus membres —familisme—, conviu, en les dues darreres dècades, amb:
1. La posada en marxa d’un sistema nacional d’atenció a la dependència a partir de 

la implantació de la Llei 39/2006.
2. Una estratègia de privatització de les cures familiars a través del treball domèstic.

Ambdós processos, els canvis legislatius i la progressiva privatització, han contri-
buït a la transformació del model tradicional d’organització de la cura, de manera que 
ara hi participarien, tot i que amb un pes ben diferent, les famílies, el mercat i l’Estat. 
Tot i així, el paper preponderant, l’amortiment de les tensions i les responsabilitats últi-
mes continuen corresponent a les famílies, de manera que “es continua assenyalant la 
família” com a principal responsable i gestora de la cura dels seus membres. 

Catalunya té competència econòmica, compartida amb l’Estat, en la gestió d’un 
sistema nacional d’atenció a la dependència arran de la Llei 39/2006. Així mateix, el 
2007 es va implantar la llei per a l’autonomia de les persones en situació de depen-
dència (LAPAD). Aquestes mesures, però, són clarament insuficients en vista de les 
necessitats de les famílies.

En aquest context, segons dades de l’Imserso del juny del 2020, Catalunya és la 
segona comunitat en nombre de sol·licituds d’atenció a la dependència, amb 321.092, 
xifra que representa el 4,18% de la població catalana. D’aquestes peticions, només 
el 74% van ser ateses o resoltes positivament, percentatge que suposa 227.140 sol·li-
citants. El tipus de prestacions que reben són: el 10,9%, serveis de teleassistència; el 
16,3%, serveis d’ajuda a domicili; el 6,64%, centres de dia; el 16,5%, atenció residen-
cial; el 8,41%, atenció vinculada al servei; el 40,8%, prestació per a les cures familiars, 
i el 0,04%, atenció a través de la figura d’un assistent personal. 

A Catalunya, ara mateix, el 59,21% de les ajudes a la dependència són proveï-
des, a través dels serveis esmentats, pels ajuntaments, en el cas de municipis de més 
de 20.000 habitants, i pels consells comarcals, en municipis menys grans. Del total 
de prestacions i serveis, segons el Servei d’Atenció a la Dependència,20 el 40,79% 
es transfereixen monetàriament o en forma de prestacions econòmiques, perquè les 
mateixes famílies s’organitzin amb les persones en situació de dependència, i la resta, 
en forma de serveis. Cal tenir en compte que aquesta prestació monetària, segons l’ar-
ticle 14 de la LAPAD, ha de ser atorgada de forma excepcional perquè l’atenció sigui 
proveïda per persones “cuidadores no professionals” a casa, sempre que s’hi donin les 
condicions adequades d’habitabilitat i convivència.

Segons dades procedents del Servei d’Atenció a la Dependència de la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb la darrera actualització, de finals del primer trimestre de 
2020, el nombre de persones beneficiàries és de 178.012. Aquestes són les que, ara 

20. Un 40,79% en prestacions monetàries, davant el 51,79% que van fer públic ACRA, CEAPS i GEROKON 
(2019).
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mateix, reben prestacions i serveis (el 72,49% de les quals són persones grans o de 
més de 65 anys; la resta són més joves). De la xifra total de beneficiàries, el 65% són 
dones i el 35%, homes. En relació amb els graus de dependència, 72.726 es troben en 
grau II; 62.094, en grau III, i 43.192, en grau I. A les comarques de Lleida, el nombre 
de beneficiaris es comptabilitza en 12.255, que representa el 6,9% de les persones 
beneficiàries de tot Catalunya. Si tenim en compte que el 72,49% són persones grans, 
la llei de la dependència només cobriria a la província de Lleida 8.883 persones grans 
en situació de dependència. 

Per altra banda, a data d’1 de gener de 2020, les persones de 65 anys o més consti-
tuïen el 19% del total de la població catalana, o, en xifres absolutes, 1.463.702 perso-
nes. D’aquestes, un 30% són més grans de 80 anys, edat a partir de la qual augmenta 
la prevalença de malalties vinculades a situacions de dependència. La disponibilitat 
de places residencials només cobreix el 4% de la població catalana, cosa que significa 
que la gran majoria de persones grans envelleixen a casa seva o a la dels seus familiars 
o parents. Ara bé, si ho preguntem a les mateixes persones grans, el 96% prefereixen 
envellir al domicili (Lebrusán, 2018). 

L’Observatorio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Soci-
ales, en el seu darrer informe, de finals del 2019, analitza la situació actual pel que fa 
als problemes de cobertura estatal de les situacions de dependència: 
• Al desembre del 2019, un 3% de les persones espanyoles (1.385.037) necessiten 

ajuda per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària.
• De totes les persones reconegudes, un 35% són homes i un 65%, dones.
• Hi ha 266.000 persones en llista d’espera per rebre qualsevol tipus d’ajuda.
• Hi ha 160.000 expedients pendents de valoració
• El temps mitjà de tramitació de cada expedient és de 426 dies. Catalunya és una de 

les comunitats autònomes que poden superar l’espera de 18 mesos.
• El 2019 van morir 31.000 persones sense que els seus drets a rebre prestacions o 

ajudes haguessin estat atesos.
• 113.275 persones desateses es troben en el graus II i III.
• La retallada en el finançament a les comunitats autònomes des del juliol del 2012 

fins al desembre del 2018 ja suposa 3.612 milions d’euros.
• Les comunitats autònomes fan el 80% de les aportacions a la dependència i l’Estat, 

el 20% restant, tot i que, segons la llei, cada administració hi ha de contribuir amb 
el 50%.

• Segueix sense avaluar-se l’impacte del treball de les cures sobre el gènere —això 
és, la feminització de les cures.
A Catalunya, segons l’ACRA,21 una de cada tres persones amb necessitats de ser 

ateses no rep cap atenció o ajuda per a la seva situació de dependència tot i que és 
reconeguda com a dependent; el 2019, la xifra pujava a 75.000 persones. Anomenen 
aquesta situació “els llimbs” de la dependència. 

21 L’ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials) va encarregar un estudi a GEROKON, SL, em-
presa consultora d’estudis sobre la tercera edat ubicada a Biscaia, i a CEAPs, Círculo Empresarial de Aten-
ción a las Personas, informe que es va titular El caos de la dependencia. Una perspectiva desde la gestión i 
que va ser publicat el 2019 a partir de dades del 2018. 
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A tot això s’hi suma que el nombre de persones grans en situació de dependència és 
superior perquè hi ha famílies que no sol·liciten l’ajuda per diverses raons, una de les 
quals és la baixa o insuficient cobertura dels serveis a la dependència ateses les necessi-
tats reals; altres raons són el desconeixement o el fet que la prestació arriba massa tard. 
En aquests casos, les cures a persones en situació de dependència no estan comptabilit-
zades i són sufragades de forma privada pels mateixos familiars, anomenats “cuidadors 
no professionals”, i per persones treballadores de la llar i de cures, contractades o no.

En relació amb els serveis rebuts per les persones grans dependents dins la seva llar, 
la LAPAD n’ofereix de tres tipus: el servei d’ajuda a domicili, el servei de teleassistèn-
cia i els centres de dia. Aquests serveis són promoguts tant per entitats locals com per 
comunitats autònomes, i actualment es caracteritzen perquè són externalitzats a altres 
entitats, que els presten directament. En el cas de l’ajuntament de Lleida, la coopera-
tiva SUARA s’encarrega d’oferir el servei d’atenció a domicili a la ciutat; a la comarca 
de la Noguera, per exemple, el duu a terme la Fundació Pere Mata.

A causa de la insuficient cobertura d’aquests serveis, les famílies es veuen obligades 
a recórrer al mercat de les cures, sigui a través d’empreses privades, entitats socials o 
particulars. En el millor dels casos, algunes famílies recorren al conveni del règim de tre-
balladores de la llar i de cures, col·loquialment conegut com a “servei domèstic”, però, en 
molts altres casos, acudeixen a l’economia informal o economia submergida, sigui perquè 
no volen sufragar els costos que suposa la contractació de la persona que dona els serveis, 
sigui per acords informals amb aquestes persones o bé, quan es tracta de persones sense 
papers, perquè, a causa de la seva situació d’irregularitat, segons la llei d’estrangeria, ha 
de passar un temps abans no tinguin la residència i la possibilitat de ser contractades. Així 
doncs, la privatització, l’externalització i la mercantilització de les cures ja fa temps que 
estan normalitzades, per bé què desregulades, ignorades i invisibilitzades. 

En definitiva, podem afirmar que s’ha consolidat, ja des de fa dues dècades, una 
estratègia de privatització de les cures familiars a través del treball domèstic (Mar-
tínez-Buján, 2014). 

2.4 Conceptualització de les cadenes globals de cures

2.4.1 Què anomenem “cadenes globals de cures” (CGC)?

Pero yo lloraba al principio, yo lloraba por mis hijas. Yo lloraba 
porque, pobre Belén, la dejé, que mi hija se acuerda y me dice 
“mamá me dijo que se iba a comprar y ya no volvió”. La Belén, 
que tiene dieciséis años ahora... (E10: Equador, 51 anys)

El concepte cadenes globals de cures (CGC) va sorgir fa dues dècades i es defineix 
com els vincles que es creen a través de la importació i l’extracció de cura i afecte de 
països empobrits o del sud global22 a països més enriquits d’Occident. Les persones 

22. Fitz Gerald Murphy (2014) utilitza els conceptes de Wallerstein nucli, semiperifèria i perifèria. Anomena 
“periphery countries” els països del sud global i “core countries”, els occidentals o del nord global.
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immigrants, majoritàriament dones, duen a terme una part del treball reproductiu dels 
països més rics alhora que han de delegar les seves responsabilitats familiars a altres 
dones de la família que romanen al país d’origen (àvies, tietes o cosines) o bé a treba-
lladores connacionals amb menys recursos (Hochschild i Ehrenreich, 2000).

Hochschild, en la seva conceptualització, assenyalava el valor excedent que els 
països rics extreuen de les llars dels migrants, que deixen enrere les seves famílies 
per cuidar-ne d’altres: “Les mares desvien el seu temps i energia disponible d’aquells 
qui són els seus destinataris legítims, per vincles o lligams comunitaris” (Hochschild, 
1997). Alhora, s’entén que en aquest procés es fa una assistència global de caràcter 
jeràrquic: “Les tasques de la dona es deleguen en dones que en cada cas ocupen una 
posició inferior en la jerarquia social per raó de nacionalitat, origen ètnic o classe” 
(Hochschild, 2002). 

—Entonces, tienes dos hijos…

—Dos hijos. Uno de diecinueve y una niña de nueve.

—Y actualmente, a estos niños, ¿quién los cuida?

—Mi hijo mayor está con mi madre. Está estudiando. Y mi hija menor está con su padre, 
que estudia en la escuela, ella. Mantenemos comunicación por el Whatsapp o por el 
Messenger. Videollamada es la única forma…

—Y a tus padres, ¿les ayudas económicamente? 

—Sí, sí que lo hago, porque… porque siempre necesitan, siempre necesitan, y yo mando 
para mis hijos, tengo un perro también, es un hijo más para mí, porque se me enferma 
o algo […] Mando ropa también para mis hijos, y también mando para mi perro, algún 
muñeco o alguna cosa. Entonces mis padres también son mayores, no son sanos, sufren 
de la presión, han tenido algunos ictus ambos…, y siempre van con la presión alta, un 
poquito mal del corazón, y como hay muchos problemas en casa, porque no todos los 
hijos somos iguales. (E1: Perú, 36 anys)

En molts casos, aquesta “fuga de cures” (Ehrenreich i Hochschild, 2003) ha derivat 
en una crisi d’activitat als països emissors. L’exportació de cures, per exemple, ha 
arribat a constituir la més gran font d’ingressos estrangera a les Filipines, comptabilit-
zada en gairebé 7 bilions de dòlars el 1999 (Salazar Parreñas, 2000). Això ha motivat 
l’expansió del que s’ha anomenat “famílies transnacionals o maternitats a distància” 
(Sorensen i Vammen, 2013). 

Cal tenir en compte que els estats emissors i receptors participen en aquests pro-
cessos facilitant i tolerant la mobilitat en molts sentits. Saskia Sassen23 ho exposa en 
profunditat a partir del que anomena “circuits globals de supervivència” davant la 

23. Sassen, Saskia (2003). Contrageografías de la globalización. 
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disminució del poder dels estats en el marc de la globalització i el sorgiment del 
concepte ciutat global —la plataforma organitzativa que formen les relacions entre el 
nord i el sud globals. Els països del sud global, subjectes al règim de finançament del 
deute extern, constitueixen els escenaris que faciliten, en dependre’n, les remeses de 
les persones migrants.

Yeates (2012) fa un paral·lelisme entre els processos d’internacionalització i out-
sourcing de l’economia i les cadenes de cures que es generen, de manera que la sub-
contractació o outsourcing mobilitza una provisió de treball de cures a través de xarxes 
de parentiu i de no parentiu, igual que els mecanismes del mercat. La internacionalit-
zació, en el cas de les llars dels països que envien gent, pren la forma de migracions de 
mares que exerciran treball de cures a l’estranger, o, en el cas de les llars de destinació, 
de contractació de mà d’obra estrangera. Aquests processos poden incloure la inter-
mediació estatal o no estatal. Aquestes estratègies originen una xarxa internacional de 
famílies compreses per llars transnacionals (Yeates, 2005). 

En aquest marc, la globalització ha comportat noves formes d’estratificació social, 
una estratificació global que s’ha relacionat, no sense discussió, amb les cadenes glo-
bals de mercaderies (GCommC)24 (Yeates, 2009). En aquest sentit, ampliant el concep-
te inicial de Hochschild de CGC i partint d’una metodologia d’anàlisi de xarxes, les 
cadenes funcionarien de manera que hi hauria una dispersió geogràfica però coordi-
nada de famílies vinculades per proveir i consumir cura o treball de cura. Tot i així, la 
mercantilització transnacional de l’atenció és diferent de les altres formes de mercan-
tilització de l’economia política mundial, perquè el treball d’atenció directa, això és, 
el treball necessari per preparar els humans per viure cada dia, inclosa l’atenció a les 
necessitats corporals de malalts, fràgils i joves, i dels adults sans, així com els espais 
on viuen, no són una mercaderia. Si una mercaderia és una cosa per la qual es poden 
rebre diners a canvi, aleshores, en algun sentit, el treball de cura és una mercaderia. 
Tanmateix, si bé es pot pagar la gent per la seva feina, mesurada pel temps que hi ha 
dedicat, la mesura de l’atenció impedeix que es converteixi en un altre bé o servei que 
es pugui vendre al mercat. Atesa la seva intimitat física i psíquica, una bona cura creix 
a partir de la confiança que hi ha entre les persones que ofereixen i reben atenció. Per 
tant, la cura crea una relació entre les parts que cuiden i que són cuidades, i aquesta 
relació no és una cosa (Tronto, 2011).

El treball de cures implica una relació entre cuidadora i persona cuidada i un tre-
ball físic i emocional difícilment mesurables com a mercaderia. Si el treball físic i el 
temps de cura es poden mesurar, el treball emocional que duen a terme les persones 
cuidadores no és quantificable en termes de mercat.

En aquest sentit, l’economia feminista qüestiona el fet que els mercats siguin el cen-
tre tant del coneixement com de l’estructura socioeconòmica, denunciant els models 
neoclàssics de l’economia sostinguts per discursos políticament neoliberals, per als 
quals l’únic que existeix és el que és mercantilitzable. Segons Pérez Orozco (2014), 
aquest model ha negat la importància econòmica de l’esfera privadodomèstica, el tre-

24. Procés integrat internacionalment per vincles econòmics entre les corporacions i els treballadors i mit-
jançant el qual les mercaderies es transformen en béns i serveis i es distribueixen per tots els consumidors 
del món: https://sociologydictionary.org/global-commodity-chain/#definition_of_global_commodity_chain.
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ball no remunerat exercit per les dones anomenades “cuidadores no professionals”; i 
les tasques de la llar. Una mirada feminista de l’economia aposta per articular pensa-
ment i conflicte des d’aquestes esferes invisibilitzades.

Les cadenes globals de cures es refereixen, doncs, a les xarxes transnacionals que 
es creen per sostenir quotidianament la vida i al llarg de les quals les llars es transfe-
reixen cures les unes a les altres, amb les dones com a principals proveïdores, d’acord 
amb eixos de jerarquització social (Pérez Orozco, 2014).

Tot i que aquestes cadenes, com a tals, no són noves, perquè, de fet, en la llarga his-
tòria de les dones, la cura sempre s’ha dut a terme a partir de transferències marcades 
per la desigualtat —en són un exemple les dones rurals que anaven a servir a les ciutats 
o a localitats més grans per sobreviure i per reunir recursos amb vista a casar-se—, el 
que sí que és nou és el seu abast global, que implica sistemes injustos de cures en llocs 
diversos del món i relacions d’interdependència entre aquests llocs.

Segons Pérez Orozco (2014), les CGC mostren avui tres processos. En primer lloc, 
una reprivatització de les cures, ja que segueixen sent un assumpte que es resol dins 
l’àmbit domèstic, amb els recursos disponibles privadament: temps per cuidar de franc 
o diners per comprar una cura proporcionada per altres persones. L’Estat hi és absent, i, 
quan hi intervé, promou l’ús de solucions barates o semimercantilitzades per gestionar 
la cura —com, per exemple, els serveis d’atenció a domicili que proporcionen l’ajun-
tament de Lleida o els consells comarcals. En segon lloc, les cadenes actualitzen l’ètica 
reaccionària de la cura i reconstrueixen la naturalització del vincle de les dones amb 
la cura, de manera que la masculinitat resta immòbil. En tercer lloc, el nexe entre cura 
i desigualtat es rearticula i cada cop està més marcat per alineaments d’hegemonia 
global i per l’estatus migratori. La divisió sexual del treball s’internacionalitza i la loca-
lització de cadascú en un ordre global desigual és un factor de creixent importància a 
l’hora de definir qui accedeix a cures dignes, com ho fa i a costa de qui ho fa.

Les CGC varien segons la llargada, la propagació geogràfica i la força de connexió, 
però creen relacions globals de desigualtat en el sentit que forgen lligams entre serveis 
de provisió a adults i receptors de serveis, i els fills i filles d’aquests receptors, basats 
en relacions socials de desigualtat. Hi predominen dones adultes de països empobrits 
que serveixen tant adults com infants dels països destinataris. En segon lloc, aquestes 
xarxes són el mecanisme clau a través del qual s’extreuen les fonts de cura dels països 
més pobres per transferir-les als més rics (Yeates, 2012).

Per tant, el concepte inicial segons el qual “una cadena de cures típica estaria for-
mada per una filla gran d’una família pobra que cuida els seus germans mentre la seva 
mare treballa cuidant altres infants, o una nanny migrant que, al mateix temps, cuida 
els fills d’una família en un país ric” (Hochschild, 2000: 135), s’ha anat adaptant a 
cada context històric,25 si l’analitzem des de diferents punts de vista i en relació amb la 
transnacionalització de la cura. Per la seva banda, FitzGerald Murphy26 fa referència a 

25. “From the early simplistic portrayal of GCCs has emerged a rich appreciation of diverse historical 
context and antecedents, intra-and cross-sectoral dynamics, and wider sociocultural, economic and political 
considerations variously shaping demand care labour migration” (Yeates, 2012).
26. FitzGerald Murphy, M. (octubre 2014). Global Care Chains, Commodity Chains and the Valuation of 
Care: a theoretical discussion. American International Journal of Social Science (5), vol. 3.
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l’expansió de les CGC assenyalant, per exemple, la recerca de Manasalanan IV (2008), 
que investiga el fenomen queer al mateix temps que qüestiona el caràcter excessiva-
ment heteronormatiu de molts estudis; Sassen (2002) mostra que les CGC es vinculen 
a la feminització de la migració, i Salazar Parreñas (2000) ens proporciona informes 
sobre la crisi de cures a les Filipines.27 Finalment, Yeates (2004, 2005, 2009) amplia la 
literatura incloent-hi l’anàlisi de les habilitats de treballadores de cures.

Les aportacions de Yeates (FitzGerald Murphy, 2014) s’han centrat en la manca 
de qualificació del treball de cures (nannies i treballadores domèstiques). Així, han 
posat atenció en les treballadores migrants de cures i els seus diferents nivells ocupa-
cionals per reflectir l’augment del nombre de treballadores qualificades o mà d’obra 
especialitzada. Això mostra que en les CGC hi ha una gran diversitat de treballadores 
migrants, cosa que convida a desmuntar l’estereotip de les treballadores de cures com 
a dones desesperades i desqualificades. Per altra banda, Yeates proposa anar més enllà 
per captar l’abast dels rols familiars que exerceixen les dones migrants (Yeates, 2009). 
D’aquesta manera, podem comprendre com el treball de cures intermedia en la pres-
tació de la cura familiar. També qüestiona les anàlisis heteronormatives que sovint es 
fan de les dones cuidadores i examina les múltiples posicions que ocupen i els molts 
constructes familiars que existeixen. En tercer lloc, Yeates afirma que en les anàlisis 
originals de les CGC, que fan referència a la provisió social de la cura, caldria inclou-
re-hi la provisió d’altres tipus de cura, com la salut i l’educació, religiosa i sexual. En 
quart lloc, assenyala que les tasques que es duen a terme en el treball de cures són 
sovint molt variades, presenten moltes tipologies. Finalment, insisteix en la necessitat 
de contextualitzar i historiar el fenomen.

2.4.2 Crisi de reproducció social en la fase de capitalisme actual

El capitalisme opera en el mercat i en allò públic, i el patriarcat 
opera en l’espai domèstic i privat, a les cases. (Amaia Pérez 
Orozco, 2014)

Nancy Fraser, en la seva anàlisi sobre les contradiccions del capitalisme, caracterit-
za la fase actual, o tercer règim de capitalisme globalitzat financiaritzat, com la fase 
en què s’ha traslladat la fabricació a regions de baix salari i s’han reclutat dones com a 
força de treball remunerada al mateix temps que s’ha produït una desinversió estatal i 
empresarial en el benestar social. Com a conseqüència, s’han externalitzat les tasques 
d’atenció a famílies i comunitats, de forma que els estats han disminuït les capaci-
tats per realitzar-les: “El resultat, enmig de la desigualtat creixent, és una organització 
dualitzada de reproducció social mercantilitzada per a aquells qui poden pagar-la i 
privatitzada per als qui no poden, recolzada sobre l’ideal de família amb dos sous” 
(Fraser, 2016).

27. Salazar Parreñas, r. (2000). The Care Crisis in the Philippines: Children and Transnational Families in the 
New Global Economy. Global Woman. Nannies, maids and sex workers in the new economy, B. Ehrenreich 
i A.R. Hochschild.
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El sistema de reproducció social inclouria l’estructura familiar, l’estructura del tre-
ball assalariat i el no assalariat, el paper de l’Estat en la reproducció de la població 
i de la força del treball i les organitzacions socials i polítiques relacionades amb 
els diferents treballs (Borderías, Carrasco, Torns, 2011). O, dit d’una altra manera, 
la reproducció social seria un complex de tasques, energies i treballs l’objectiu dels 
quals consisteix en la reproducció de la població i de les relacions socials i en la re-
producció de la força de treball (Molyneux, 1979; Beneria, 1981; Dalla Costa, 1972; 
Picchio, 1991).

Molts dels debats actuals del feminisme acadèmic situen el paper que avui té la 
reproducció social dins les contradiccions pròpies de les fases del sistema d’acumu-
lació capitalista. Totes les formes de societat capitalista alberguen una contradicció 
social i reproductiva profundament assentada: d’una banda, la reproducció social 
és una condició de possibilitat de l’acumulació de capital sostinguda, i, de l’altra, 
l’orientació del capitalisme cap a l’acumulació il·limitada tendeix a desestabilitzar 
els processos de reproducció social en què es basa (Fraser, 2016). És a dir, el sistema 
capitalista imposa en si mateix una específica relació entre el procés de producció 
de mercaderies i serveis i el de reproducció social de la població. Una societat capi-
talista es defineix pel seu ús del treball assalariat per produir mercaderies. L’accés als 
mitjans de subsistència, per a la majoria de la població, està mediatitzat pels salaris. 
Aquesta mediació, conseqüència de la propietat privada dels mitjans de producció, 
determina l’específica relació entre procés de producció i procés de reproducció so-
cial (Picchio, 1999). 

Cal comprendre, doncs, que una fase del capitalisme com la que vivim dona el 
protagonisme al capital financer per disciplinar els estats i allò públic en interès dels 
inversors privats, sobretot per exigir desinversió pública en la reproducció social, de 
manera que “l’emancipació s’uneix a la comercialització per desvirtuar la protecció 
social” (Fraser, 2016).

El marc actual dibuixa una crisi en la capacitat d’organitzar i assumir la reproduc-
ció social, ja que aquesta depèn més que mai dels mateixos individus i de la seva 
capacitat individual per organitzar-se, individus situats en un escenari cada cop més 
desigual. D’això sorgeix el que s’ha anomenat “crisi de cures”.

2.4.3 Crisi i externalització del treball de cures

La crisi de cures (Hochschild, 2008; Simonazzi, 2009) sorgeix a partir de la trans-
formació de les estructures tradicionals pel que fa a la divisió sexual del treball. Es fa 
visible quan convergeixen la presència massiva de dones al mercat laboral i l’augment 
de les situacions de dependència vinculades a la vellesa i a la discapacitat. Fraser, per 
la seva banda, llegeix aquesta crisi de cures com a expressió de les contradiccions de 
la fase actual del capitalisme avançat. Seria adequat, doncs, definir-la com a crisi de 
reproducció social.

Una resposta de les llars a les tensions generades per la pressió de cuidar ha estat 
l’externalització de les cures, que passen a inscriure’s en els circuits de la globalitza-
ció a causa de la contractació generalitzada de cuidadores estrangeres (Comas d’Ar-
gemir, 2014). Segons Brullet, “[v]ivim una crisi legal i normativa del model occidental 
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de família construït al llarg del segles XIX i XX”. Així, “la crisi del model patriarcal de 
família implica la crisi del model d’organització de la cura de la vida, segons el qual 
les dones eren els subjectes actius principals”.

En la recerca que es presenta, contextualitzada en la realitat lleidatana dins les 
rearticulacions del treball i de la cura en un país que pertany a l’Europa meridional, 
la principal demanda de cura per part de les famílies ve determinada per la necessitat 
de cuidar les persones grans en situacions de dependència, de forma que la trans-
ferència de cures cobriria el buit existent entre, d’una banda, les noves necessitats 
emergents de les famílies lleidatanes d’externalitzar la cura i proveir-ne en situacions 
de dependència, i, de l’altra, la permissivitat pel que fa a l’existència d’un mercat de 
cures desregulat, sovint precari i desatès. Sovint, però —com s’ha indicat abans—, les 
famílies recorren a la contractació de serveis de cura en absència del rol tradicional 
exercit per la figura de la dona cuidadora familiar no remunerada, ja que és aquesta la 
que, històricament, en un sistema social familista i profundament dividit sexualment 
en relació amb aquests tipus de tasques, ha proveït i encara proveeix de gestió i cura 
els seus familiars.

Les persones entrevistades han treballat o ho estan fent en llars on hi ha fills de 
gènere masculí, casats o no, o de gènere femení, si bé la jove o la filla treballen fora 
de casa i no disposen de prou temps per cuidar. Tenint en compte que el treball de 
cures té un component clar de classe i de gènere, convé destacar que cada cop és més 
freqüent que hi hagi persones grans amb filles que tenen una feina remunerada que 
no permet dedicació exclusiva als grans. Finalment, hi ha el cas de persones que no 
tenen ningú que se’n faci càrrec, situació també cada cop més habitual atès l’augment 
progressiu del nombre de llars unipersonals, moltes de les quals formades per persones 
grans soles.

2.4.4 Transnacionalisme i famílies transnacionals

A finals dels anys vuitanta del segle passat sorgeix el terme transnacionalisme, que 
s’aplica als estudis migratoris. Aquest concepte emfasitza les interconnexions i les in-
terdependències que es creen entre països receptors i emissors a partir de l’activitat 
transnacional dels seus emigrats (Puig i Artigas, 2012). Considera el moviment migra-
tori com un procés dinàmic en què les persones migrants tracen camps i espais socials 
que, traspassant les fronteres, els permeten relacionar-se, tant amb el país d’origen 
com dins el país de destinació. Així doncs, el transnacionalisme es pot definir com la 
interconnexió continuada de fluxos de persones, idees, objectes i capital a través de 
les fronteres dels estats nació (Levitt i Glick-Shiller, 2004). La perspectiva transnacio-
nal no concep la migració com un procés unidireccional, amb un lloc d’origen i un de 
destinació, sinó que els dos contextos es caracteritzen per la seva interacció.

En aquest sentit, és útil parar atenció a les famílies transnacionals en relació amb el 
concepte cadenes globals de cures. Les cadenes globals interrelacionen les famílies, ja 
que, a través seu, mantenen els vincles i intercanvien remeses, contactes i informació. 
Es tractaria, doncs, d’un procés dinàmic i relacional constant, amb fluxos i intercanvis 
d’informació, remeses i contactes. 
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Enviament de remeses al país d’origen

L’enviament de remeses o transferències econòmiques per part de les dones immi-
grades als seus familiars residents als països d’origen és clau per entendre el fenomen 
de les cadenes globals de cures. En molts casos, aquestes remeses poden ser bàsiques 
per a la supervivència i la sostenibilitat econòmica de la família. A més, constitueixen 
una font d’entrada de divises fonamental per als països receptors. 

Las estimaciones del Banco Mundial (2018) establecen que en 2019 las remesas envia-
das a los países de ingresos bajos y medios habrían llegado a millones y se convertirían 
en la mayor fuente externa de financiamiento en más de un caso nacional latinoameri-
cano y —a nivel mundial— son una fuente más estable, confiable y sostenible que la 
inversión extranjera directa (IED, They total twice the overseas aid that goes to poorer 
countries, Williams, 2011: 32) y que las inversiones estatales de los propios países. (Li-
lian Ferro, 2020)28

Les remeses econòmiques cobreixen les necessitats dels pares i mares grans, que 
viuen d’una petita pensió, però que sovint han de mantenir algun membre que encara 
depèn econòmicament de la família. S’envien diners per a la manutenció dels fills i fi-
lles que viuen al país d’origen. També s’envien diners a germans i germanes i a parents.

P: Mi padre es jubilado. Mi madre fue siempre ama de casa. Y mi padre, con su jubila-
ción, no alcanza para el niño especial, y aparte mi hermano, que también tiene veintiún 
años, que prácticamente no valora, a él todo le falta siempre… Y los gastos se van ahí, 
alimentación, luz, agua, teléfono

E: ¿Y la jubilación de militar es buena?

P: Son unos 350 €.

E: Claro, tienen que vivir muchos…

P: Si fuera solo él y la parejita, pero es que ahí está mi hermano, que es especial. Y está 
mi otro hermano, que no trabaja, que estudia…

E: Y entonces, ¿qué proporción de tu salario, más o menos, mandas?

P: Yo le doy a ella, del 100% de lo que yo gano, yo le doy un 20 o un 30%.

E: Directamente a tu madre y que lo distribuya en lo que realmente necesite…

P: Ella, mayormente, en los gastos que hace en casa.

28. Lilian Ferro, s. (2020). Crisis global de cuidados, migraciones transnacionales y remesas.
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E: Y puedes ahorrar, ¿no?

P: Aquí, ahorrar puedes: tienes también unas metas, aquí. Yo, por ejemplo, mando un 
30% a mi madre, pero también quiero ahorrar para mi jubilación, pues más adelante yo 
quiero vivir de un alquiler, que yo tenga con mi jubilación…, posiblemente coger un 
terrenito y más adelante poder vivir de esto, porque uno de aquí para delante no sabe 
qué te espera: enfermedad… Mientras eres joven, pues ponerte a trabajar o estudiar. Y 
ahorrar, sí. Sí se puede ahorrar. (E4: Bolívia)

Majoritàriament, les persones que envien remeses són mares heterosexuals que al-
hora reben una transferència —exerceixen una cura pagada— i transfereixen cura a les 
persones de qui són responsables. El perfil clau de les cadenes globals de cures són do-
nes d’edat laboral, d’entre 23 i 63 anys. Les treballadores de la llar amb fills i filles petits 
tenen menys de 45 anys. A partir d’aquesta edat, ja no tenen fills dependents excepte en 
el cas de fills amb algun tipus de limitació per a l’autocura (Orozco i Gil, 2016).

De les setze dones entrevistades, la meitat envien remeses econòmiques a la seva 
família, i una li envia regals, no diners. La resta comenten que n’havien enviat i que ja 
no ho fan, perquè han reagrupat la família o les persones grans ja no hi són. 

Una de les dones entrevistades que han arribat recentment, de nacionalitat ve-
neçolana, guanya 500 euros treballant els caps de setmana a Llavorsí (Pallars Sobirà) 
cuidant una dona gran, dels quals cal descomptar-ne 100, que es gasta en viatges. Ens 
explica que envia 250 euros a la seva família, mare i fills, i que no disposa de diners 
per pagar un allotjament. Viu a casa d’un “amic” que li va pagar el viatge a Lleida i 
amb qui volia començar una nova vida. En arribar, les expectatives que havia dipositat 
en aquesta persona es van esvair, i actualment es veu forçada a mantenir la residència 
a casa d’ell, i, com a compensació, li fa les feines de casa, cuina, etc.

Eso, yo estoy ahí con él, yo le hago todo, su casa impecable, su ropa, sus camisas, su 
comida, todo, yo soy su todo. Que tengo diarrea, estoy enfermo… Soy su enfermera, su 
masajista, su cocinera, su limpieza, todo, su todo. Pero, ¿qué pasa? Él me mantiene. Yo 
no puedo pagarme una habitación siquiera con lo que gano. Porque envío 250 € a mi 
familia ¿Con qué viviría yo? (E15: Veneçuela)

2.4.5 El treball de cures 

Les cures són el coixí invisible que absorbeix tot el que aquest 
sistema no vol assumir. (Pérez Orozco, 2019) 

El concepte de cura prové del llatí cûra i el seu significat original al·ludeix a ac-
tituds d’atenció o vigilància. Podríem definir la cura com la gestió quotidiana del 
benestar propi i aliè, que inclou activitats de transformació directa de l’entorn, però 
també actituds de vigilància que requereixen disponibilitat i resulten compatibles 
amb altres activitats simultànies (Durán, 2018). El concepte cures, en plural, podria 
definir-se com una varietat d’activitats i relacions que promouen el benestar físic i 
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emocional de persones que “no poden o no són proclius a realitzar-les per si matei-
xes” (Yeates, 2004).

En la seva consideració de treball, la cura va ser reconeguda acadèmicament a 
partir dels debats lligats al treball domèstic, als anys setanta i vuitanta del segle pas-
sat. La idea de cura com a treball va sorgir dins el moviment feminista i després es va 
incorporar al debat acadèmic. El treball de cures actualment ja es considera objecte 
d’estudi des de molts vessants, igual que el treball domèstic. Avui dia, tant la socio-
logia com l’economia feminista l’estudien per si mateix. La tradició anglosaxona ho 
avala, i suscita interès entre especialistes en l’estat de benestar (Borderías, Carrasco, 
Torns, 2011). Entenem el treball de cures com l’espai d’activitats, béns i serveis, tant 
materials com socials, necessaris per a la reproducció i el manteniment de la vida de 
les persones (Picchio, 1999).

El treball de cures que s’atén en aquest informe es dirigeix al manteniment, l’aten-
ció, la vigilància i la cura emocional i psicològica de les persones grans que necessiten 
algú que les ajudi o supervisi. 

L’Organització Internacional del Treball (OIT) defineix el treball de cures de mane-
ra tal que comprèn dos tipus d’activitats sobreposades: les activitats de cura directa, 
personal i relacional, com ara donar menjar a un nadó i cuidar una persona malalta, 
i les activitats de cura indirecta, com cuinar i netejar. El treball de cures no remunerat 
consisteix en la prestació de cures per part de cuidadors i cuidadores que no reben 
una prestació econòmica a canvi. La prestació de cures no remunerada es considera 
treball, raó per la qual és una dimensió fonamental de l’activitat productiva.29 

El treball de cures remunerat, objecte de la nostra recerca, és dut a terme per treba-
lladores i treballadors a canvi d’una remuneració o benefici. Hi ha una gran diversitat 
d’activitats i perfils professionals dins els serveis a les persones: el personal d’infer-
meria, els metges, els treballadors i treballadores de cura personal... Els treballadors 
i treballadores del servei domèstic, que presten cura directa i indirecta a les llars, 
també integren la força de treball dedicada a la prestació de serveis (OIT, 2017).30 

La majoria de les persones treballadores de cura remunerada són dones, sovint 
immigrants, i, quan treballen en l’economia informal, ho fan a canvi d’un salari molt 
baix. L’enquesta de població activa recull que, a finals del primer trimestre del 2020, 
hi ha 576.000 persones a l’Estat espanyol ocupades com a personal domèstic a la llar.31 
Segons aquesta mateixa font, d’aquestes persones, el 87,6% són dones i el 12,4% res-
tant són homes (Observatori IQ, 2020). El treball de cures remunerat previsiblement 
seguirà sent una font d’ocupació en el futur, en particular per a les dones. En principi, 
la seva naturalesa relacional limita el potencial de substitució de la mà d’obra per ro-
bots i altres tecnologies.

El treball de cures, concepte discutit en els debats sobre el treball domèstic dels 
anys seixanta i setanta, s’inclou en la noció de reproducció social sorgida dins el 

29. OIT. Resolución sobre las estadísticas del trabajo, la ocupación y la subutilización de la fuerza de trabajo, 
adoptada por la 19.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, Ginebra (octubre 2013).
30. OIT. El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente, 2017.
31. Evidentment, l’EPA només recull el treball regulat o formal. La xifra de treball irregular o informal és molt 
alta en aquest sector, com es veurà en les pàgines següents.
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feminisme italià. Amb aquesta noció es pretenia remarcar la contribució del treball 
domèstic no remunerat a la reproducció de la força de treball, que inclou l’educació, 
l’aprenentatge i la satisfacció de les necessitats de cura, treball en què poden participar 
les llars, el sector públic i el mercat. Des d’una mirada més àmplia, segons Petersen 
(2003), la reproducció social englobaria els processos materials i simbòlics necessaris 
perquè els éssers humans es reprodueixin al llarg del temps al si de la família i en 
l’àmbit privat. En el marc de la recerca que es presenta, el treball de cures contribueix 
a la globalització de la reproducció social i, per tant, és una forma de treball reproduc-
tiu (Kofman, 2016).

2.4.6 El treball domèstic

El treball domèstic és el que es produeix dins el domus, la casa, per a l’autoconsum 
de béns i serveis. Com a sinònim, se sol utilitzar “tasques de la llar”. Pot ser no remu-
nerat o remunerat (Durán, 2018). 

El treball domèstic, integrat en el treball de reproducció, inclouria la producció de 
béns materials per al manteniment físic de les persones (alimentació, higiene i salut), 
però també la cura de les persones, nens i nenes i adults, que són la força del treball, 
a més de la gestió dels afectes i les relacions socials, el nucli del que avui es coneix 
com a treball de cures. 

Qui hauria d’assumir totes aquestes tasques? D’aquí venen la idea de la necessària 
corresponsabilitat entre el gènere masculí, les famílies i l’Estat (Dalla Costa, 1982), 
i la distinció, pel seu nivell d’importància, de la criança dels infants, la cura de les 
persones grans i la cura de les persones malaltes. S’ha assenyalat que, si bé el treball 
domèstic pot ser mercantilitzat, el treball de cures és difícilment mercantilitzable, ja 
que, tot i que el desenvolupament tecnològic pot augmentar la productivitat de béns 
i serveis, és poc probable que l’augmenti en serveis de cures directes a les persones. 
Aquests serveis, intensius en treball, requereixen una relació no afectada per la tecno-
logia entre la persona cuidadora i la cuidada, una relació difícil d’alterar si no és a risc 
de reduir la qualitat del servei (Borderías, Carrasco, Torns, 2011). 

D’acord amb Durán (2018), la frontera entre treball domèstic i cures és difícil de 
traçar. En les definicions àmplies o extenses que se n’han fet, la cura és identificada 
amb el treball domèstic perquè, com s’ha dit, inclou tant el personal directe com l’indi-
recte. En canvi, les definicions restringides només consideren la cura directa personal 
a altres persones que necessiten ajuda, per edat o malaltia, i no comprenen l’autocura 
ni la cura de les persones adultes sanes.

Inicialment, la recerca se centrava estrictament en el treball directe o en les acti-
vitats de cura directa a les persones grans. Això no obstant, com que, en la pràctica 
real, a l’hora de contractar una persona s’acostuma a assimilar el treball de cures 
indirecte —treball domèstic o de la llar— al directe, s’ha optat per una definició 
àmplia del treball de cures. Tot i així, d’acord amb l’objecte de la recerca, interessa 
en primer lloc la provisió de cura a les persones grans com a treball remunerat que 
substitueix el treball no remunerat que, en altres temps, duien a terme les dones de 
les famílies.
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Significat actual de la llar o espai domèstic32

Si bé l’espai domèstic, en el context lleidatà, tradicionalment rural i agrari, es ca-
racteritzava pel fet que integrava el treball domèstic i les activitats agràries de la dona 
fora de casa, com afirma Beneria, “sovint la participació de la dona en les tasques 
agrícoles i en les activitats mercantils suposava una prolongació del treball domèstic 
[...] i les moltes hores de treball de la dona rural incloïen no sols el manteniment quo-
tidià de la família i les activitats reproductives, sinó també una participació directa en 
la producció social de valors d’ús i canvi, activitats de circulació, i treball assalariat” 
(Beneria, 2019: 137). Amb tot, el significat de l’espai domèstic ha canviat. Avui, so-
vint es redueix a les tasques de reproducció (Camarero i Pino Artacho, 2014) en llars 
formades per cada cop menys persones i on el temps viscut generalment es relaciona 
amb moments de descans, alimentació i cura d’infants i de grans o manteniment de la 
salut, o s’entén com un espai relegat al retorn de la feina productiva, que, en general, 
es fa fora de casa. 

Per altra banda, si, tradicionalment, en el món rural, les formes familiars predomi-
nants eren famílies extenses, amb tres generacions que convivien dins el mateix espai, 
actualment cadascú “viu a casa seva”. Al llarg del segle XX, els espais es van privatitzar 
i la mida i la composició de les llars —com hem vist— van disminuir. Així, ha crescut 
el nombre de llars unipersonals i, a causa de l’augment de l’esperança de vida i de 
la baixa natalitat, la quantitat de persones que habiten en una casa és cada cop més 
baixa. Les famílies han adoptat, en les seves pautes i sistemes d’obligacions, processos 
d’individualització derivats, primer, de la modernitat, i després, de la postmodernitat, 
cosa que s’ha plasmat en la manera com les famílies viuen les obligacions dins les re-
lacions de parentiu. 

L’espai és un mitjà, no es pot dissociar del seu context històric, l’espai és produït social-
ment i cada societat el concep i l’estructura de diferent manera; per tant, la noció d’espai 
pot variar entre individus i cal estudiar-lo juntament amb el que passa al conjunt de la 
societat. Els espais són sempre creats, reproduïts i transformats en relació amb espais 
construïts anteriorment. (Tilley, 1994)

Tot i els canvis que s’han produït en l’espai domèstic, les enquestes sobre l’ús del 
temps en relació amb el gènere constaten, en el cas de les parelles de doble ingrés, que 
en un context de substitució del model tradicional d’un sol proveïdor (male breadwin-
ner/housewife household) pel model de dos perceptors d’ingressos, el treball domèstic 
i de cures que es duu a terme a les llars de manera no remunerada el continuen fent 

32. Espai domèstic fa referència a qualsevol espai organitzat i amb àmbits diferenciats on es poden dur a 
terme diverses activitats. L’organització d’aquests espais respon a les necessitats econòmiques i socials del 
grup. El concepte household es comença a utilitzar als anys setanta en els corrents de la nova arqueologia 
per designar els espais relacionats amb la família, i determina un tipus d’espais lligats a les activitats ano-
menades “domèstiques” (fer el dinar, dormir, menjar, tenir cura de la família). Amb la incorporació de les 
teories postestructuralistes i feministes, l’espai domèstic adquireix una nova dimensió, i es dona importància 
a aspectes antropològics i socials, com les relacions de gènere (Bennett, 1987; Tringam, 1991; Nevet, 1994; 
Cortés Elía, 2016).
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les dones. Les dones tenen una càrrega global de feina que excedeix en 40 minuts la 
dels homes, i assumeixen el 70% de les feines domèstiques i de cures. Així doncs, 
les dones s’han incorporat al món laboral sense que hi hagi hagut una redistribució i 
una corresponsabilització pel que fa al treball domèstic i de cures. Si s’analitzen els 
recursos relatius de les parelles i el seu poder de negociació i formació, sembla que 
no són factors o variables suficients, i que el que incideix en la lluita per una equitat 
més gran són les expectatives, d’acord amb la imatge que es potencia dels homes i de 
les dones en les institucions, els mitjans i els processos de socialització (Domínguez 
Amorós, Muñiz, Dubilar Donoso, 2019). En el cas d’Espanya, el factor de l’edat hi té 
incidència en el sentit que, com menys edat, menys desigualtat, cosa que podria mos-
trar canvis generacionals pel que fa a la implicació en el treball de cures per part dels 
homes. També hi incideix la quantitat d’hores remunerades que l’home treballa fora 
de casa: com més hores, menys implicació. Un altre factor que incideix positivament 
en la igualtat és la quantitat d’ingressos que tenen les dones: quan la dona aporta més 
ingressos que l’home, disminueix la desigualtat entre l’una i l’altre. El nivell educatiu, 
en el cas de les dones, afecta poc l’equitat, ja que només hi ha desigualtats rellevants 
quan les dones tenen estudis inferiors i primaris —entre aquelles que han completat 
estudis secundaris o universitaris no són tan significatives. Per contra, en el cas dels 
homes, el nivell d’estudis sí que influeix en la distribució intersexual del treball, ja que 
s’observa una diferència a favor de la igualtat en els homes amb estudis universitaris 
per comparació als qui tenen un nivell educatiu més baix (Domínguez Amorós, Muñiz, 
Dubilar Donoso, 2019).

Amb tot, cal mencionar la diferència entre la prestació activa de les tasques de la 
llar i de cures i la disponibilitat per a la cura. Així, actualment, són les dones les qui as-
sumeixen més disponibilitat, entesa, aquesta, com a “estar present o fer-se càrrec de les 
cures, l’atenció, la gestió o l’organització” —es podria entendre com una assumpció 
de responsabilitats, com una actitud—, mentre que la prestació activa de les cures s’es-
taria desplaçant cada cop més al mercat —en aquest sentit, parlaríem de “cura activa”. 
Aquesta distinció, segons Durán (2018), seria la causant de moltes de les diferències 
de resultats en les enquestes sobre els temps de cura actuals.

2.4.7 Gènere i invisibilitat de les cures

El treball domèstic —treball reproductiu, o de cura— ha estat 
adjudicat a les dones pel patriarcat i menystingut històrica-
ment, exclòs de qualsevol anàlisi socioeconòmica. No sola-
ment no s’ha remunerat, sinó que ha estat considerat privat, 
aliè al món públic i no reconegut com a element fonamental 
per al desenvolupament humà. (El Crític, 2018)

Adjudicat per força i assumit històricament a través de la socialització del gènere 
femení, d’acord amb una divisió sexual del treball, va costar molt que el treball de cu-
res es considerés treball en si mateix. En els seus orígens, i encara ara majoritàriament, 
el realitzaven només les dones i es considerava estretament relacionat amb el treball 
domèstic no remunerat o no assalariat. 
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Per tant, en l’economia convencional, no es considerava estrictament treball en 
no ser valorat, en alguns casos, en termes monetaris, i en ser desenvolupat en l’àmbit 
privat o a la llar. L’economia feminista denuncia els “falsos límits imposats per l’orto-
dòxia”33 i evidencia les mancances provinents per l’economia oficial o acadèmica. 

Ni es mira l’àmbit de la reproducció, ni es miren les dones que sí que estan en l’àmbit de 
la producció, ni s’intenta visualitzar i explicar la desigualtat de gènere. (Pérez Orozco, 
2014)

A partir del segle XVIII, el pensament econòmic clàssic va associar el concepte tre-
ball a mercat i salari, i això va impactar en totes les feines que no passaven pel mercat. 
Es va imposar així una desvaloració econòmica del treball dut a terme dins la llar, que 
no es considerava realment treball. Les tasques domèstiques eren feines no valorades, 
dependents del guanyador de pa o de qui duia el salari a casa. Amb el concepte “patri-
arcat del salari”, Silvia Federici al·ludeix al valor del treball remunerat o assalariat i al 
no valor del treball domèstic, en plena transició del sistema capitalista actual. 

El fet d’incorporar el treball de la llar a les anàlisis macro va permetre conèixer les 
raons econòmiques per les quals aquest treball era invisible. El que restava ocult no 
era el mateix treball domèstic i de cures, sinó la relació que mantenia amb el sistema 
de producció capitalista. Si cuidem les persones que han de ser vida humana per al 
mercat i aquesta pràctica roman a l’ombra, es facilita el desplaçament de costos des de 
la producció capitalista fins a l’esfera domèstica. Aquests costos tenen a veure amb la 
reproducció de la força de treball i el manteniment de la població; per tant, l’existèn-
cia de treball familiar domèstic disminueix el cost de la força de treball i augmenta 
la taxa de guanys (Dalla Costa, 1995; Carrasco, 2001; Picchio, 2001), igual que ho 
fa, avui, la precarietat del mercat laboral. Aquest enfocament rebutja separar l’àmbit 
mercantil i el domèstic, ja que entén que les dones viuen en tensió constant en transitar 
de l’espai domèstic al mercat incessantment i en un món que es mou segons la lògica 
capitalista (Borderías, Carrasco, Torns, 2011).

2.4.8 Interseccionalitat i decolonialisme

El concepte d’interseccionalitat (1977) fa referència a sistemes d’opressió entrella-
çats, que conflueixen en el dibuix de les desigualtats. Hi hauria una connexió entre el 
patriarcat, el capitalisme, el racisme, el nacionalisme i l’heterosexualitat com a siste-
mes d’opressió.

El testimoni de les dones participants reflecteix les múltiples opressions a què estan 
sotmeses: patriarcat, capitalisme, racialització, classisme... L’interès de la recerca ha 
estat detectar i analitzar com l’ètnia —la mirada racialitzadora—, el gènere —l’opres-
sió patriarcal— i l’origen social —la posició en l’estratificació social— formen, tots 
junts, dimensions múltiples de desavantatge social a l’hora d’exercir la feina de cuidar. 

33. Les tasques de cura: què son, qui les fa i per què s’haurien de remunerar. El Crític, 2018.
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La interseccionalitat, segons Crenshaw,34 actuaria a tres nivells: 1) estructural: les do-
nes immigrants sofreixen discriminacions diferents per comparació a les dones blan-
ques i als homes immigrants. “Caldria considerar en quina mesura el racisme amplifica 
el sexisme, i en quina mesura l’homofòbia amplifica el racisme” (Matsuda, 1991); 2) 
polític: el sexisme, l’explotació de classe, l’homofòbia i el racisme es reprodueixen 
a través del dret i de la praxi política, i 3) representacional, això és, en els terrenys 
simbòlic o de discurs: la construcció cultural de les dones de color com a persones 
desafavorides. “En quina mesura el discurs popular i el discurs públic contribueixen a 
perpetuar l’exclusió i la situació de marginalització” (Verloo, 2006).

La teoria decolonial veu com a necessari “un projecte civilitzatori que descolonia-
litzi el poder, la naturalesa, descolonitzar el ser” (Ramón Grosfoguel, 2019). Qüestiona 
el model civilitzatori occidental en la mesura que destrueix la vida a escala global, i en 
la mesura, també, que persisteixen les lògiques i les dominacions occidentals sobre el 
món, tant en l’àmbit simbòlic com en l’epistemològic; és a dir, examina com el nord 
global, després de la descolonització política dels països que constitueixen el sud 
global, continua exercint violències i opressions sobre seu. Aquesta recerca i l’anàlisi 
que conté pretenen relativitzar la nostra mirada hegemònica per comprendre altres 
lògiques, patrons culturals i mirades del món propis dels imaginaris socials des dels 
quals les dones immigrants han configurat projectes migratoris.

34. Crenshaw va encunyar el terme interseccionalitat (1989), que va definir com la forma en què el racisme, 
el patriarcat, l’opressió de classe i altres sistemes discriminatoris creen desigualtats i estructuren posicions 
socials. Ho va fer referint-se a les experiències diferencials entre homes i dones, ja que les relacions de 
gènere produeixen vulnerabilitats, però també entre les mateixes dones, en identificar-se classe i raça. Es 
tracta, però, d’un concepte d’ús pràctic sobre els buits jurídics més que no pas d’un concepte amb vocació 
d’explicar la totalitat de la realitat social.
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2.5 Precedents de la migració. Condicionants socials i econòmics: un lloc 
(anterior) i un espai (diferent)

Dues són les dimensions que condicionen la comprensió del moviment migratori 
de la vida de les subjectes de la recerca: la dimensió espacial, que dona compte de 
com eren els espais, els llocs d’origen, els condicionants sociohistòrics i culturals i la 
situació política i econòmica del país d’origen, i la temporal, que constitueix el temps 
anterior, tot allò viscut abans en cada història personal i que ha condicionat el fet mi-
gratori i la visió interna. S’indaguen el lloc de procedència de les persones testimoni 
entrevistades, la situació familiar d’origen i els vincles parentals, la professió del pare 
i de la mare, l’existència o no de ruptures familiars, la infantesa, l’adolescència i la 
joventut, el nivell educatiu assolit, la figura que es fa càrrec de la cura de l’entrevistada, 
l’autopercepció del vincle matern, l’autopercepció del nivell de benestar econòmic de 
la família, l’experiència laboral abans de la migració i les obligacions familiars i de 
cura. La mirada des del gènere35 és essencial en aquesta anàlisi, i ens preguntem en 
quina mesura i de quina manera la condició de dona determina el projecte migratori.

2.5.1 Procedència, trets socioculturals i projectes migratoris

Les dones entrevistades provenen, majoritàriament, de famílies extenses proce-
dents tant de nuclis urbans, a saber, Lima (Perú), Chuquisaca o Sucre (Bolívia), Bogotà 

35. Oso (2000) apunta que la invisibilitat de la migració femenina ha estat deguda al gran buit teòric sobre 
aquests temes en la literatura sobre migracions, ja que les teories clàssiques havien relegat a la dona a un 
lloc secundari, aquesta invisibilitat té una relació directa amb les arrels patriarcals de la cultura occidental. 
La dona apareixia sempre com a inactiva econòmicament i dependent del marit, principal suport econòmic 
i proveïdor principal. La nostra recerca mostra com les dones són subjectes actius que prenen decisions i en 
molts casos, agents autosuficients a l’hora d’emprendre un projecte migratori.
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(Veneçuela), Maracaibo (Veneçuela), Trujillo (Perú), Brasília (Brasil), Blida (Algèria), 
Suceava (Romania) i Iasi (Romania), com de nuclis semirurals o rurals, això és, Be-
lén de los Andaquíes (Colòmbia), província del Porvenir (Perú), província de Roman 
(Romania), Puyango Alamor Guayaquil (Equador), poblet a prop de Nador (Marroc), 
Kornarie-Vratsa (Bulgària) i Okola-Yaoundé (Camerun).

Tot i la diversitat de llocs de procedència, hi ha certs caràcters que permeten de-
terminar trets socioculturals i de projecte migratori comuns en relació amb el lloc 
d’origen (Acale, 2006).36 En aquest sentit, hi hauria tres grans grups de dones migrades. 
1. Les dones procedents de l’Amèrica Llatina,37 el procés migratori de les quals es 
caracteritza perquè són les primeres a arribar; perquè, amb els seus ingressos, mante-
nen la seva família al país d’origen, i perquè, una vegada regularitzen la seva situació 
administrativa, inicien els tràmits de reagrupament familiar. En relació amb les dones 
entrevistades procedents de l’Amèrica del Sud, convé assenyalar que arriben majo-
ritàriament soles, per contrast amb les dones d’altres procedències (Àfrica i Europa). 
Aquestes són les que més exemplifiquen la noció de cadenes globals de cures en feme-
ní, perquè són dones que encapçalen projectes migratoris, tenen càrregues familiars, 
fills i filles i pares grans als països d’origen, i envien remeses periòdicament. Aquest és 
el cas de les entrevistades de Veneçuela (2), Bolívia (1), el Perú (2) i Colòmbia (1). La 
noia procedent del Brasil va emigrar amb la seva parella a Portugal, on va residir i tre-
ballar durant un temps; en separar-se, va fer ús de cadenes migratòries i xarxes familiars 
i va arribar a la ciutat de Lleida. Una de les dues entrevistades procedents del Perú va 
liderar un projecte migratori a l’Argentina, que va compartir, però, amb el seu marit, el 
qual, posteriorment, es va assentar a Espanya, on la va reagrupar.

2. El grup format per les dones procedents de països africans38 es caracteritza per 
situacions en què és el marit qui migra en primer lloc. Elles ho fan posteriorment per 
reagrupament familiar, quan el seu company ha regularitzat la seva situació, o bé de 
manera clandestina. La subordinació i la dependència d’aquestes dones respecte als 
homes que les reagrupen són més grans que en el grup de dones llatinoamericanes, 
ja que ell és l’únic referent que tenen en arribar a Espanya, un país desconegut on es 
parla un idioma igualment desconegut. 

36. Acale Sánchez és catedràtica en dret penal a la Universitat de Cadis. https://orcid.org/0000-0002-3472-
9655.
37. Osorio (op. cit., 456) també constata algunes particularitats importants per al cas dels patrons migratoris 
de les dones llatinoamericanes. Destaca l’obtenció i la consolidació d’un estatus més sòlid, en molts casos, 
en el moment que aconsegueixen regularitzar la seva situació administrativa. Una característica que hem de 
tenir en compte és que, a l’Amèrica Llatina, la reclusió en l’espai privat i la dependència de la parella no són 
tan accentuades com en altres països. Les separacions i/o els divorcis tenen canals legals regulats. Podríem 
parlar de l’existència de més facilitats per imposar denúncies.
38. Osorio (op. cit., 456) afegeix que es tracta de dones que, en general, no s’incorporen al mercat laboral 
i que perden les relacions que tenien en la quotidianitat del seu país d’origen. En el territori d’acollida ten-
deixen a entrar en una situació d’aïllament en l’espai privat i de dependència respecte als pocs membres de 
la família que tenen més contactes i recursos per actuar en l’espai públic. L’autora (op. cit., 451) sosté que 
algunes dones procedents del Magreb o del sud-est asiàtic, dependents econòmicament del marit, mostren 
reticències a fer una denúncia pel risc de ser repudiades per la seva comunitat i/o de quedar-se soles i assu-
mir un paper per al qual no estan preparades.
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3. Les dones que migren des del centre d’Europa emprenen el camí per a tota la 
família, de manera que la seva arribada al territori espanyol no està preparada. Es 
relacionen amb altres grups immigrants de la seva mateixa nacionalitat. No podem 
obviar, en aquest punt, les barreres lingüístiques a les quals s’enfronten moltes dones 
en funció del lloc d’origen. Acale (op. cit., 129) assenyala que l’idioma (desconegut, en 
molts casos), la inseguretat personal, laboral i social i l’absència de xarxes familiars són 
factors que condueixen aquestes dones a la solitud, a relacionar-se exclusivament amb 
els membres de la seva família que els acompanyen i, quan treballen, amb les persones 
per a les quals ho fan, els únics referents socials de què disposen.

En la recerca s’han entrevistat tres dones romaneses i una dona búlgara. La feina de 
les primeres se centra en tasques domèstiques (neteja de llars), que inclouen el treball 
de cura, i els ingressos que n’obtenen constitueixen un complement dels ingressos 
familiars, que provenen, majoritàriament, del salari de la figura masculina.

 2.5.2 Aprenentatge dels rols de gènere en la família d’origen: infantesa

Divisió sexual del treball i la cura

Al llarg de la història, les societats humanes han fonamentat en diferències biològi-
ques de caràcter sexual l’establiment d’activitats humanes diferenciades, que han creat 
rols de gènere diferenciats. En consonància, una organització social biològicament 
diferenciada ha dividit el treball en productiu, destinat al gènere masculí i realitzat en 
un espai social “fora de casa”, i en treball reproductiu, realitzat per les dones en espais 
“dins de casa”. 

Els rols de gènere es construeixen ja en la primera socialització, en què interiorit-
zem els trets culturals del lloc d’origen, que passen a formar part de les pràctiques i els 
hàbits quotidians. La divisió sexual del treball és universal, però la forma que adopta 
és específica de cada societat, de manera que existeix variabilitat cultural, cosa que 
demostra que la vinculació de treball i sistemes de gènere depèn de factors culturals i 
no de diferències biològiques (Scott, 1993). El gènere, segons Scott (1986),39 comprèn 
quatre elements interrelacionats: 1) símbols i representacions, que s’evoquen en con-
textos culturals específics i que poden ser múltiples i contradictoris; 2) fixació de sig-
nificats a partir de diferents institucions i llocs de saber/poder mitjançant normes, lleis 
i doctrines o conceptes normatius sobre el que és home i el que és dona; 3) el gènere, 
que és construït per les institucions a través de representacions/pràctiques/discursos 
de forma simultània. El gènere seria, doncs, un factor estructurant, igual que la classe 
social, i un element que constitueix el món social.

El “nostre gènere es construeix i representa formes diferents depenent de la nos-
tra ubicació diferencial dins de les relacions de poder” (Brah, Garcés-Amaya, 2019). 
Aquesta perspectiva és actualment objecte de discussió en els debats de la diferència 
que hi ha en el feminisme. Per la seva banda, Hill Collins planteja el concepte matrius 

39. Joan Wallach Scott va definir el concepte gènere a “Gender: An Useful Category in Social Analyses” 
(1986).
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de dominació, amb què descriu processos microsocials i macrosocials de poder en 
cada societat. Cada matriu de dominació té la seva particular disposició de sistemes 
d’intersecció de l’opressió, que estan organitzats a través de quatre dominis de poder 
interrelacionats: l’estructural, el disciplinari, l’hegemònic i l’interpersonal.

Les dones entrevistades van créixer en societats caracteritzades per una marcada 
divisió sexual del treball, de manera que, en la infantesa, van fer ús de l’habitus40 en 
interioritzar una estructura de relacions de poder que generava pràctiques i maneres 
d’actuar, d’autorepresentar-se i de percebre el món que s’ajustaven a la posició que 
ocupaven en un espai social determinat. Així, aprenien com havien de cuidar els seus 
germans i germanes dins de famílies extenses ja des de ben petites —aprenien els rols 
d’agent de cures, doncs, ben aviat. El gènere, per tant, es construeix en interacció amb 
els altres i en diversos contextos socioculturals, que originen expectatives diferents per 
a cada sexe, cosa que influeix en les relacions de l’individu i en la imatge que es forja 
de si mateix.

Pero allá mi madre, con tantos niños, que somos diez hermanos..., nos preparaba a lo 
mejor como aquí, más para ser amas de casa, para ser buenas esposas… Y mi madre de-
cía: “¿Para qué ir a estudiar? Porque tu oficio es otro… Es casarte, tener una casa, saber 
cuidar a los niños...”. (E13: Romania)

Y pues la vida de mi hermana, como era soltera, con uno de catorce años, pues tenía 
posiblemente que ir a los comedores a coger la comida de sobra y traerla a casa, porque 
bien nos tenía que cuidar o bien tenía que trabajar. Ella, por el día, nos cuidaba, y por la 
noche, iba a buscar la sobra y teníamos que coger la sobra de la comida. Eso era en esos 
tiempos, que yo me acuerdo, eh. Debía tener ocho años o así. (E4: Bolívia)

L’experiència migratòria, els processos de reconstrucció i canvi davant els rols tra-
dicionals masculins i femenins de les societats receptores d’immigració, juntament 
amb posteriors processos secundaris de socialització —menys decisius que els de la 
socialització primària—, influeixen en la visió que les dones tenen de si mateixes i en 
la seva identitat després del procés migratori. 

Yo creo, para mi parecer, yo no, a ver, este, como yo terminé mi bachillerato y entonces 
no he estudiado porque al año tuve mi hijo, no al mismo, sino al año de casada, tuve a 
mi hijo. Entonces yo me dediqué a mi casa, solamente a mi casa, a cocinar, planchar, a 
mi marido, ¿no es cierto? Los dos, porque tenía a mi hijo, y entonces no, no, no, a ver, 
¿cómo le digo?, no era…, no pensé en estudiar otra cosa más, ¿no es cierto? Entonces me 
conformé con lo que tenía. Entonces mi marido me trabajaba, entonces mi marido venía 
y me daba, a ver, lo que hacía entonces, por eso. Pero ahora me arrepiento, porque debía 
trabajar, estudiar algo para trabajar, porque hasta ahora, a ver, yo hago limpieza en la 
casa, bueno, ahora mis hijos me ayudan, mis hijos uno hace limpieza y el otro cada uno 

40. Concepte de Bourdieu (1979).
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plancha su ropa. Pero siempre tengo que estar cocinando para el marido, atendiendo al 
marido, eso digo yo. (E12: Perú)

Un altre dels canvis fonamentals en la vida de la dona migrant té a veure amb el 
rol masculí en relació amb el treball reproductiu, ja que, en alguns casos, l’home 
o marit s’ocupa de tasques domèstiques que, al país d’origen, no hauria dut mai a 
terme.

Cuando viene aquí dice que, pues yo, nosotros, yo, ya, que esté en la cocina, está coci-
nando, porque cocina bien, de todo, hace de todo, como una mujer de casa. Así pasaba 
aquí, pues. Entonces, algún ecuatoriano le dijo “¿qué haces solo ahí, limpiando, planc-
hando y haciendo de todo en tu casa?”. Entonces, no soy de las personas que exigen 
algo. “Bueno, si tú te quieres ir, vete; si tú te quieres ir, vete y ya está, no pasa nada. Tú 
quédate tranquilo, que yo ya me quedo aquí con mis niñas. (E10: Equador)

Filles de mares “breadwinners”

La división de la esfera pública y privada como aquellos espa-
cios donde se evidenciaba la división sexual del trabajo perdía 
ese sentido absoluto cuando se trataba de la experiencia de 
muchas mujeres en la que ambas esferas fueron espacios de 
explotación económica, de construcción de estereotipos y ro-
les sexualizados y racializados, ubicadas siempre en esferas 
laborales menos valoradas y remuneradas, como lo fue, entre 
otros, el trabajo doméstico. (Curiel, Garcés-Amaya, 2019) 

En el cas d’algunes dones, al país d’origen, la divisió entre treball productiu i treball 
reproductiu es difumina, i la divisió entre esfera pública i privada no hi té aplicabilitat. 
El treball productiu de les dones mares d’algunes entrevistades llatinoamericanes, que 
vivien situacions de dificultats econòmiques o per a la subsistència, i d’absència de 
marit, estava condicionat per les necessitats i les responsabilitats derivades del treball 
reproductiu, de manera que els rols materns i la seva funció dins la família eren de 
doble presència: tant de proveïdora econòmica com de cuidadora —presència en el 
treball productiu i en el reproductiu o àmbit domesticofamiliar alhora. Podríem ano-
menar aquestes dones mares breadwinners, ja que han ocupat un lloc central en la 
vida de les entrevistades, tant en l’educació i la cura de filles i fills com en el sosteni-
ment econòmic de la família. 

Descriuen aquest model de mare treballadora proveïdora i forta de la següent forma: 

Mi madre ya tuvo… otro… porque mi madre es superinteligente. Mi madre se ganaba 
la vida cuando ya tuvo uso de razón. Al principio aprendió a leer, aprendió a escribir, 
entonces se iba por los campos a enseñar a leer y a escribir y todo. Pero, claro, ella no 
pensó que la vida se le iba a complicar tanto, como ir con cinco pa delante, sabes. En-
tonces, como era una mujer muy trabajadora, muy trabajadora, muy trabajadora, pues 
decidió hacer de todo, a trabajar, a lavar, a planchar, a cocinar en casas. Porque en todas 
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partes hay casas de ricos que demandan esto de los empleos…, y se iba a lavar, planc-
har, a todo. Pero con tal de no hacernos falta nada. Que yo recuerdo que a mí no me ha 
hecho falta nada. La comida, no he tenido riquezas, pero a lo mejor he sido hasta más 
feliz. (E10: Equador)

S’observen, en aquest extracte del discurs, dues opressions que determinarien el 
paper d’aquestes mares: l’una, el paper de doble rol, mare cuidadora i proveïdora, i 
l’altra, la que es desprèn de l’autoubicació en l’estratificació social d’aquella societat 
quan afirma “en todas partes hay casas de ricos que demandan esto de los empleos”.

La mare, com a proveïdora principal, sovint havia de treballar durament, cosa que 
implicava un cert distanciament o una certa absència física directa, que era compen-
sada per la presència de les germanes grans. Els germans es cuidaven els uns als altres, 
en tractar-se de famílies extenses.

Lo que pasa es que tuve una madre que se separó de mi padre y ya era trabajadora, y 
entonces mi hermana mayor y yo ayudábamos a la crianza de la menor, ayudársela a 
cuidar, a dormir, los pañales, mientras mamá salía y trabajaba y esas cosas… Fue una 
infancia normal. (E15: Veneçuela)

Mi madre pues hizo de padre y de madre. Nos crió, nos tiró adelante, lavando, planc-
hando…, bfff… En estas cosas que se hacen, sabes. Y nosotros íbamos a la escuela, nos 
enseñó a trabajar, nos enseñó a ganarnos la vida: Cuando llegábamos de la escuela tení-
amos que ir a buscar los desperdicios para los cerdos. (E10: Equador)

Absència de la figura paterna o pare biològic

La situació de la família d’origen esdevé un factor condicionant en la vida de les 
dones entrevistades. La inestabilitat dels vincles i la seva discontinuïtat o ruptura dibui-
xen, en molts casos, trajectòries amb mobilitat familiar, social i geogràfica molt gran. 
Quan hi ha vincles estables o consolidats, les entrevistades formen una família, es ca-
sen o estableixen altres vincles estables, i ni tan sols mencionen allò que ja consideren 
integrat o normalitzat en la pròpia història. Així s’aprecia en les següents descripcions: 

Mi padre trabajaba en la construcción, pero allá todo el mundo tenía una casa, un poco 
de… y tienen un poco de huerto detrás de la casa, después también tenían tierra al 
campo… Hay mucha tierra que no está trabajada... Con el comunismo no te daban la 
tierra, porque era toda para ellos, y cuando te la han dado, la has trabajado algunos años, 
después era difícil de trabajar, porque se trabajaba muy… No había tractores, trabajabas 
solo con las manos, con los animales. Y así la gente ha buscado la vida por fuera y ha de-
jado la tierra. Mi madre tenía tierra con remolacha de azúcar, la llevábamos a la fábrica 
y nos daban azúcar. Y trigo también. (E13: Romania)

Mis padres fueron de finca, mi padre fue una persona ganadera, nosotros, pequeños, es-
tudiábamos de la finca al pueblo, y del pueblo a la finca, y eso fue, ya los dos no existen, 
están en mi pueblo, pero ya están, Dios quiso que… tenían que estar. (E11: Colòmbia)
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En relació amb els trets culturals de certs països de l’Amèrica del Sud, el paper del 
pare i el seu compromís amb el nucli familiar presenten trets diferencials, ja que sovint 
es tracta de la figura del pare absent.41 

Gutiérrez de Pineda (2003),42 fent un recorregut per les transformacions històriques 
de les famílies de Colòmbia, mostra que el model heterosexual de la dècada dels se-
tanta ja no representa la situació de la família d’ara, i proposa el concepte de la díade 
mare-fill/a o monosexual. Al mateix temps, parla de la uniparentalitat, un tipus familiar 
molt freqüent a Colòmbia. 

La recerca constata que una gran part de les dones entrevistades han interioritzat o 
normalitzat que la cap de família o la persona que l’abasteix sigui la figura de la mare, 
en absència d’altres figures com la paterna. 

Mi madre, mi padre… y somos cuatro hermanos. Pero mis padres se separaron cuando 
yo tenía dos años, de ahí mi madre es maestra, y ha trabajado y ha criado a los cuatro 
niños sola. (E8: Brasil) 

És remarcable que moltes de les dones entrevistades han viscut ruptures emoci-
onals importants en la seva infantesa o família d’origen. Sovint, en els seus relats, 
descriuen la figura del pare desaparegut o absent i una mare lluitadora i proveïdora 
del pa per a tota la família, o expliquen que han estat criades per àvies, tietes i altres 
familiars. Una primera socialització sense la figura paterna és descrita i detallada per 
moltes de les persones entrevistades, alhora que refereixen la figura del padrastre o 
una nova relació de la mare. En aquest sentit, la configuració de vincles en la primera 

41. “La paternidad se caracteriza, especialmente en los países de América Latina, por ser ausente, es decir, 
por la falta de presencia en los estados más mínimos y los más relevantes de la constitución del niño. La 
paternidad ausente, para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, puede dividirse en varios subtipos: 
el padre soltero que nunca formó pareja y que no asumió el embarazo inesperado/no deseado; el padre mi-
grante, semipresencial que suele tener acceso por temporadas demasiado cortas como para intervenir en la 
crianza de los hijos, y el padre divorciado o separado, que pierde contacto con los hijos y en algunos casos 
se convierte en padre vespertino o de fin de semana.
[…] Varios estudios demuestran que son muchos los hombres que no se sienten próximos a sus padres; 
reconocen o recuerdan muy poco haber sido besados, mimados o abrazados por él, aunque sí recuerdan 
sus castigos y golpes. Se presenta en nuestra sociedad un padre inaccesible, intransigente y poco afectuoso. 
De acuerdo con Carrillo Trujillo y Revilla Fajardo, investigadores sobre el rol masculino en la sociedad, para 
un niño el rol del hombre adulto es menos conocido y comprensible; su padre trabaja, en la mayoría de los 
casos, fuera del hogar, por lo que el hijo no puede observar ni participar en su trabajo. Los niños no están en 
contacto directo con roles adultos masculinos tangibles, con los que puedan identificarse. El rol de hombre 
adulto es un misterio para el hijo, quien sabe poco de lo que hace su padre al salir de casa. Al hombre en 
general y al padre en consecuencia, se le ha negado la posibilidad de expresar sus sentimientos porque así 
lo ha estipulado la sociedad, lo que genera la fragmentación de la figura del padre, manteniéndolo en un 
estado de incompletud constante. Tal escisión se manifiesta en los diversos campos de la persona, ya sea 
en lo afectivo, en lo cognitivo, en lo corporal, etcétera, y el varón la acepta con la finalidad de lograr un 
acuerdo con el sistema. La ruptura perdura en su proyecto de vida y se transfiere en sus relaciones humanas; 
prueba de ello es el distanciamiento afectivo con los hijos, al no haber pasado por un proceso de cerca-
nía-separación con su propio padre” (Caballero, Diana (2015). México es un país sin padres. La Vanguardia).
42. Martínez Rodríguez, N.C. (2010). Los efectos de la ausencia paterna en el vínculo con la madre y la 
pareja. Bogotà, p. 10. Tesi doctoral.
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infantesa, seguint la teoria del vincle afectiu o attachment theory, de Bowlby,43 podria 
repercutir en la formació posterior de vincles, patrons de desvinculació o tolerància 
davant la ruptura. Posteriors recerques podrien tenir com a objecte d’estudi44 el paper 
que exerceixen les desvinculacions o les ruptures de vincles afectius importants durant 
la primera infantesa en la vivència posterior del dol migratori i del fet d’haver deixat els 
fills i filles i els pares i mares al país d’origen, així com en la creació de nous vincles 
afectius. El fet és que moltes de les entrevistades posen en relleu l’absència de la figura 
paterna, separacions crucials en la infantesa, responsabilitats prematures de cura dels 
germans, criança amb les àvies maternes, etc. 

Les ruptures de vincles en la infantesa, juntament amb la incertesa que això pro-
dueix, o la recerca de la figura paterna perduda són amortides o compensades per les 
figures femenines familiars, principals agents de cura. Si no s’hi referissin de forma 
explícita en moltes de les entrevistes, es podria interpretar que les ruptures i absències 
són fets normalitzats o integrats en les pròpies vides, però el cert és que s’hi refereixen. 

Sí, ellos se separaron, pero eso no influyó nunca en mí, porque yo tenía a mi abuela, 
tenía a mis primos, que vivían en la casa de mi mamá. Entonces, mi mami nunca jamás 
me habló mal de él, de verdad que nunca habló mal de él. Entonces, claro, como todo 
niño, yo lo extrañaba…, porque decía “oye, ¿por qué los demás tienen un papá y yo 
no?”, pero mi mami, con su forma de ser, y mi abuela y toda la familia, y como yo soy la 
nieta mayor de mi abuela… (E6: Veneçuela)

Absència o abandonament de la mare

La figura de la mare, en molts relats, és representada també com a absent, sigui pel 
fet que havia de treballar, perquè es tornava a casar o bé perquè marxava a una altra 
ciutat, cas en què podia desaparèixer i tornar, o no tornar. 

P: Sí. Y de ahí, como mi madre que estaba fuera, fuera, no estaba mayormente en casa, 
conoció a otra pareja, de la cual ella se enamoró ciegamente. Y su pareja, al que cono-
ció, era militar. Los militares están mayormente de un país a otro país, emigrando, porque 
le manda su destinación. Se enamoró ciegamente, y mi madre acaba de enamorarse de 

43. Segons la teoria del vincle afectiu —attachment theory— de John Bowlby (1969, 1982), experiències 
d’abandonament, pèrdua o inconsistència en les relacions poden ocasionar un sentiment d’amenaça que 
pot alterar el coneixement de les nostres pròpies emocions en les relacions de vincle. La forma de vincle in-
segur, estil ansiós o evitatiu apareix quan, en les primeres interaccions, l’infant veu com les seves demandes 
són desateses per la figura cuidadora. Com a conseqüència, tendeix a rebutjar les pròpies emocions a fi de 
mantenir el vincle amb aquesta figura. Un altre tipus de vincle insegur és l’estil ansiós resistent o ambivalent, 
que es manifesta quan hi ha inconsistència en la cura rebuda, amb intervals de cura i d’absència de cura. 
En aquests casos, la persona aprèn a ser hipersensible amb les reaccions dels altres, i ha d’estar molt atenta 
a l’altre per mantenir-hi la relació. Segons Bowlby, l’estil d’aferrament sorgeix a partir d’una representació 
mental de la quantitat i la qualitat de les interaccions viscudes en les primeres èpoques o durant la infantesa, 
quan encara no se sap què es pot esperar dels altres.
44. Es podria inferir que el grau de tolerància a la ruptura que suposa el procés migratori es podria relacionar 
amb la manera com han interioritzat, en altres moments de la vida, ruptures o pèrdues?
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él ciegamente sin saber que, al volver, iba a encontrar lo mismo. Se enamoró, se emba-
razó, a los cuarenta y pico años se embarazó mi madre. Huyó porque no quería que su 
padre…, ella pensaba huir los nueve meses, volver y decir que el niño era de alguna de 
las niñas, cosa que huyó con su nuevo esposo, se fueron. Nos dejó a mí y a mis herma-
nas, nos dejó.

E: ¿Cuántos años tenías, entonces?

P: Yo tuviera, cuando nos dejó, yo tendría unos siete, yo era la pequeña, sí, siete. Me dejó 
con mis hermanas, mis hermanas tenían aparte sus niños. Y lo cual, mi madre se fue, su 
padre [avi matern] venía a la semana: “¿dónde está?” “Es que se fue al mercado”. Otra 
semana no podíamos esconderlo más, cosa que su padre no sé si era su ilusión verla a 
ella. Falleció, murió su padre y no le dejó, si no había ni ella, o sea, una vez que falleció, 
tuvimos que dejar la casa porque la casa era de alquiler. Un alquiler que pagaba mucho, 
dejamos los colegios, dejó mi hermano de ir al instituto. ¿Dónde íbamos a ir si no sabí-
amos dónde vivía el padre de ella, nada? Cosa que mi madre vuelve a los nueve meses 
con su bebé en mano… y a mi padre [padrastre] le destinaron a otro país. Mi madre dijo: 
“yo tengo que volver donde mi esposo”, dice “¿qué hago aquí?” Entonces mi hermana, 
como ya me encariñé con mi hermana, yo, mi hermana dice “yo me la voy a criar a N., 
con tu niño y tu esposo”, cosa que yo me crié con mi hermana. Con dos hermanas me 
crié. Y con sus niños. (E4: Bolívia)

En el cas de la dona procedent del Camerun, després que els pares se separessin, 
fills i filles van ser criats per l’àvia paterna i la mare va ser qui va començar una nova 
vida, deixant els descendents. 

La meva infantesa va ser molt, molt dura. Però duríssima. Perquè els meus pares es van 
separar quan jo tenia quatre anys. I llavors, fins als quinze-setze anys, no vaig tornar a 
veure ma mare. Perquè, quan es van separar, mon pare es va quedar al nord, on treballa-
va, i ma mare se’n va anar a la capital. (E2: Camerun).

Família composta i reconstituïda, nou matrimoni de les mares

Moltes de les mares de les entrevistades es van tornar a casar, i la figura dels pa-
drastres és present en molts dels seus relats. El padrastre pot alleugerir les càrregues 
econòmiques familiars. En molts casos, s’expressa afecte per aquesta nova figura, que 
supleix el primer pare. Les nostres testimonis hi forgen un vincle.

…ella se casó con un señor que, de verdad, lo quiero mucho, muy respetuoso. Yo soy 
su niña, él todavía está vivo, yo soy su niña, y él a todo el mundo, mi niña…, así. (E6: 
Veneçuela)

[...]

—¿Y qué relación tienes con tu padre militar?
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—No, con él, como que mi padre. Ah, y a los catorce años supe que mi padre, pues, fa-
lleció. Pero yo siento que es como algo de mi padre, él me refleja. Él dice que nos cono-
ció y nos ha dado cariño a las seis, siete hermanas. Ahora, a estas alturas, si tenemos que 
escoger entre mi madre y mi padre, nosotros tratamos que es mi padre. Para nosotras es 
un padre, para nosotras, porque nos ha ayudado no económicamente, pero sí en darnos 
esa confianza, en poder hablarnos, en querernos de verdad. (E4: Bolívia)

[...]

Lo que pasa es que somos seis hermanos en realidad. Seis que mi madre dio a luz. Pero 
la mayor de todas es hija de mi padrastro. Mi padre, mi padre, que me engendró, pues 
no. Yo conocí a mi padrastro cuando a los dos años. Antes de los dos años no tenía pa-
dre. Yo le digo padre porque me crió desde toda la vida. Pero él venía con mi hermana 
mayor, pero somos hermanos todos. Decimos que somos siete, pero dio a luz mi madre 
seis. (E1: Perú)

[...]

Bueno, mi padre… Nosotros somos cinco hermanos, eh… Mi madre me tuvo a mí, no 
sé de cuántos años, pero, eh, se separó de mi padre, se separó al año y, pues, a los tres 
años mi madre se comprometió con otra persona, mi padrastro, que lo quiero como 
un…, como dicen, no es padre el que engendra sino el que cría y es un padre para mí, 
es mi padre, y pues, de ello tengo cinco hermanos, y soy la única que soy de madre nada 
más… Pero para mí son como que te digo…, son mis hijos, porque mi madre falleció 
hace 17 años. Entonces yo crié dos hermanos últimos, una de 14 y la otra de 9… Bueno, 
yo también trabajaba. (E5: Perú)

Pel que fa a la realitat camerunesa, l’existència de la poligàmia explica en part 
la complexitat de les relacions familiars: el nombre de germans creix, i la mare ha 
d’ocupar un nou espai, amb els seus nous fills, que s’uneixen als fills de la primera 
esposa:

—Vaig marxar, vaig dir: ”ara marxo”. Me’n vaig a buscar ma mare [...] i vaig arribar on 
estava ma mare i ma mare també es va casar amb un altre i allí no tenia gaire..., no tenia 
gaire... coses per..., allí vaig estar obligada a ajudar ma mare. Perquè, amb mon pare, ma 
mare va tenir quatre fills. I amb l’altre home va tenir quatre també. I l’altre home tenia 
una altra dona abans. No sé si aquí, aquí no existeix, és una cosa que es diu la poligàmia. 
Llavors, la meva mare es va casar amb un home que tenia abans una altra dona. 

—A la mateixa casa?

—No. A la mateixa casa no. Cada una vivia a la seva casa. Però l’home, no sé com s’ho 
feia, potser passava una setmana amb ma mare, una setmana amb l’altra. I l’altra dona 
tenia sis fills. Deu fills no podia. (E2: Camerun)



TrajecTòries de vida 75

Àvies i avis substituint mares 

Els models culturals familiars i el sentit de pertinença de les famílies llatinoamerica-
nes i africanes, en créixer i crear vincles, difereixen dels costums de l’Europa occiden-
tal. En cultures llatinoamericanes imperen valors més col·lectivistes, les persones ator-
guen més valor al grup familiar, s’aprecia més la solidaritat i els vincles entre xarxes 
socials confereixen identitat social i pressió comunitària, que són les encarregades de 
definir l’autoconcepte dels seus membres, com en el cas de famílies extenses en què 
els seus membres assumeixen responsabilitats mútues i vincles fonamentals. Segons 
Myers (1999), els llatinoamericans atorguen un valor important a la família, i l’ajuda 
entre els seus membres és molt més generalitzada. En el grup de discussió amb treba-
lladores de cura immigrants, la solidaritat familiar en les relacions amb els avis i àvies 
sorgeix en els discursos com a qüestió clau, en contrast amb les pràctiques habituals 
de cura i la manca de reciprocitat en la cura del nostre país:

Nosotros, los latinos, lo digo por Colombia, nosotros amamos a nuestros abuelos. Si mi 
papá no va, pues el hijo va. Siempre los abuelos están acompañados con alguien de la 
familia. Que si aunque uno no quiera, la mamá vaya a acompañar a su abuelita al médi-
co, vaya a acompañar que no vaya solita a la iglesia. Nosotros somos de la familia, somos 
muy unidos, ¿sí? (M: cuidador d’origen colombià. GD3)

Nosotros, en Méjico, como decíamos en América Latina, todos vamos coincidiendo en lo 
mismo, para nosotros el decirle a un padre, a un tío, a un adulto, “te vamos a llevar a una 
residencia…” Allá no se llaman residencias, en mi caso de Méjico son asilos. Entonces, 
decirle “te vamos a llevar a una residencia” es decirle “te aborrezco y no te quiero y no me 
interesa nada de tu vida. Eres una carga, para nosotros”. Creo que estamos de acuerdo. En 
América Latina es eso. Entonces, nosotras llegamos aquí y comenzamos desde nuestra situ-
ación, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, porque así tratamos nosotros en nuestro 
país a los ancianos, a las personas, a los adultos mayores. Entonces, ellos empiezan a sentir 
esa empatía con nosotros, y yo he empezado a ver esa transformación, ese cambio e inclu-
sive para mí es hasta una vitamina para la persona, que le das ese plus, que no es una car-
ga, que hay personas que a pesar de que no eres nada de ellos, como ser humano aprendes 
a quererlos, a respetarles, a cuidarlos a mimarlos. (R. treballadora mexicana. GD3)

En relació amb la figura que es va fer càrrec de la cura efectiva de les persones 
entrevistades, el paper dels avis i les àvies resulta fonamental en substitució del paper 
de mares i pares. 

Bueno, yo nací en Bogotá, por casualidades de la vida mi mamá se conoció con mi papá 
en Venezuela y eso, pero al momento que yo fui a nacer, ella quería estar con mi abuela. 
Entonces, se fue de siete meses de embarazo a Bogotá y nací en Bogotá. Allí estuve hasta 
los tres meses, después, a los tres meses, mi papá nos trajo otra vez para Caracas, pero 
en esas cosas de la vida de ellos…, bueno…, surgieron situaciones…, se separaron. Y mi 
mami me mandó exactamente a Panamá, a las selvas de Panamá con mi abuela, y allí 
estuve hasta los cinco años.
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P: Y yo le daba mi mano a mi abuela y la agarraba fuerte, yo decía “no importa que mi 
abuela me robe energía, porque yo ya he obtenido todo de ella, todo lo que yo soy se lo 
debo a ella… ¿qué importa que mi abuela me robe energía a mí?”, ¿ves?

I: Ya, ya, ¿tu abuelita te ayudó a criar, no?

P: Sí, sí, ella me ayudó a criar, ella me crió… Porque mi mami era el señor de la casa…, 
pero la mamá era mi abuela. (E6: Veneçuela)

Perquè els meus pares es van separar. Quan es van separar, vam tornar al poble, per viu-
re amb l’àvia. I després, als setze anys, vam tornar a marxar del poble, i vam anar amb 
la mare, amb ma mare, a la capital del Camerun. És on he viscut fins ara, fins que vaig 
marxar. (E2: Camerun)

E: Y, ¿cómo recuerdas tu infancia?

P: Pues, supertranquila…, súper, no sé, era como hija única. Mi abuelo es el padre de 
mi madre, y mi madre era hija única. Entonces, claro, al quedarme yo con mi abuelo, 
también era como una hija única, todo, superprotegida… Muy… digamos, si necesito 
un lápiz, pues “ay, ya te lo compraré yo”. Súper, aquello que digamos no tenía mucha 
libertad porque tenían mucho miedo por mí, muy controlada, pero bien, era muy feliz. 
(E9: Algèria)

Les estretes relacions establertes amb avis i àvies al país d’origen sorgeixen de nou 
en els discursos quan, a propòsit del treball de cures que realitzen a Lleida, les treba-
lladores es refereixen a la seva experiència com a cuidadores dels propis avis i àvies:

Tenía la experiencia de mi abuela…, que, como a mí me crió mi abuela, entonces en 
este…, crecer, que como yo fui creciendo con mi abuela, me fui haciendo adulta con mi 
abuela…, mi abuela fue retrocediendo y se fue volviendo niña… ¿verdad?, que es la ley 
de la vida. Entonces yo…, yo me acostumbré a mi abuela, llegó el momento que mi abu-
ela le dio un Alzheimer también y aprendí esa parte de que, cuando ya la persona llega 
a tener un estado de Alzheimer, se vuelve un niño, se vuelven como bebés y tenemos 
que desarrollar el don de la paciencia… El don de la paciencia en todo, porque a veces 
la gente dice “ay, pero es que no sabes hacer esto” o “¿por qué se te olvidó?”. No es que 
se te olvidó, es que esta persona está retrocediendo otra vez, está volviendo a ser niño, 
y en eso implica de que yo, como familiar de la persona, tengo que tener paciencia…, 
porque esa persona la tuvo conmigo cuando yo no sabía. (E6: Veneçuela)

Per altra banda, en alguns casos es projecta l’afecte perdut dels pares i mares ab-
sents en la figura de les persones grans que es cuiden, és a dir, amb el treball de cures 
es retroba aquell afecte perdut en persones grans que requereixen relacions afectives.

Mis padres no los tengo en vida. Estuve con ellos hasta su último aliento, con cada uno 
de ellos. Y estar con ellos me siento con esa calidez de mis padres que ya no tengo. En-
tonces, que tú les des un abrazo con esas personas, esas personas se quedan flipando, se 
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quedan así: una persona que no tiene nada que ver conmigo y te da un abrazo. (GD3: 
treballadora de cures veneçolana)

Rols en l’adolescència i joventut: maternitats precoces

Depenent de l’estabilitat dels vincles familiars, en alguns casos l’adolescència va 
transcórrer de forma pacífica, però, en d’altres, va ser una època difícil, en què les 
entrevistades van haver de compaginar, des de molt joves, educació i treball amb 
criança com a mares adolescents, i els seus fills van ser criats per les àvies, això és, 
per les mares de les entrevistades, familiars femenins. Aleshores es reprodueix en la 
pell de les entrevistades, el mateix rol que les seves mares dins d’un model de família 
encapçalada per la mare o monomarental, això és, breadwinner i cuidadora alhora. 

Y en la adolescencia, salí embarazada con dieciséis y tuve mi primer hijo, que tiene ya 
diecinueve años, él, un mes antes de cumplir dieciséis. Este, pues, me tocó pues seguir 
trabajando, porque yo me visto y me calzo desde los trece años, trabajo siempre… Y 
después estuve con el padre de mi hija y hice muchas cosas con él, como era tan joven, 
inexperta, pues pasé mucho sufrimiento con este chico, hasta que me separé y tuve 
después otra hija, después de diez años. Con diecisiete ya era madre con mucha respon-
sabilidad, pero yo ya sabía qué era trabajar y valerse por uno mismo. Eso fue mi infancia 
y mi adolescencia. (E1: Perú)

[...]

—Vaig tenir un fill als dinou anys. Sí, perquè en té divuit..., als dinou anys. Però jo em 
vaig separar amb son pare..., el crio tenia un any, menys d’un any.

—I aquest nen, on és?

—Està amb mi. Sí, està amb mi, ara, fa cinc anys. Llavors, als vint-i-nou, jo em vaig casar 
amb el meu home i... (E2: Camerun)

L’adolescència és una època clau per prosseguir la pròpia educació i gestar decisi-
ons que repercutiran en el futur. Així, observem com dificultats familiars han condici-
onat sovint la trajectòria acadèmica i formativa de les entrevistades.

—I la teva adolescència?

—Potser que va ser l’època més dura. Perquè, quan era petita, jo recordo quan era petita 
amb l’àvia, tot anava bé... L’àvia feia el que podia, però, quan ja marxes i vas a l’institut, 
ja és una altra cosa. Necessites més coses. Llavors la meva àvia ja no... ja no podia. I 
als setze anys, mon pare va perdre la feina i va vindre al poble, a viure al poble. Llavors 
es va complicar tot. Perquè quan mon pare va vindre al poble, ens va agafar per a em-
portar-nos amb ell, i ja no podíem veure a l’àvia. I la dona que tenia mon pare va ser... 
[diu que no amb el cap] un desastre per a nosaltres. Llavors estàvem castigats: “si aneu a 
l’àvia, esteu castigats”. (E2: Camerun)
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Nivells formatius i educació

Si comparem els nivells educatius mitjans de les dones catalanes —el 40,6% de les 
quals tenen estudis universitaris; el 20,1%, de secundària postobligatòria, i el 39,3%, 
fins a l’ESO (iqobservatori.org, 2015)— amb les dades de l’enquesta OIM IUEM (2015) 
—d’acord amb les quals el 21,2% de les dones immigrants a Espanya tenen estudis 
superiors (diplomatures i llicenciatures); el 40%, estudis de secundària postobligatòria 
no universitària (un 27,1%, nivell de batxillerat, i un 13,4%, formació professional), i 
el 31,4%, fins a l’ESO (un 16,7%, estudis secundaris; un 12,3%, primaris, i un 2,4% no 
tenen estudis)—, constatem que la diferència clau es troba en l’etapa de secundària: 
en el pas de l’educació obligatòria a la postobligatòria, o en l’anomenat abandona-
ment escolar prematur, i en el pas de la secundària a la universitat, atès que les dones 
d’origen estranger accedeixen menys a la universitat que les dones autòctones. En 
aquest sentit, haver de costejar els estudis constitueix un límit o barrera social. 

Jo era sempre la primera de la classe. Però no pagava l’escola. Al primari no vaig pagar, 
a la ESO tampoc. Però acabat la ESO em tocava pagar i no hi havia... Es va morir el meu 
avi, i l’àvia no podia. I mon pare ja es va casar amb una altra dona, i l’altra dona no volia 
saber res de nosaltres. En acabar la ESO ja no vaig poder seguir estudiant. (E2: Camerun)

La interrupció dels estudis secundaris, segons la informació obtinguda en les entre-
vistes, té, bàsicament, tres motius:
1. Estudis secundaris inacabats per motius econòmics/necessitat d’incorporar-se al 

mercat del treball.

Mis padres fueron muy pobres. Nos costaba mucho, somos siete hermanos. De los siete, 
las tres mayores pasamos muchas necesidades…, hasta que mi padre hizo la fundición 
[nou negoci de fosa de ferro]. En las tres mayores, no había una fundición en ese enton-
ces, y pasamos muchas necesidades económicas y tuvimos que trabajar de chicas, las 
tres. Yo recuerdo trabajar desde los siete años. (E1: Perú)

2. Estudis secundaris inacabats per embaràs o nupcialitat.

Estudié en el grado técnico mixto en Caquetá, y excelente, hice mi bachiller, todo mi 
bachiller, mmm bueno todo no, porque yo me casé cuando tenía 19 años y estaba ha-
ciendo cuarto de bachiller, y como es en ese tiempo, si uno conseguía su esposo o salía 
un embarazo, el colegio era de monjas, y no lo volvían a recibir. Entonces, al casarme, 
terminé e hice cuarto y quinto en un colegio nocturno y de ahí viajamos a otro municipio 
y allá terminé mi bachiller. (E11: Colòmbia)

3. Estudis secundaris interromputs per abandonament escolar prematur i fracàs es-
colar (és el cas de les dues noies entrevistades reagrupades que van reprendre els 
estudis aquí). Per exemple, el cas de la noia marroquina que va arribar reagrupada 
a Catalunya als 11 anys i no va finalitzar l’ESO (tampoc la noia que va arribar de 
Bulgària als 12 anys).
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—Jo ja…, directament em vaig ficar a estudiar, i... És el que té el gran canvi, perquè, a 
part de l’idioma, que no, que no, no ho entens… Això és l’únic canvi que vam trobar, 
saps? Una mica així difícil de, de… Però bé. Al primer any, mmm… Anava a l’aula 
d’acollida. I… pues hi havien amigues, també, que eren del meu país, que m’ajudaven, 
m’explicaven, a entendre bé la classe, una cosa que no entenia… I poc a poc pues he 
anat, he anat aprenent.

—Per tant, aquí, vas estudiar, fins a quina edat?

—Fins a… tercer. Tercer d’ESO. Després em vaig posar a fer un curs, un PTT, pla de 
transició de treball. Després em vaig presentar a fer una prova d’accés, no la vaig poguer 
aprovar i ho vaig deixar. Ho vaig deixar així tal qual, i em vaig posar a treballar. Des de 
llavors que no he tornat a estudiar. Però m’arrepenteixo. M’arrepenteixo d’haver deixat 
d’estudiar perquè a la mesura que vas treballant, saps, et vas donant compte de que… 
Pues si hagués estudiat… Saps? (E7: Marroc)

Les persones que han cursat estudis superiors o universitaris assenyalen que ha estat 
així gràcies al fet que les seves mares atorgaven importància de l’educació, si bé, en 
alguns casos, les càrregues familiars i la necessitat de treballar per mantenir fills i filles 
han impedit que prosseguissin els estudis. 

Sí, trabajamos, trabajamos duro: somos de familias muy humildes. Mi madre trabajaba; 
vendía verduras, o sea, nos la buscábamos. Mi padre no tenía…, bueno, mi padrastro, 
pero es mi padre para mí, para mí es mi padre. Bueno, no era un trabajo seguro, pero ahí 
nos ayudábamos. Cumplí los 15 años y también yo empecé a trabajar y a estudiar, y, pues 
gracias a mi madre, terminé mi carrera, terminé mi carrera de enfermera técnica. (E5: Perú)

[...] 

En el cas de dues de les entrevistades, la universitat i l’embaràs van coincidir:

Entré a hacer mi carrera en 1990, en febrero de 1990. Justo cuando quedé embarazada, 
porque mi hijo nace en diciembre de 1991. El mayor. Todo mi primer año fue de em-
barazo, de diciembre y ya en enero comienzan las clases y ya me reincorporo con el 
conjunto y todo. Yo me reincorporo a amasar con la arcilla, al cemento porque era arte, 
y tenías que soldar. Había una madera, era arte, y había que hacerlo, arcilla, cemento, 
resinas, ese tipo de cosas. Entonces, mi primer año estuve yo con el embarazo. Tuve a mi 
hijo y, a los ocho meses, mis compañeros me vieron salida con una barriga, sí, sí, este, a 
los ocho meses, la hija, todo el embarazo… (E15: Veneçuela)

El nivell educatiu de les dones que hem entrevistat és força alt, ja que set de les 
setze disposen d’estudis universitaris —dues no els van poder acabar—, i, d’aquestes, 
una té un doctorat i era professora de la Universitat a Maracaibo, a Veneçuela. També 
es constata que les dones entrevistades d’origen llatinoamericà tenen un nivell forma-
tiu significativament més alt que les europees de l’Est o les africanes. Per altra banda, 
quatre tenen estudis secundaris acabats i cinc, estudis primaris.
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Les dones amb més nivell acadèmic són les que han viatjat soles i han liderat el seu 
propi projecte migratori, davant les dones que tenen menys estudis, que són les noies 
joves reagrupades per la seva família. En molts casos, sigui per viduïtat o per divorci, el 
grau de llibertat d’aquestes dones a l’hora de determinar el seu projecte vital és superi-
or al de les dones casades, el projecte de les quals, majoritàriament, se supedita al del 
marit, si bé també poden compartir-lo amb ell. Es podria dir que la supremacia mascu-
lina i el matrimoni són un obstacle per continuar estudiant i per concebre projectes 
migratoris individuals o liderar-los. Així es desprèn del relat d’una de les entrevistades 
sobre les expectatives que el seu marit tenia en relació amb ella, el qual, tot i que era 
professor universitari, la coartava perquè no continués formant-se. Ella va prosseguir la 
carrera acadèmica sense ell; si no se n’hagués separat, no hauria pogut fer-ho.

Nos separamos por esto, porque él ya veía que yo me iba a graduar, porque, claro, yo 
le conocí con dieciocho años y yo estaba saliendo del bachillerato y era o estudio o 
trabajo, y él me decía “no vas a trabajar, no quiero que tú trabajes”. Era mayor que yo, 
era celoso y yo era una niña, y le dije que yo quería terminar mi carrera: “voy a empezar 
una carrera”. Y me dijo “yo te pago una carrera, te pago los estudios”, pero cuando veía 
que se acercaba el final, él me decía “pero para qué vas a terminar, si tú no vas a trabajar, 
a ti no te hace falta eso, a mi madre nunca le hizo falta eso, mi madre no estudió, yo te 
lo doy todo, no te preocupes”. Yo voy a terminar mi carrera, sobre mi cadáver. Sobre tu 
cadáver. Es lo mismo, se murió. Y gracias a él yo puse interés, porque él se muere, me 
deja con los niños, sola, sin nada. Si yo no hubiera tenido esto, mi carrera y mi obsesión 
y mis ganas de luchar para adelante, porque las mujeres somos todoterreno, pues yo no 
habría podido seguir con estos dos niños, a pasar al trabajo, eso, sobre su cadáver. Él no 
me hubiera dejado salir, las invitaciones que tuve, las conferencias por el mundo, no un 
hombre feminista, yo me he sentido libre, he hecho mi vida como he querido, he vivido 
lo que he querido, he podido viajar, a la Universidad de Bogotá, pues yo me voy. Me 
paseo, conozco gente, veo la universidad, publico artículos. Yo me iba con mi marido y 
no podía hacer eso. Un hombre no me iba a dejar que…, quizás aquí son un poco más 
desprendidos, pero allí no, allí los hombres son muy machistas y celópatas, esto es…, 
en el sentido de no tener hombre ha sido en cierto modo beneficioso para mí, que me 
permitió… Que no quería que yo terminara un pregrado, mucho menos un doctorado. 
(E15: Veneçuela)

Les dones immigrants presentaven, el 2019, una taxa d’atur del 23%, davant el 
15,8% de les dones espanyoles. Tenint en compte que, en molts casos, es tracta de 
dones qualificades o amb formació superior als estudis primaris, tal com es constata 
en les dades reportades abans, les barreres a l’hora d’inserir-se en el mercat laboral no 
poden ser la falta de formació. Aquestes barreres no són tan sols la seva regularització 
i el reconeixement i l’homologació de les seves titulacions, ja que aquests factors inter-
seccionen amb un seguit d’estigmes socials. Cal tenir en compte que arriben al nostre 
país per treballar, i que el fre que, per a la seva inserció laboral, podrien suposar les 
càrregues i les responsabilitats familiars directes, en els seus casos no existeix, perquè 
les seves càrregues familiars són als països d’origen. Com diu Oso (1998), la dona 
immigrant treballadora és rebuda en la societat receptora amb el prejudici que només 
està capacitada per dur a terme tasques vinculades a la reproducció social, ja que la 
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seva condició de dona li confereix aquest tipus de qualificacions tàcites o informals, 
independentment del seu nivell d’estudis i de la seva experiència professional prèvia.

2.6 Etapa premigratòria: motius de la migració i expectatives en relació  
amb el país destinatari

Jo crec que, quan una persona emigra..., si estàs bé en el teu 
país d’origen, no pots pensar en emigrar. És cert que vaig venir 
perquè em vaig casar, però el que necessitava no ho tenia allí. 
Això, d’una manera o d’una altra, ha canviat, m’ha canviat el 
sentit de la vida, m’ha canviat una mica. Perquè això sempre 
ho dic, si una persona està bé, no pots deixar tota la teva famí-
lia i marxar així. Jo vaig marxar i vaig deixar el meu fill, que te-
nia deu anys, i ho vaig passar aquí fatal. Llavors, però, al final, 
ara estic bé, estic amb ell i estic bé. (E2: Camerun)

2.6.1 Mobilitat residencial i dificultats de subsistència

Les persones que decideixen emigrar, en primer lloc, es desplacen a punts propers, 
a altres regions o indrets del mateix país. En segon lloc, a països veïns o amb afinitat 
lingüística, i en darrera instància, depenent de les cadenes migratòries i dels contactes 
familiars, promouen una mobilitat de més abast. Segons dades de l’Organització Inter-
nacional del Treball, la major part de les dones immigrants que treballen en el sector 
domèstic i de cures es troben als estats àrabs, a l’Amèrica del Nord i al nord, sud i oest 
d’Europa. Hi ha una relació estreta entre l’envelliment de les poblacions d’aquests 
països45 i el creixement de la demanda de treball de cures. Sabem que es tracta d’un 
treball feminitzat, en què les treballadores domèstiques representen un 80% del total 
d’aquesta força de treball formada per persones migrants de tot el món (OIT, 2015).

Les persones entrevistades, abans d’emprendre el projecte migratori al nostre país, 
sovint han protagonitzat episodis de mobilitat residencial i geogràfica. En els seus re-
lats es constaten canvis de ciutat o moviments intraregionals, entre països veïns, i 
primeres iniciatives i moviments migratoris. 

2.6.2 Primers intents migratoris

Certes situacions familiars mostren canvis continus, mobilitat residencial i grans di-
ficultats de subsistència, com en el cas de l’entrevistada boliviana, que, des de Sucre, 
la seva ciutat natal, va migrar a Santa Cruz:

Cosa que yo, con mi madre, emigraba a Santa Cruz, que es una ciudad un poquito más, 
que se ganaba un poquito más, y mi madre, pues decidió dejarlo a mi padre y conmigo 

45. Els països àrabs no segueixen el mateix patró d’envelliment.
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emigró y mi hermano, solo los tres. Cosa que de ahí, cuando mi madre se empezó a 
trabajar, nos dejaba a nosotros, con mi hermano. Yo tenía unos cinco o seis años, yo 
cuidaba de él, mientras mi madre trabajaba durante el día, cosa que…, mis hermanas se 
trabajaban y decidieron también venirse a Santa Cruz, pero ellas, como no tenían ayuda 
económica y no tenían a la mamá, pues ellas se vinieron embarazadas. No sabían…, les 
había dado, mi madre posiblemente en su ignorancia no les había hablado sobre poderse 
cuidar, salir… y vinieron embarazadas, se embarazaron a los catorce la mayoría de mis 
hermanas. (E4: Bolívia)

Un exemple de migracions als països veïns el trobem en una entrevistada d’origen 
peruà: va iniciar la seva primera experiència migratòria a Xile el 1997, país al qual 
la majoria de peruans migraven a la dècada dels noranta. Ho va fer deixant els seus 
fills petits, de 8 mesos i 5 anys, amb els sogres. Després va migrar a l’Argentina, on va 
treballar com a interna, cuidant nens petits i una dona gran, i havent deixat de nou els 
fills al Perú. Finalment, el seu marit va arribar a Lleida el 2004, la va reagrupar i, més 
tard, va reagrupar els fills. Es van establir a Lleida de forma permanent.

Durant la dècada dels noranta, Buenos Aires (Argentina) va rebre un flux molt gran 
de persones migrants d’origen peruà (Cerrutti, 2005). La causa principal de l’èxode 
peruà a l’Argentina va ser no tant la manca de feina com la baixa remuneració. Ac-
tualment, la migració peruana és multidireccional, però, principalment, es dirigeix 
als Estats Units, Europa (Espanya, Itàlia i França), Austràlia, el Japó, l’Argentina i Xile 
(Altamirano, 2003). 

Ah, sí, bueno, sacrificio muy grande para mí ha sido este cuando dejé a mis hijos y me 
fui a Chile…, pues a Chile me fui por necesidad, que tuvimos que pagar una cuenta muy 
grande, y pues me dolió tanto, pero bueno, en Argentina, un poquito más, yo porque no 
tengo casa, bueno, no tenía casa, y entonces yo quería tener mi casa. Pero bueno, en 
Argentina, pues ahorramos un poquito, que casi no se gana mucho. Entonces mi marido 
dice de venir aquí, y acá hemos podido ahorrar, pues ahora tengo mi casa y no me quejo, 
en mi país. (E12: Perú)

En el cas de l’entrevistada procedent de Bulgària, la seva mare, separada del seu 
pare, va iniciar el procés migratori primer cap a Grècia. Un cop instal·lada, hi va dur 
la filla, que l’acompanyava a les cases on cuidava gent gran. Va residir a Grècia fins als 
11 anys. Passat un temps, la mare va anar a Madrid, on tenia contactes familiars. Va ar-
ribar acompanyada del seu fill gran a la recerca de feina. Mentrestant, l’entrevistada va 
retornar a Bulgària, on es va estar amb el seu pare, malalt, fins que va morir. Ha viscut 
a Tremp amb la seva mare durant els darrers nou anys. En el moment de l’entrevista, la 
mare tenia 56 anys, estava malalta, lligada a oxigenoteràpia i no podia treballar. L’en-
trevistada ajudava econòmicament tota la família. En el moment de l’entrevista feia sis 
mesos que havia mort la mare. 

—Pues mi madre vino para llevarme a Grecia. Mi infancia es en Grecia

—¿En qué pueblo de Grecia?
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—Atenas, sí.

—Y aprendiste griego.

—Sí, iba al colegio.

—¿Hasta qué edad fuiste al colegio en Grecia?

—Un año, dos..., dos años.

—¿Solo? ¿Y luego?

—Pues luego con mi madre, con ella cuidaba gente mayor, yo también con ella, pero no 
trabajaba, tenía ocho o nueve años.

—¿Ayudabas a tu madre, y no ibas al cole? 

—No me gustaba.

—¿Y no te obligaban?

—No, ahí no es como aquí: allí, si vas, vas, si no, pfff. 

Segons Nacions Unides (2019), les dones migrants constituïen el 48% de les per-
sones migrants, o un 1,7% de la població mundial. En nombres absoluts, 130 milions 
de persones. D’aquestes, un 7,7% es guanyen la vida treballant en el sector domèstic, 
és a dir, 11,5 milions de dones a tot el món. N’hi ha que deixen la seva llar fugint de 
la pobresa, la inestabilitat econòmica i política, la persecució i els tractes desiguals. 
D’altres ho fan per reunir-se amb la seva família i d’altres, per cercar un altre tipus de 
llibertat. La migració femenina difereix de la masculina perquè, arreu, les dones han 
d’afrontar més precarietat, més lluita, més càrregues familiars i més explotació que els 
homes. Per a l’anàlisi dels motius de la migració, i d’acord amb la perspectiva d’anàlisi 
transnacional, coincidim a creure que no existeixen raons individuals o col·lectives 
que determinin, de forma exclusiva, el fet migratori; ans al contrari, els processos mi-
gratoris compten amb el sentit que hi dona el mateix subjecte migrant, la seva capaci-
tat d’acció, intencions i expectatives, així com amb els vincles, els llaços, les xarxes i 
les relacions socials de què disposa i a través dels quals es mourà en els trajectes entre 
països. El procés migratori s’ha de mirar com a procés dinàmic i viu, de construcció i 
reconstrucció de xarxes socials que estructuren la mobilitat espacial i la vida laboral, 
social i cultural de les poblacions d’origen i de destinació.

Segons Morokvasic (2008), els models i patrons migratoris femenins han evolu-
cionat i canviat, i les dones ara mateix migren independentment i sostenen el pes 
econòmic de les seves famílies. Aquesta autora afegeix que no es pot parlar del fet 
migratori femení només des d’un punt de quantitatiu, sinó que també se n’ha de parlar 
en termes qualitatius: moltes dones migren de forma autònoma, buscant feina, i ho fan 
com a pioneres, i, si bé el reagrupament familiar és o ha estat una de les principals vies 
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d’ingrés de les dones migrants als països receptors, no es poden considerar simplement 
“acompanyants” o “reagrupades” (Ciurlo, 2014).

Les narracions de les entrevistades mostren que existeix una gran variabilitat en el 
paper de la dona com a proveïdora econòmica principal i, doncs, en la manera en què 
cal entendre aquest paper, d’acord amb la seva cultura, l’experiència viscuda i els ante-
cedents personals. També hi ha casos en què el projecte migratori és compartit amb la 
parella, i l’arribada a Espanya només és la continuïtat d’un projecte migratori que passa 
per altres països, com en l’exemple de la ruta Perú-Xile-Argentina-Espanya, en què la 
mare deixa primer els fills amb els sogres i més tard els reagrupa a Lleida, on es queden. 
O en el de la ruta Bulgària-Grècia-Espanya, en què una mare búlgara marxa tota sola 
a Atenes, després s’hi endú els fills i, finalment, es desplaça a Espanya, on reagrupa 
novament els fills. En altres casos, les dones segueixen la iniciativa del projecte familiar 
encapçalat pel marit, que arriba abans al país de destinació, on més tard reagrupa la fa-
mília. Hem trobat també el cas d’una dona romanesa que va deixar els fills amb el marit 
a Romania i va emprendre un projecte migratori transitori en desplaçar-se a diferents 
punts d’Espanya, on va dur a terme tasques de temporera, fins que va arribar a Lleida.

Com veurem, hi ha dones que emigren amb l’objectiu de desenvolupar un projecte 
migratori individual i d’altres, per donar suport al seu nucli familiar d’origen. N’hi ha 
que fugen de les seves exparelles, o seguint estratègies de mobilitat social ascendent o 
d’evitació d’un descensor social, i n’hi ha que ho fan per estrictes raons de supervivèn-
cia. 

Segons les respostes de les persones entrevistades, hem englobat els motius que les 
porten a emigrar en: personals i afectius, econòmics i laborals, sociopolítics i insegu-
retat i violència als països d’origen. Tot i així, en realitat hi ha una barreja de motiva-
cions en la vida de cada persona per deixar el seu país i cercar un nou lloc per viure.

2.6.3 Motius de la migració i expectatives en relació amb el país destinatari

Motius personals i afectius en el fet migratori

En resseguir la trajectòria de les dones entrevistades s’adverteix que són situacions 
de viduïtat, separacions o divorcis el que les condueix a emprendre, liderar o mante-
nir el seu projecte migratori, deixant càrregues familiars, fills i filles i pares grans, al 
lloc d’origen. Hi ha evidències empíriques que les motivacions per migrar d’algunes 
dones estan determinades pel desig d’emancipar-se de l’opressió a què les sotmet el 
marit o altres homes de la família, d’allunyar-se de situacions de violència psicològica 
o maltractament (Hondagneu-Sotelo, 2011; Parella, 2007: 22; Oso, 2000; Sørensen, 
2005; Tognetti Bordogna, 2008: 78; Wagner, 2008: 334), o d’escapar dels rols típics 
de les estructures patriarcals, cosa que, segons Ciurlo (2014), posa de manifest que 
les dones també tenen capacitat d’agència i, doncs, que no han de ser considerades 
únicament víctimes. 

Una entrevistada d’origen colombià arriba a Catalunya després d’un divorci; ha 
deixat una filla amb l’exmarit i s’ha endut l’altre fill, el més petit. En el seu cas, les 
motivacions són múltiples: un divorci, amenaces de mort en el lloc de treball i voluntat 
d’ascens social, tant per a ella com per als seus fills.
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A pesar de que estuve casada, fui papá y mamá, eso para mí no es nuevo. Te digo que en 
un momento uno sí necesita un apoyo, porque no es lo mismo tú luchar sola a tener de 
pronto una pareja al lado que diga “hombre, aquí te ayudo, aquí te doy, aquí…”. Bueno, 
es duro. Pero bueno, tampoco es imposible. Y yo le pido a Dios, si me la da, démela bue-
na, si no, déjamelo quieto allá, no quiero ni estoy apurada, ni sí, para nada. Es solamente 
él [Déu], si me tengo que quedar sola, pues así será. Aunque no me gusta la soledad, he 
sido una mujer que siempre, a pesar de que me considero una mujer valiente, con mis 
pantalones bien puestos, pero no crea. Es mentira si uno dice que no le hace falta esa 
otra persona, o sea, es la naturaleza y yo pienso que si Dios así lo hizo es porque sí es 
necesaria. Pero bueno, ahorita hay que esperar, que sea Dios el que… (E11: Colòmbia)

Una altra noia d’origen peruà, vídua, estretament vinculada al seu únic fill, emprèn 
el seu projecte migratori a Espanya després de la mort del seu marit a Galícia, en un 
accident laboral en el seu primer projecte migratori. Quan l’home va morir, estava a 
punt de reagrupar-la. Ella va venir a Espanya per endur-se el cos i va retornar al seu 
país. Anys després, va emprendre el seu propi projecte migratori amb la intenció de 
donar al seu fill més oportunitats i accés als estudis, malgrat les dificultats i l’espera en 
relació amb els documents i la regularització.

Vine a Lleida…, o sea, por mi hijo, que quería estudiar. Pero después mi hijo se desa-
nimó, me dijo “mamá no…, yo me regreso”, porque mi hijo buscaba trabajo y todos le 
decían “documentos”. Entonces, en la universidad también nos fuimos, pero, claro, era 
con pasaporte, pero mi hijo dijo “mejor me regreso, mamá, a continuar mi carrera…”. 
Claro, se regresó mi hijo, para mí fue…, ahí fue donde empecé yo a bajar de peso, la 
tristeza… Porque es mi único hijo, recién cumplió veinticinco y dije “no…”. Un año 
estuvo mi hijo por allá, no puedo estar lejos de mi hijo…, porque allá él tenía que pagar 
la universidad, la pensión, la comida, o sea…, es un… (E5: Perú)

Condicionants econòmics i laborals al país d’origen 

Com s’ha assenyalat, hi ha una gran variabilitat de factors condicionants dels fe-
nòmens migratoris. Des de les teories clàssiques de la migració, Ravenstein (1885) 
afirmava que existeix una premissa bàsica sobre la qual se sosté el fenomen migratori: 
el factor econòmic. Segons Millàs i Castellví (2019), i recentment F.J. Oyarzun (2008: 
9-10),46 el moviment migratori per raons de treball es desplaça des dels països on la 
productivitat marginal és més baixa fins a aquells on és més elevada. En aquesta lí-
nia del model d’equilibri, P.E. Graves i P.D. Linneman (1979) destaquen altres factors 
que incideixen en la decisió de migrar: els canvis en els preus relatius, els nivells 
d’ingressos, les taxes d’ocupació i les condicions climàtiques. Per la seva part, F.W. 
Porell (1982) conclou que la qualitat de vida té tanta importància com les variables 

46. R. Mundell (1957) va afirmar que l’emigració per raons laborals es produeix des dels països amb una 
abundància relativa de treball respecte al capital —dels països subdesenvolupats o en vies de desenvolupa-
ment— als països desenvolupats, i que es manté fins que la diferència entre les rendes entre les dues regions 
desapareix.
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econòmiques en la decisió de migrar, i G. Hunt (1993) sosté que poden escollir-se 
destinacions amb uns indicadors pitjors que els del país d’origen perquè ofereixen una 
millor qualitat de vida.

Els testimonis de les dones entrevistades ho corroboren: “quería mejorar mi econo-
mía, para mi vejez y la de mis padres”; “quería mejorar, tener una vida mejor, un pisito, 
poder comer bien el día a día, poder tener”; “el dinero siempre estaba muy justo y yo 
tenía ganas de ir fuera”; “tot el que feia el meu pare al Marroc ho fa aquí, però el sou 
és molt baix”; “he vist gent interna en domicilis que el que fan, els diners són per a que 
els seus fills estudiïn, no per sobreviure”. 

Quería mejorar mi economía para mi vejez y la vejez de mis padres, y el futuro de 
mis hijos. Por ese motivo yo decidí salir de mi país. Yo quería abrir el camino para que 
después vengan los demás. Pero allí estaba mejor, trabajaba en un ayuntamiento, que 
incluso tenía, en seguridad ciudadana, tenía chófer, coche, tenía de todo, pero la política 
ni me gusta, la política encuentras mucha gente…, son muy diplomáticos, por no decir 
hipócritas. Hay mucha hipocresía. (E1: Perú) 

Yo sí he venido…, pensar por…, yo, como estaba enamorada y estaba con mi pareja, 
querías mejorar, superar con él, tener una vida…, una vida posiblemente mejor, tener un 
pisito, poder comer bien el día a día, poder tener… Porque allí, claro, es trabajar, y no 
tienes eso, digamos, unos fines de semana que quieres salir fuera, tienes coche y te vas. 
En cambio, allá no puedes coger un piso, tienes que vivir en una casa que son seis cu-
artos, coger un cuarto y vivir con seis inquilinos que tienen niños, perros, con tu trabajo 
que tienes, para vivir así en un pisito pequeñito. (E4: Bolívia)

Motius sociopolítics, inseguretat i violència al país d’origen

El nivell de violència, la corrupció política i el fet de sentir-se amenaçats constitu-
eixen també motius per abandonar el país d’origen i migrar. Una de les dones entre-
vistades, la procedent d’Algèria, va venir a Espanya el 1998 per la inestabilitat política 
del país arran de la guerra civil del període 1991-1999. Anys abans havien mort el seu 
pare, militar, en estranyes circumstàncies, que no es van aclarir mai:

A ver, en los años noventa, ya se conoce que Argelia casi entra en guerra civil, que esta-
ban las cosas, muy mal, muy mal. Entre que eran unas elecciones que las ganaron unos, 
no se las daban, era…, se mezcló mucho las cosas políticamente, y entonces, claro, 
mi marido, cuando me casé, pues mi marido era comerciante, y entonces allí había 
las gentes que estaban en las montañas y pedían una cosa contra el gobierno y no sé 
qué. Entonces te vienen y saben la gente que tiene dinero, o que está…, pues le pedían 
dinero. Si no les da dinero, le matan. Y no matan solo a la persona, matan a la persona y 
también a toda su familia. Si da dinero, pues el gobierno le encarcela. Ya no tiene reme-
dio, o así o asá. Y claro, pues en un momento dado, pues él, supongo que sí, dio dinero 
porque, a ver, porque eran unos tiempos que si estás dentro y estás en un aprieto y sabes 
que te van a entrar a casa y llamas a los Mossos o llamas a quien llamas, no te vendrán. 
Me entiendes, y más donde vivían, el pueblo de mi marido y tal, es un poco…, y claro, 
después empezó el conflicto, que le juzgaban porque había dado dinero, porque, y 
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entonces claro, por ahí vino la idea de irse a fuera, y claro, pues yo tenía que venir con 
él. (E9: Algèria)

L’entrevistada colombiana expressa que va rebre amenaces de mort en el seu lloc 
de treball.

—Pero la cuestión del trabajo, y más que todo por lo que yo estoy aquí últimamente fue 
por mi divorcio y porque fui amenazada por mi trabajo. Entonces, más que todo…

—Fuiste amenazada.

—Sí, claro, yo soy abogada, soy abogada, como te dije, y en dos, en dos procesos me 
amenazaron de muerte.

—¿Y era una amenaza que podía ser peligrosa?

—Sí, claro, claro, venía de gente pesada. Era gente pesada. Yo siempre he sido partida-
ria que yo hago las cosas así, doctora, correctas, y no me he prestado ni me prestaré, 
ni mucho menos en derecho, para irme por los lados. Sí, entonces, vale, a la gente no 
le gusta, porque la gente desgraciadamente, y eso es a nivel mundial, allá se presta 
mucho que tú tienes que pedir para ti, al cliente hay que pedirle para ti, y para los que 
están a dentro. Porque la burocracia que hay en los países, y me doy cuenta que aquí 
en España también estamos con lo mismo. Lo mismo, pero hay mucha diferencia en 
este aspecto, pero bueno, es más allá, es más allá. Porque tienes que darle plata al juez, 
tienes que darle plata, eso es una mafia, si me entiende. No es por lo que tú sabes, no 
es por lo que tú esto, sino es que es mucha, muchos negocios. Entonces tienen que ir 
por debajo de la mesa, o sea, por eso tampoco me gustó litigar en mi país, ¿sí? Porque 
no estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo que las cosas deben de ser correctas. 
(E11: Colòmbia)

Les tensions i la devaluació econòmica que viu avui Veneçuela han conduït a tri-
plicar durant els darrers tres anys el nombre de veneçolans que emigren a Espanya. 
Els veneçolans emigren, principalment (el 80%), a Colòmbia, l’Equador, el Perú i Xile, 
però també a Espanya. Una de les dones entrevistades va arribar el 2019 des de la 
ciutat de Maracaibo, que fa frontera amb Colòmbia, i descriu les condicions de vida 
en què es troba encara la família que va deixar enrere:

Pero si no tienes electricidad, ¿cómo pasan, entonces? La gente tenían que traer efectivo 
en la mano para poder adquirir estos alimentos, y como tampoco hay efectivo, porque 
no hay efectivo, el efectivo te lo venden. Por ejemplo, si tú quieres tener cien euros, po-
niendo el caso, en efectivo para pagar el transporte, comprar en una tienda.... Eso, allá, 
no lo puedes tener. Tú vas al banco y el banco no te lo da porque los bancos no tienen 
efectivo. Entonces hay personas que son usureros, “marañeros”, como los llamamos allá, 
que tienen la tarea de acaparar el dinero en efectivo y lo revenden. Entonces, yo necesito 
efectivo para pagar el transporte público, el autobús. Bueno, voy donde estas personas y 
les compro. Esos cien euros que me va a dar, te cobra cuatrocientos. Y la gente lo paga. Y 



88 Cadenes globals de Cures feminitzades a lleida

la gente lo paga porque necesita el efectivo, si no, no se puede mover. Y cuando no hay 
electricidad, pues ¿cómo compras alimento? Agua, al no haber electricidad, llegamos a 
pasar un mes sin agua. (E15: Veneçuela)

Maracaibo es la ciudad más conflictiva o perjudicada en este sentido, porque, supo-
nemos, está en frontera. […]. Lo que sé es que es la ciudad que más sufre. Y debido 
a todo esto, cuando yo me venía, comenzaron a haber saqueos, yo no podía dormir, 
porque sentía los tiros, las peleas… Venían camiones llenos de hombres con machetes, 
con palas, a saquear carnicerías, supermercados, y se formaba el vandalismo, horrible. 
Y todavía mi hija me cuenta, cuando me llama, “oigo tiros, mamá. A las ocho de la 
noche, comenzó a anochecer, amedrentando o saqueando, las carnicerías, los super-
mercados, las tiendas”. Porque, bueno, hay personas que son así. Yo no voy a salir de 
casa a hacer eso y menos si son mis vecinos, pero hay gente que sí lo hace. Pero hay 
tanta desesperación. Yo lo único que te puedo decir es que, en el momento que tal, 
yo sentí que allí había algo tan perverso que nos estábamos devorando como pirañas. 
Y que allí lo que era la parte de la educación se iba, por el retrete. La gente ya estaba 
en la supervivencia, sobrevivencia. Entonces eres tú o soy yo. Eso es lo que yo estaba 
viendo ahora. Y llegada a esas circunstancias, alguien tenía que salir, como en toda la 
mayoría de las familias donde alguien se iba para poder tener, como enviarles, para 
que esa familia sobreviva, o llevársela o mantenerlos ahí con lo que se le pueda enviar. 
(E15: Veneçuela)

L’entrevistada equatoriana és portaveu dels esdeveniments succeïts a l’Equador a 
partir de 1999. El país va entrar en crisi econòmica: l’economia es va dolaritzar, la 
despesa social es va retallar i la pobresa va créixer. Aquests fets van empènyer molts 
equatorians a emigrar. Els equatorians havien emigrat sobretot als Estats Units, però, a 
partir de 1999, Espanya, juntament amb Itàlia, es va convertir en una de les seves des-
tinacions preferents. Van continuar migrant als Estats Units, però la possibilitat d’entrar 
a Espanya sense visat i la situació de l’economia espanyola, que els oferia un tipus de 
feines que la població autòctona no cobria, van ser motius clau per al canvi de tendèn-
cia migratòria (Pedone, 2002).

Actualment (2019), la població equatoriana a Catalunya ocupa el desè lloc en 
nombre d’efectius i constitueix el 2,2% dels estrangers residents a Catalunya, amb 
25.673 persones comptabilitzades.

En el año 2000, el Ecuador se dolarizó. Porque la moneda ecuatoriana era el sucre. Sabes 
que en el año 2000 el Ecuador se dolarizó, entonces los negocios quebraron. Quebraron 
y nos arrastraban muchas cosas, sabes. Entonces, en el año 2000, hubo ese boom de la 
emigración. El boom de la emigración de Ecuador a España. En el año 2000 a mi marido 
le dio por venirse a España. (E10: Equador)

Expectatives en relació amb el país d’acollida

Wallerstein (1979) sostenia que les relacions econòmiques capitalistes penetren en 
les societats precapitalistes i que, a partir del moment en què ho fan, les poblacions 
tendeixen a emigrar als països industrialitzats, que necessiten mà d’obra de baixa qua-
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litat. És en aquest sentit que explica l’existència de moviments migratoris de la metrò-
poli a la colònia, inicialment, i de la colònia a la metròpoli, després. Es constata en els 
discursos el vincle entre les relacions de dependència de Llatinoamèrica amb Espanya 
i l’imperialisme, forjat durant segles. Les treballadores procedents de Llatinoamèrica 
anomenen Espanya “madre patria”:

Eso le comentaba yo a una señora. Una persona que es muy racista, que yo voy a casa 
de esa señora, yo la veo muy racista, y me dice “a ver, ¿tú de dónde eres?”. Me empieza 
a investigar. “Yo, ecuatoriana”, le digo, “señora”. “Ah, ¡emigrante!” Le digo: “Sí, sí, pero 
a ver, quiero recordarle, yo no sé si usted estudió un poquito eso, en el tiempo de la 
esclavitud, en el tiempo de la esclavitud, las primeras personas que emigraron al Ecua-
dor fueron los españoles. Cuando Colón descubrió América, las primeras personas que 
llegaron fueron los españoles. Y ¿cómo llegaron los españoles? Porque en Ecuador había 
el oro, todo lo que es la franja del Amazonas”. Le digo “¿quiénes fueron las primeras per-
sonas que llegaron? Llegaron los españoles”, le digo. “Entonces, los españoles dejaron la 
semilla en Ecuador. Nosotros tenemos raza española, tenemos sangre española”. Es que 
nosotros decimos [riu] la “madre patria”. Dice: “Sí que tienes razón, sí”. (E10: Equador)

Les motivacions per migrar no són només econòmiques. En moltes situacions no 
es pot dissociar família de projecte migratori. Des d’aquesta perspectiva, les aporta-
cions de Scott i Tilly (1978) posen èmfasi en l’estudi de les economies domèstiques 
i en les estratègies familiars basades en la unitat familiar com a unitat racional de 
presa de decisions i que determinen el comportament en relació amb l’acte d’emi-
grar. El fenomen de les CGC mostra el paper essencial de la família davant la decisió 
d’emigrar. 

La gente ya estaba en la supervivencia, sobrevivencia, entonces eres tú o soy yo. Eso es 
lo que yo estaba viendo ahora. Y llegada a esas circunstancias, alguien tenía que salir, 
como en toda la mayoría de las familias donde alguien se iba para poder tener, como 
enviarles, para que esa familia sobreviva, o llevársela o mantenerlos ahí con lo que se 
le pueda enviar. Y ya habíamos probado con mi hermana, que se había ido primero a 
Colombia, porque tenemos familia allá en Colombia, una tía en Bogotá, unas primas 
en Santa Marta, mi mamá es de Santa Marta. Y ella se fue, y probó y tuvo como cuatro 
meses por allá, pero no. Antes de ella había ido yo, y estuve agosto, septiembre, octubre, 
buscando, buscando. Yo tengo la doble nacionalidad, tengo nacionalidad colombiana. 
(E15: Veneçuela)

Millàs i Castellví (2019)47 mostra la importància de l’empara que ofereixen les xar-
xes familiars, com a facilitadores d’inserció, en relació amb l’assentament. 

—Sí, sí. Ja sabíem que ell venia, pues, a buscar feina…, pues a preparar-nos una mica 
on podem … , saps? 

47. Carles Millàs i Castellví (2019: 478-520).
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—Vale.

—Jo, pues clar, no podíem vindre tots junts així… a ciegas saps? Sense saber on viuràs, 
ni si tindràs pis o no… No. Ell va vindre, va estar amb els amics… Amb la família també, 
que teníem família aquí… I va buscar feina i… Nosaltres, quan vam arribar, ja ho teníem 
tot prepara [riu].

—Teníeu la casa, no?

—Sí, ja teníem la casa, ja..., mon pare treballava. [E7: Marroc]

2.7 Etapa migratòria. L’ara i l’aquí: procés d’arribada i assentament a Lleida

Ser dona immigrada significa haver perdut el món quotidià en 
què una persona troba la vida feliç de cada dia, la familiaritat 
de les coses, la professió, el sentit útil, la seguretat del paratge 
conegut, les reaccions naturals de la gent que ens envolta, l’ex-
pressió dels sentiments... Hannah Arendt
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2.7.1  ELS MOMENTS D’ARRIBADA: 
ESBÓS CRONOLÒGIC DE LES MIGRACIONS EXTERNES 

A ESPANYA I A CATALUNYA 
 
Dècada de 1970 Fins els anys setanta del passat segle, Espanya fou un país emissor d’emigrants48, al mateix temps que 

des dels anys seixanta les migracions eren predominantment intrarregionals. La crisi dels anys 

setanta marcà un punt d’inflexió en el moviment migratori i s’observa una diversificació espacial pel 

que fa als fluxos migratoris que s’aniria definint entre els anys 80-90. La “crisi del petroli” paralitzà les 

polítiques actives en relació a la recepció d’immigració a Europa, i una part dels fluxos que anaven a 

                                                            

48 El nostre país ha conjugat períodes tant d’emigracions com d’immigracions durant les darreres dècades. Si durant els anys 

seixanta i setanta del passat segle,48 per exemple, l’any 1968, el 47% del total de les dones immigrants al servei domèstic a 

França eren dones espanyoles (Oso,2004), hi haurà una segona cadena migratòria on s’activa la mobilitat d’Espanya a França, 

Bèlgica, Holanda, Alemanya a partir de la crisi econòmica del 2008. Se n’ha parlat poc d’aquest fenomen a nivell mediàtic, on 

només apareixia el fenomen de la fuga de talent de joves qualificats als mitjans de comunicació arran de la crisi. S’estima, 

segons dades de l’Estadística de variacions residencials de l’INE, que entre el 2009-11 surten cap a França 9.162 persones i 

entre 2012-14, 14.878.  Entre aquestes, hi ha un gran flux de dones que suposen el 53% dels casos i que de nou treballaran 

al servei domèstic, de porteres i exercint treball de cures a París i s’ha demostrat que aquestes segones xarxes havien 

mantingut contacte amb les primeres, dels anys 50-60(Oso,2017).  

 

Font: Idescat, a partir de l’Estadística de variacions residencials de l’INE.
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2.7.1 Els moments d’arribada: esbós cronològic de les migracions externes  
a Espanya i a Catalunya

Dècada  
de 1970

Fins als anys setanta del segle passat, Espanya va ser un país emissor 
de migrants,48 alhora que, des dels anys seixanta, les migracions eren 
predominantment intraregionals. La crisi dels anys setanta va marcar un punt 
d’inflexió en el moviment migratori i s’observa una diversificació espacial pel 
que fa als fluxos migratoris, que s’anirà definint als anys vuitanta i noranta. La 
crisi del petroli va paralitzar les polítiques actives en relació amb la recepció 
d’immigració a Europa, i una part dels fluxos que anaven a Alemanya, Suïssa 
i França eren retinguts a la frontera francoespanyola, de manera s’aturaven a 
Espanya. Aquest va ser el cas d’immigrants procedents del Senegal i el Marroc.

Anys 
vuitanta

Va ser durant la dècada dels vuitanta que Espanya va començar a ser un país 
receptor de migrants d’origen estranger. Fins aleshores, el volum d’immigració 
internacional havia estat escàs. El 1985 s’aprovava la primera llei d’estrangeria, 
la Llei Orgànica 7/1985, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, que 
constituïa un requisit per entrar a la UE.
Aquell mateix any, a Schengen (Luxemburg), cinc estats membres europeus de 
la CEE, Bèlgica, França, RFA, Països Baixos i Luxemburg, van signar un primer 
tractat, anomenat Tractat de Schengen, que promulgava la lliure circulació de les 
persones pel territori europeu. 
S’inicien les primeres cadenes feminitzades d’immigració. Les primeres dones 
que van arribar per treballar en el servei domèstic a Espanya a la dècada dels 
anys vuitanta provenien de les Filipines, la República Dominicana i el Perú. Era 
un context en què creixien les taxes d’envelliment i sobreenvelliment, al mateix 
temps que dones qualificades deixaven cada cop més els espais domèstics per 
cercar remuneracions fora de casa (Oso, 2018). 
Sorgeixen les primeres cadenes migratòries de la cura a Espanya i a Catalunya 
(Marín Salamero, 2016). Gregorio Gil (2002) treia a la llum les condicions 
laborals de les dones dominicanes que treballaven a les llars espanyoles als anys 
noranta. La seva invisibilitat era deguda al fet que aquest tipus d’immigració 
treballava “portes endins”, en els espais domèstics, privats, que no es consideren 
espais productius, del mercat, sinó espais de treball reproductiu, invisible, dut 
a terme per dones. Aquesta falsa divisió —eren dones que venien a treballar i 
a enviar remeses econòmiques als seus països— ha estat perjudicial a l’hora 
d’inscriure el fenomen en la nostra història migratòria.

48. El nostre país ha conjugat períodes d’emigracions i d’immigracions durant les darreres dècades. Si, l’any 
1968, el 47% del total de les dones immigrants en el servei domèstic a França eren dones espanyoles (Oso, 
2004), hi haurà una segona cadena migratòria, a partir de la crisi econòmica del 2008, en què s’activarà la 
mobilitat d’Espanya a França, Bèlgica, Holanda i Alemanya. Se n’ha parlat poc, d’aquest fenomen, en els 
mitjans de comunicació, en què només apareixia el fenomen de la fuga de talent de joves qualificats arran 
de la crisi. S’estima, segons les dades de l’estadística de variacions residencials de l’INE, que entre el 2009 
i el 2011 van sortir cap a França 9.162 persones, i que entre el 2012 i el 2014 ho van fer 14.878. Entre 
aquestes, hi ha un gran flux de dones, que suposen el 53% dels casos, i que, de nou, treballen en el servei 
domèstic, de porteres i exercint treball de cures a París, i s’ha demostrat que aquestes segones xarxes han 
mantingut contacte amb les primeres, dels anys cinquanta i seixanta (Oso, 2017).
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Anys 
noranta

Espanya s’adhereix al Tractat de Schengen el 1991, assumint el paper de guardiana 
de la UE per la seva posició geogràfica com a frontera exterior, a la frontera sud. 
Els anys noranta van estar marcats a Europa per un debat intens sobre la capacitat 
d’assumir la nova immigració (Poblet, 2018). Amb l’adhesió d’Espanya al Tractat, 
i arran de la primera llei d’estrangeria, de 1985, tindrà lloc una regularització 
col·lectiva de persones immigrants, i el 13 de març de l’any 1991 s’aprova una 
proposició no de llei al Congrés dels Diputats, amb el govern del PSOE, en què es 
demana la regularització dels estrangers que es troben en situació irregular. Així, es 
regularitzaren 109.068 persones immigrants (Izquierdo Escribano, 1994).
En aquesta època hi havia degoteig d’espanyols que emigraven, una conjunció 
d’emigració i immigració. Això no obstant, el nombre d’efectius que arribaven era 
més gran que el dels que marxaven, és a dir, el saldo migratori era positiu, i així va 
continuar. L’EVR49 evidencia l’augment del nombre de persones d’origen estranger: 
si, des de 1988, el flux d’estrangers era predominantment comunitari, el 2001, el 
87,3% de la immigració era extracomunitària. La política de visats obligatoris per 
a nacionals de molts països, com el Marroc, el Perú i la República Dominicana, 
unida a una recessió econòmica, frenarà la immigració entre el 1991 i el 1993. 
A partir de 1995 es torna a accelerar, en un context econòmic més favorable, i a 
partir de 1997 l’augment és continuat. Es passa a 542.314 estrangers residents.
A partir de 1992, i arran de la regularització, s’observa un augment de la 
immigració marroquina, i una normalització del fenomen de la immigració com a 
font de mà d’obra procedent de països del sud global o més empobrits. En quatre 
anys, de 1989 a 1992, es quadruplica el nombre de treballadors extracomunitaris. 
El perfil de les persones treballadores va canviar, es va masculinitzar i rejovenir, 
i els sectors preferents en què treballaven eren l’agricultura, la construcció i els 
serveis menys qualificats (servei domèstic i hoteleria). A aquest fenomen el va 
seguir el reagrupament de 7.000 familiars de treballadors legalitzats. L’any 1999 es 
va completar amb la Convenció de Schengen, que va establir una política interior 
comuna de visats i la lliure circulació als països membres, que ja eren tots els estats 
de la Unió Europea. Aquests acords implicaven reforços en el control a les fronteres 
exteriors i la col·laboració transfronterera policial i judicial. Això va comportar una 
intensificació dels controls d’identificació amb l’objectiu d’obstaculitzar l’entrada 
d’immigrants il·legals.
Així doncs, l’any 1996 marca un punt d’inflexió en el lloc de procedència de les 
persones estrangeres a Espanya. A partir d’aquests moments, s’observa un augment 
d’entrades de persones provinents de països més empobrits, o anomenats del sud 
global. Una quarta part dels residents estrangers a Espanya provindria de la UE, 
i, amb la caiguda del teló d’acer, el 1991, s’accelera l’arribada de persones dels 
països de l’Est i balcànics: primer van arribar polonesos i després, romanesos, 
búlgars, ucraïnesos, etc.
En el període 1998-2000, algunes de les comunitats immigrants estaven clarament 
feminitzades, com les de la República Dominicana (el 75% eren dones), Colòmbia 
(64%) i el Perú (59%). Moltes d’aquestes dones es van convertir en proveïdores 
de remeses i caps de la llar, mitjançant l’enviament de diners als països d’origen. 
Aquest fet s’explica per l’increment de la demanda del sector domèstic, en què les 
dones de l’Estat Espanyol, en transició, augmenten els nivells educatius i milloren 
la qualificació laboral. Això va fer créixer la demanda de dones immigrants per part 
de les dones de classe mitjana.

49. Encuesta de variaciones residenciales. INE.
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2000-2001 Coincidint amb l’augment del nombre d’efectius estrangers, l’any 2000 es 
va modificar la llei d’estrangeria (Llei 8/2000) i es va reconèixer el dret al 
reagrupament familiar. L’anomenada gran onada o boom migratori, a partir 
del 2001-2002, comporta una masculinització de la immigració, sobretot de 
l’africana (65,9%) i l’asiàtica (56,9%), en contrast amb la incipient feminització 
del col·lectiu procedent de Llatinoamèrica, el 55,7% del qual eren dones. 
A Espanya es passa de l’1,8% de població immigrant en el període 2000-
2002 al 8,5% l’any 2005. Aquest fenomen provoca un augment de població 
a Catalunya d’1,2 milions de persones, i el 2006 la població immigrant ja 
representa al nostre territori un 13,13% del total.50 Aquests canvis van ser 
condicionats per factors endògens, com el mercat de treball, les transformacions 
sociodemogràfiques i les modificacions del marc legal.
En aquest període hi va haver nous processos de regularització d’immigrants: 
160.000 persones regularitzades el 2000 i 239.174 el 2001 per arrelament, al 
mateix temps que arribaven per treballar les primeres migrants pioneres. Les 
primeres comunitats de dones immigrants arribades provenien de Romania, 
l’Equador i Colòmbia, i s’afegien a les dones marroquines, comunitat ja 
instal·lada al nostre país. Després van arribar col·lectius de Bulgària, Bolívia i el 
Paraguai. Tot i així, en aquests primers moments, la demanda laboral se centrava, 
majoritàriament, en un sector masculinitzat, el de la construcció (Oso, 2018).

2002-2007 L’any 2002 es modifica el reglament de la llei d’estrangeria i s’aboleix la 
possibilitat de tramitar el permís de treball a les persones que ja resideixen a 
Espanya sense autorització. La regularització només es pot fer mitjançant el 
sistema contingent, el sistema nominal amb visat d’origen o si s’assoleixen els 
cinc anys de residència. Això esdevé un obstacle per a les persones treballadores 
en el mercat informal en moments en què la immigració extracomunitària 
continua creixent (Poblet, 2018).
És a partir del 2002 que se suprimeix el visat turístic obligatori per a l’entrada 
dels romanesos i que les persones nacionals de Romania poden entrar sense 
restriccions. S’inicia una arribada massiva de romanesos, col·lectiu que treballa 
en el sector de la construcció (homes) i en el sector del servei domèstic (dones).
El 2005, el PSOE endega el darrer procés de regularització massiva, i a 
Catalunya es regularitzen 120.000 persones, procedents, sobretot, de Romania, 
l’Equador i el Marroc. A partir d’aleshores, malgrat els discursos mediàtics sobre 
el “control” i “les portes tancades”, moltes dones arriben per treballar en el 
sector domèstic i de cures. 
El 2007, el govern imposa el visat obligatori per a les persones de Bolívia, cosa 
que en desaccelera l’arribada. Prossegueix l’arribada d’immigració femenina 
d’altres nacionalitats com Nicaragua, Hondures i el Salvador. 
El 2007, Romania i Bulgària entren a la Unió Europea, cosa que facilita la 
regularització dels migrants procedents d’aquests països (Poblet, 2018). El 
govern imposa una moratòria de dos anys a aquests col·lectius per treballar per 
compte aliè, i molts romanesos opten per donar-se d’alta a la Seguretat Social 
per compte propi. Això afavoreix que treballin en les empreses, ja que el cost de 
la seva força de treball es veu reduït. Les dones romaneses treballen en el servei 
domèstic de forma irregular (Poblet, 2018).

50. L’estat de la immigració a Catalunya. Anuari 2005. Vol I. Fundació Jaume Bofill.
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2008  
Crisi 
econòmica 
i financera

La crisi econòmica i financera del 2008 constitueix un punt d’inflexió en el 
moviment migratori. En els inicis, aquesta crisi afecta els sectors de la construcció 
i immobiliari, en què treballen sobretot homes, que perden la feina i el salari i que 
inicien processos de mobilitat social descendent i de mobilitat sectorial i geogràfica. 
No afecta tant, ni de la mateixa forma, el sector domèstic i de cures, que 
persisteix, alhora que es produeix una progressiva feminització de les migracions. 
Les dones mantenen la feina, tot i que de forma més precària —més temporalitat 
laboral, inestabilitat i dificultats per cotitzar i accedir als sistemes de protecció 
social (Oso, 2018). L’augment de l’arribada de dones migrants és important, 
especialment des de l’Amèrica Llatina: Veneçuela, el Perú, Colòmbia i Bolívia, i fins 
i tot les dones romaneses superen en nombre els homes romanesos. En canvi, en 
el cas de les marroquines, els homes continuaren sent més, si bé elles passaran de 
representar el 37% (2008) del total de la població marroquina al 43% (2018).
La crisi econòmica modifica el ritme migratori a partir de l’any 2008, fins al punt 
que, el 2012, les emigracions arriben a superar les immigracions.
La recessió econòmica causa un retrocés sectorial en la població immigrant 
femenina, i moltes dones passen de l’hoteleria o el comerç al sector del servei 
domèstic i de cures a domicili (Oso, 2018).
El 2008 desapareixen els cups anuals de contingents —tot i que hi continua havent 
cups agrícoles— i el 2009 s’aprova la darrera reforma de la llei d’estrangeria, 
que condiciona la regularització a l’arrelament social —figura ja existent des del 
2004, quan es defineix l’arrelament social i laboral—, és a dir, si s’acrediten tres 
anys d’arrelament en un lloc i un contracte de treball de 40 hores, es pot accedir 
a la regularització dels papers. S’aprova el 2009 la llei d’asil d’Espanya, però el 
reglament no es duu a terme (Poblet, 2018).

Període 
postcrisi 
2009-2015

En paral·lel, molts homes immigrants retornen al país d’origen. Les reemigracions i 
les polítiques de retorn afecten més els membres masculins que les dones. 
El govern espanyol impulsa el 2010 el pla de retorn voluntari,51 que possibilita 
el retorn de la persona immigrant en atur al seu país d’origen: si s’hi acull, 
cobra tot l’atur de cop, amb la condició de no tornar en tres anys. S’hi acullen 
poques persones, de manera que resulta un fracàs (Poblet, 2018). El pic més alt 
de reemigracions té lloc el 2013, i a partir d’aleshores va en descens. Aquestes 
taxes de retorn i reemigracions a l’estranger afecten homes més que no pas 
dones, cosa que, de nou, explica la feminització de la immigració. 
En plena crisi, les llars espanyoles s’han d’“estrènyer el cinturó”. Davant la 
insuficiència de les polítiques relacionades amb la dependència —la llei de la 
dependència 30/2007 va ser aprovada abans de la crisi, i la seva posada en marxa ja 
va topar amb moltes dificultats—, les estratègies familiars s’orienten a proveir-se de 
serveis de cura a la pròpia llar, i el servei domèstic i de cures és un dels que registren 
menys atur, tot i la seva precarietat consubstancial. Laura Oso, en l’article Mujeres 
migrantes en España: bastiones de resistencia frente a la crisis económica (2018), 
mostra que, davant la crisi, les famílies despleguen estratègies de mercantilització 
de les cures, tant pel que fa a les persones grans com als infants, cures que són 
cobertes, en molts casos, per dones d’origen estranger. Oso observa el canvi de rol 
de les dones immigrants com a dones breadwinners, o guanyadores de pa, en uns 
moments com aquests, de greu crisi, en què resisteixen més i reemigren menys, per 
bé que a costa de la devaluació del gènere masculí que, en molts casos, suposa el 
fet que siguin elles les qui mantenen la llar i les principals proveïdores. 

51. A més, hi ha els plans de retorn assistencial, com el que gestiona la Creu Roja. Per altra banda, hi ha 
els programes que molts països llatinoamericans van posar en marxa per acollir i ajudar a retornar els seus 
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Període 
postcrisi 
2009-2015

Segons un estudi realitzat pel Colectivo IOÉ-OIM,52 l’impacte de la crisi sobre la 
població immigrant es caracteritza per:
- Una frenada en l’augment dels immigrants en edat laboral
- Des de l’inici de la crisi, el flux migratori disminueix i hi ha més sortides que 
entrades; 
Es redueix la taxa d’activitat masculina i augmenta la femenina, 
- La crisi afecta més fortament aquest col·lectiu —la taxa d’atur dels immigrants 
(39,1%) dobla la dels autòctons (18,4%); 
- Quant a l’ocupació assalariada, primer es destrueixen les feines temporals, 
però, a partir del 2010, també les indefinides. A partir de 2011, repunta 
l’ocupació femenina, si bé passa d’indefinida a temporal. 
- Amb la crisi augmenta el tipus de feina de baixa qualitat, i més d’una quarta 
part de les persones estrangeres no tenen cap tipus de cobertura social. El 
salari mitjà dels immigrants és inferior al dels espanyols, i, amb la crisi, aquesta 
diferència s’amplia. A més, els ingressos més baixos corresponen a les dones.
El 2009, a Europa, se signa el Tractat de Lisboa, que estableix una política 
comunitària específica en matèria d’immigració, que se centra en el control 
de les fronteres i dels fluxos d’entrada. S’estableixen dos mecanismes: 1) la 
vigilància de les fronteres marítimes exteriors, coordinada per FRONTEX,53 i 
2) el sistema d’informació de visats (VIS). Espanya havia creat el 2006 la unitat 
central de xarxes d’immigració il·legal i falsedats documentals (UCRIF), en 
què operava la policia, i el 2009 crea la brigada d’expulsió de treballadors 
estrangers. 
El 2009 s’aprova la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora de la llei d’asil, 
i aquell mateix any es modifica la llei vigent d’estrangeria (Llei Orgànica 
4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya), i un 
nou reglament d’execució (Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril) en gestiona 
l’aplicació. En aquest àmbit legislatiu, la crisi econòmica força l’adopció de 
noves mesures, com la flexibilització de la renovació de les autoritzacions de 
treball per a molts estrangers que, d’una altra manera, haurien caigut en situació 
d’irregularitat sobrevinguda. Un dels efectes de la crisi econòmica és la reducció 
del catàleg d’ocupacions de difícil cobertura.
L’any 2010 es modifica el Codi Penal introduint, en l’article 177, el tràfic 
d’éssers humans com a crim. Entre les mesures adoptades, destaca el control 
extern de la immigració irregular, que pot consistir a aplicar una estratègia de 
setge amb l’objectiu de detenir i expulsar els immigrants irregulars, d’una banda, 
o en la retenció al punt d’entrada per restringir l’accés il·legal a la nació, de 
l’altra (Triandafyllidou, 2010).
En relació amb les migracions nacionals, entre el 2013 i el 2015, com a 
conseqüència de la crisi, el saldo migratori nacional és acusadament negatiu: el 
2013, de -40.908, i el 2015, de -42.536.

expatriats. Un dels més importants va ser el de l’Equador. Una part d’aquells migrants retornats està tornant 
a Espanya.
52. Colectivo IOÉ-Organización Internacional de Migraciones (2011). Impactos de la crisis sobre la pobla-
ción inmigrante, Madrid.
53. Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados 
Miembros de la Unión Europea (FRONTEX).
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Moment 
actual

Les dones han anat guanyant protagonisme en els fluxos migratoris recents, 
sobretot en les entrades. Pel que fa a les edats, si des del 2008 hi havia un 
predomini d’entrades d’edats relativament joves, actualment s’observen grups 
d’edats diversificats, consistents en infants d’entre 10 i 15 anys i persones de 
més de 45 anys. 
Els organismes internacionals assenyalen tres noves característiques de les 
migracions a escala planetària: la feminització dels fluxos migratoris, la 
importància de la immigració infantil i les noves causes, com la crisi climàtica. 
Ara mateix, el 80% dels desplaçaments per causa de sequera, desertificació 
i augment del nivell del mar són protagonitzats per dones, i s’espera que 
n’augmenti el nombre (CES, 2019). 
Segons el CES,54 Espanya ocupa actualment la desena posició mundial com a 
país receptor de població.55

Des del 2015, el saldo migratori d’estrangers torna a ser positiu: +40.775 
(INE,2015); +114.674 (2016); +117.917 ( 2017); +329.732 (2018); +446.866 
(2019) i +230.026 (2020). 

Amb l’objectiu d’entreveure diferents moments històrics i contextos legals, la re-
cerca inclou diversos períodes d’arribada quant als perfils entrevistats. Considerant el 
moment d’inflexió que constitueix la crisi financera del 2008 en el ritme d’arribada 
d’efectius, les dones subjecte d’entrevista se situen en dos grups: les que arriben abans 
de la crisi i les que ho fan després. Així doncs, podem definir dos períodes d’arribada:

Un període precrisi 1998-2007: la meitat de les dones entrevistades van arribar a 
Catalunya abans del 2008. En concret, des d’Algèria (1998) i Romania (2002). Quatre 
van arribar en el bienni 2006-2007, via reagrupament familiar, procedents de l’Equa-
dor, Bulgària, el Marroc i el Perú. L’altra meitat de dones entrevistades van arribar en el 
període postcrisi 2014-2019. El 2014 va arribar l’entrevistada boliviana, amb un ma-
trimoni arranjat amb una persona connacional. Entre el 2016 i el 2019, en un període 
de saldo migratori novament positiu, van arribar la resta de dones entrevistades des del 
Perú, Veneçuela (2) i Colòmbia. Aquestes dones es caracteritzen pel fet que van arribar 
soles i van deixar els seus fills a càrrec de les àvies o altres familiars, i perquè presenten 
un nivell acadèmic alt i tenen contactes procedents de cadenes migratòries.

 2.7.2 Condicions legals d’arribada: migració i estrangeria

Algunes de les dones entrevistades van arribar a Catalunya sense papers, és a dir, 
en situació d’irregularitat des d’un punt de vista jurídic. El procés de regularització és 
un dels obstacles més grans amb què topen les dones que arriben al nostre país. La via 
de regularització és legislada per la llei d’estrangeria, Llei Orgànica 4/2000, d’11 de 
gener. Les vies d’arribada legals són: amb un contracte de treball o per reagrupament 

54. Consejo Económico y Social. Informe la inmigración en España: efectos y oportunidades (2019).
55. Segons dades de l’Organització Internacional de les Migracions (OIM). L’ordre actual és: els Estats Units, 
Alemanya, la Federació Russa, l’Aràbia Saudita, el Regne Unit, els Emirats Àrabs Units, el Canadà, França i 
Austràlia. A aquests països els seguiria Espanya.
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familiar, via matrimoni o acreditant que es té una parella estable nacional o que té la 
nacionalitat (reagrupament per via comunitària), o bé amb la condició d’asilat —cas 
en què no es pot treballar fins que passen sis mesos des del reconeixement de la situ-
ació d’asilat al sol·licitant de protecció internacional.56 Moltes persones arriben amb 
un permís de vacances de tres mesos, a la fi del qual han de passar per un procés de 
regularització, que pot ser molt llarg i difícil, tenint en compte l’actual context laboral 
i la precarietat de molts llocs de treball.

Vies d’arribada i regularització de les dones entrevistades:
1. Via reagrupament familiar: sis de les dones de l’estudi han estat reagrupades pel 

seu marit o família, que ja estaven establerts a Espanya. Segons la llei d’estrangeria, 
Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, article 16, les persones estrangeres tenen 
el dret a la intimitat familiar. En exercici d’aquest dret, les persones estrangeres 
residents poden reagrupar determinats familiars: 1) El cònjuge de la persona rea-
grupadora, sempre que no estiguin separats legalment o de fet, o la persona amb 
qui mantingui una relació anàloga conjugal. 2) Els fills i filles de la persona reagru-
padora i/o el seu cònjuge que tinguin menys de 18 anys i que no estiguin casats ni 
incapacitats, quan la persona reagrupadora en sigui el representant legal. 3) Si són 
fills o filles només d’un cònjuge, cal que la persona reagrupadora en tingui la pàtria 
potestat en exclusiva o que li n’hagin atorgat la guarda i custòdia, i que estiguin 
legalment al seu càrrec. 4) Els ascendents de la persona reagrupadora o del seu 
cònjuge, quan estiguin al seu càrrec, tinguin més de 65 anys i es justifiqui la neces-
sitat d’autoritzar-ne la residència a Espanya; només es poden reagrupar ascendents 
quan la persona que reagrupa té un permís de residència de llarga durada o cinc 
anys continuats de residència legal.
Per via reagrupament familiar, van arribar, reagrupades pel marit, dues de les dones 
romaneses (abans del 2007, en període de transició a la UE), la dona procedent 
de l’Equador i una de les dones peruanes; i reagrupades per pares o mares, la noia 
búlgara i la noia marroquina. 

2. Via matrimoni amb una persona que resideix al país de destinació i que té naci-
onalitat espanyola o bé qualsevol de les nacionalitats de la UE mentre resideix a 
Espanya. És una manera d’aconseguir la residència. Dues dones van aconseguir la 
residència via matrimoni. L’una es va casar al Camerun amb un lleidatà i va arribar 
a Lleida ja casada. L’altra, boliviana, va fer ús d’un matrimoni de conveniència per 
aconseguir la regularització i tenir la possibilitat de treballar sense traves.

[... ] fue que yo, para poder venir, me han hecho un contrato de trabajo. La jefa de mi 
hermana, donde trabajó ocho años, le dijo: ”yo le hago un contrato a tu hermana”, cosa 
que mi hermana todos los papeles juntó y allá en mi país lo denegaron. […] Entonces, 
mis hermanas me dijeron “no vas a poder venir porque el contrato nos lo han rechazado 
y mi jefa no puede hacer más cosas”. Vale. Hemos dejado dos tres días, y resulta que mi 
hermana me llama y me dice:”no sé si es suerte o no sé qué hay por ti, pero si te puedes 
casar con una persona que no conoces, puedes venir acá a España. Háblalo con tu pare-

56. Quan es resol, tant si es concedeix l’asil com si no, s’extingeix la condició de sol·licitant. Si es denega 
l’asil, es deixa de poder treballar.
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ja”. Y yo le digo “¿casarme? Pero ¿con quién?”. Yo ni con mi pareja me estoy casando y 
me voy a casar con alguien que no conozco de nada, y me dijo “pues una persona latina 
igual, te casas, pasa un año, te divorcias…” (E4: Bolívia)

3. Altres vies
Les set dones restants de l’estudi ho han tingut més difícil. Moltes han arribat soles, 
amb contactes amb familiars o coneguts. Una, però, ha arribat al país gràcies a l’ex-
cedència d’un any que li va concedir la universitat veneçolana en què treballava. 
Les altres han arribat amb permís de tres mesos, anomenat permís d’estada (per 
estudis, turisme, pràctiques no laborals, etc.), de conformitat amb l’article 30 de 
la llei d’estrangeria, i, un cop esgotat aquest temps, la seva situació administrativa 
ha esdevingut irregular. A partir d’aquest moment s’han trobat a la intempèrie, en 
la clandestinitat, i ha estat aleshores que han intervingut les xarxes migratòries i els 
contactes amb persones del mateix país d’origen, o grups organitzats, de poca fiabi-
litat, o bé entitats socials, que donen aixopluc, informen i assessoren. Sovint, quan 
arriben, les dones tenen poca informació, inseguretat, temors, i algunes opten per 
acceptar feines com a treballadores internes, de manera que resideixen en espais 
privats i tancats, on exerceixen treballs domèstics o de cures. Segons la llei d’es-
trangeria vigent, han de passar tres anys abans no puguin obtenir el permís de resi-
dència temporal (art. 31), tret que estableixin una relació amb una persona comu-
nitària. Mentrestant, han de sobreviure treballant en precari per poder mantenir-se 
i enviar remeses als familiars que viuen al país d’origen. L’administració pública, 
però, pot autoritzar una residència temporal per qüestió d’arrelament (art. 31.3).

La regularització, un camí llarg i difícil

L’article 31 de la llei d’estrangeria preveu possibilitats específiques d’accés al per-
mís de residència temporal per a persones en situació d’irregularitat a Espanya.

En arribar a Espanya, el primer que acostuma a fer el migrant és empadronar-se al 
municipi on resideix. El fet d’estar empadronat o registrat a l’ajuntament del poble on 
viu significa que se’l considera veí d’aquell poble o ciutat, i li dona dret a assistència 
sanitària, serveis educatius i assistència en centres oberts per a infants i adolescents, 
serveis socials bàsics. Per fer-ho, ha d’acreditar un contracte de lloguer o les escriptu-
res de propietat d’un habitatge, a més del seu document d’identitat. Si no és propietari 
ni llogater, ha de demanar a la persona propietària o que sigui titular del contracte de 
lloguer que l’acompanyi a empadronar-se. Les persones d’origen estranger extracomu-
nitari que no disposen de residència de llarga durada han de renovar la inscripció al 
padró cada dos anys; altrament, se’ls dona de baixa.

De les testimonis entrevistades, la dona procedent de Colòmbia celebra el fet de no 
“haver passat gana”, malgrat la precarietat en què viu, i assenyala l’acollida que li ha 
procurat el Centre Llatinoamericà de Lleida, amb el qual ha col·laborat com a volun-
tària des que va arribar a Lleida:

Ahora mismo, en mi país, eso es una porquería en todos los aspectos. Si usted mira políti-
camente, ahí, sí. ¿Qué admiro y estoy admirando de España? Se lo he dicho a mi familia, 
se lo he dicho a mi gente de Colombia. Hombre, yo, en España no he aguantado hambre 
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[…]. Yo no estoy empadronada, porque hay que tener un padrón, y ustedes, con la tra-
bajadora social, se va adonde le dan los alimentos. Hombre, yo…, con el Centro Latino 
he tenido alimentos sin estar empadronada, sin ir a una asistenta social. (E11: Colòmbia)

L’article 31 bis de la llei d’estrangeria preveu la possibilitat d’obtenir residència 
temporal en el cas que una dona hagi estat víctima de violència de gènere. En el curs 
de la recerca, una dona va explicar que havia estat objecte d’abusos i d’una violació al 
domicili particular on feia unes hores de feina de servei domèstic. Es trobava en situa-
ció d’irregularitat i ens va preguntar si havia de denunciar l’home que l’havia agredit, 
que, a més, constava que havia abusat sexualment d’altres treballadores.

—¿Tú quieres denunciarlo? ¿Lo denunciarías?

—Depende, por eso yo te digo. Yo lo pensé. En el momento yo ni siquiera pensé, “hom-
bre, voy a llamar a los Mossos d’Esquadra”, porque ese teléfono me lo sé de memoria. 
Pensé “yo soy una ilegal, el tipo tiene papeles. Yo no tengo dinero, el tipo tiene dinero”. 
O sea, ¿sí? Uno se la piensa… (E11: Colòmbia)

L’entrevistada va decidir anar als Mossos d’Esquadra i posar una denúncia; això 
no obstant, els agents no li va garantir que se’n pogués sortir, ja que, si no tenia testi-
monis o proves, seria “una paraula contra l’altra”. Finalment, en veure que mancava 
de suport, i malgrat que tenia el contacte d’una persona connacional —que és qui li 
havia proporcionat la feina en negre—, va desistir d’interposar la denúncia. Estava 
convençuda que, per la seva condició d’irregular, no seria escoltada. Els Mossos la van 
mirar amb una certa suspicàcia, i li van comentar que recentment s’havia enxampat 
una xarxa de dones d’origen estranger que denunciaven falsament haver estat objecte 
de violència de gènere a fi d’aconseguir permís de residència.57

Tan bon punt el migrant s’empadrona, disposa de tres vies per regularitzar la seva 
situació: 1) Regularització per irregularitat sobrevinguda. 2) Regularització pel pas del 
temps. 3) Regularització per arrelament social i laboral. Per poder arrelar-se, ha de 
demostrar que ha estat treballant durant un any amb un contracte laboral de 40 hores 
setmanals, si bé, en el sector del servei domèstic, se n’admeten 30. 

 Cadenes i xarxes migratòries

Deixar un país i instal·lar-se en un altre implica riscos, ruptures i desafiaments, 
sobretot quan es fa en clandestinitat. Segons Pedane (2010), els migrants potencials 
acostumen a beneficiar-se de recursos socials sorgits de vincles horitzontals, normes 
de reciprocitat i solidaritat i obligacions derivades del fet de pertànyer a una comunitat 
específica, els quals estan associats al parentiu, l’amistat i el veïnatge, i disminueixen 
els costos i els riscos dels moviments internacionals. Són les anomenades cadenes 
migratòries.

57. Són fets contrastats, ja que la vam acompanyar als Mossos d’Esquadra.
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Una cadena migratòria fa referència al moviment pel qual, a través de les seves 
relacions primàries, persones potencialment migrants s’assabenten d’oportunitats, es 
proveeixen de transport i obtenen instal·lació inicial i feina (McDonald, 1960). En 
aquestes cadenes s’estableixen relacions de poder o relacions verticals, o bé relacions 
horitzontals, així com vincles que poden ser solidaris o d’explotació (Harney, 1980). 

En la major part dels discursos de les dones entrevistades es posen en relleu contac-
tes previs amb altres persones conegudes o familiars que havien emigrat abans. 

Sí, per això va arribar aquí, perquè tenia amics que ja eren del mateix poble…, amics, 
familiars, saps? I va arribar a través d’això. (E7: Marroc)

Bueno, cuando yo vine aquí, yo tengo una hermana también aquí. Que vivía en ese en-
tonces en Madrid. Y entonces yo me quedé con mi hermana unos cuatro o cinco meses, 
y luego mi marido vino y alquiló un piso aquí en Tremp. Alquiló un piso, pero ya con el 
ánimo de reagrupar a las niñas. Porque en Madrid no había forma de alquilar un piso, se 
necesitaba muchísimo dinero, y ya para este piso que alquiló ya le costó bastante dinero, 
pero claro, trabajaba en la construcción, era encofrador de primera, que ganaba, ganaba 
muy bien. Entonces lo alquiló y ya me vine aquí, y aquí hice los papeles de reagrupa-
ción. (E10: Equador)

Els vincles o les relacions socials no estan exempts d’intents encoberts de manipu-
lació o de situacions de poder, que s’amaguen rere l’aparença de vincles cooperatius 
o solidaris, fins i tot familiars. En alguns casos, la manipulació o l’exercici de poder es 
manifesta en actituds masclistes per part de familiars que, en residir al país de destina-
ció, aprofiten la vulnerabilitat i el desemparament de la dona que hi arriba.

Yo vine acá, porque mi primo, que está en Palma de Mallorca, me ofreció trabajar en un 
hotel. Me dijo que sí, que acá vas a tener trabajo, y que te harán el contrato, y yo vine 
con la idea de que yo llegaba y tenía trabajo, me hacían contrato y que al año yo volvía. 
Porque eso le dije a mi pequeña. Que al año yo vuelvo. Cuando llego acá, llego al hotel 
donde mi primo trabaja, no había trabajo, no había contrato. Me presentó al dueño, al 
administrador del hotel, y vi que no, no estaba interesado, y mi primo, que es un primo 
lejano, se la pegó de galán, me quería seducir. Así es que cuando yo vi esto, yo agarré y 
me dije “me voy”. Cogí mi maleta, vine con una maleta, vine de turista, con una maleta 
pequeñita. Y dije, “me voy a Barcelona”. Porque tenía programado, me puse yo en Mil 
Anuncios, puse un anuncio pidiendo trabajo. Y me llamaban de todo, para hacer de lim-
pieza pero con sexo, para que fuera a trabajar con ellos de interna, pero que iba a tener 
todo, pero que iba a ser su mujer. Incluso alguna mujer que me llamó diciendo que ella 
trabajaba así, todo de servicio incluido, para hacer tareas para el padre de los niños que 
ella cuidaba y que tenía trabajo, comida, coche y todo y un buen sueldo, pero tenía que 
hacer…, porque ella se quería regresar a su país y quería dejar a alguien, y ella buscaba 
su reemplazo. Todo esto me encontré. Tuve ofrecimientos de todo tipo, de este tipo. No 
acepté. Me busqué la vida. (E1: Perú)

Un altre exemple de vincles que poden semblar solidaris, pel fet que provenen de 
familiars, però que en realitat no ho són el tenim en la cadena migratòria que va se-
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guir la noia colombiana, que, arran d’un divorci, va decidir venir a Espanya, i que va 
arribar amb un dels seus dos fills a Catalunya, on vivia la seva germana. Va comprar 
els bitllets d’avió i va arribar amb permís turístic per a una estada de tres mesos. No 
tenia diners, però la seva germana ja li havia buscat feina. Ara bé, aquesta ajuda/feina 
no era gratuïta: 

Eso fue una de las cosas que hizo mi hermana muy mal hechas, por mi inexperiencia… 
Me robó en los pasajes, bueno, me hizo cosas, me trajo con trabajo, pero al final también 
me estaba robando unos euros en el trabajo. (E11: Colòmbia) 

En sentir-se traïda per la seva germana, hi va trencar el vincle i va contactar amb 
dues cosines establertes a Lleida, que la van convidar a viure a casa seva. La noia la-
menta no haver fet cap planificació econòmica: 

El error mío, el error mío es que me vine exactamente con el dinero supuestamente para 
llegar, ¿sí? Pero no traje en mi bolsillo dinero adicional, ¿sí? Bueno, lo traje, porque tenía 
que acreditar que venía de vacaciones, pero yo me venía a quedar. Pero ese dinero no 
era mío, era de mi hermana. Yo tuve que devolvérselo al llegar, se lo regresé de una vez a 
ella, que es uno de los errores que no se lo deseo a nadie, ¿sí? Porque, como quiera usted 
con dinero, consigues piso, puede ser en negro y bueno, tú la pasas, pero quedarse sin 
un real en otro país con un hijo, madre mía, eso no se lo deseo. (E11: Colòmbia)

En el cas de la dona equatoriana, el seu marit va venir a través del contacte dels 
seus germans, però, en arribar, no el van acollir, de manera que va haver de dormir a 
la intempèrie, en plena muntanya del Pirineu. 

E: ¿Aquí en Lleida llegó?

M: Aquí a Sort. Los hermanos lo echaban, no le dieron posada. Es que es muy triste, 
¿sabes? Él dormía en los parques…

E: Con el frío que hace.

M: Y él se recuerda de dos personas, que no me acuerdo el nombre, cuando él viene. 
Ahora está en Ecuador, cuando él viene va a buscarlo a tal persona, porque cuando yo 
no tenía, se sacaba con una barra de pan y me daba. (E10: Equador)

Segons Pedane (2010), en els contextos transnacionals, en molts casos és la família 
qui inicia la cadena migratòria, el projecte migratori i el seu procés. El paper de la 
dona en aquesta família esdevé un nou paper, ja que el rol de pionera o iniciadora 
d’un projecte migratori li atorga un altre tipus de visibilitat. Les relacions de gènere, 
en el moment en què s’inicia el procés migratori, passen per diversos moments. De 
vegades, la dona que migra ho fa sola o sense cadena familiar migratòria, és a dir, per 
iniciativa pròpia, com en el cas de la dona camerunesa entrevistada, que, a través de 
les xarxes socials, fa amistat amb un lleidatà, amb qui es casa. La reacció de la seva 
família davant el fet que marxés a un món desconegut va ser aquesta:
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E: I quan tu vas marxar, pel fet de ser dona, vas sentir alguns comentaris? “Ui, te’n vas”.

A: Sí, sí, sí.

E: Pel fet de ser una dona, diferent que si fossis un home?

A: Si, sí, sí. 

E: I per què?

A: Inclús quan jo em vaig casar, van dir “aquesta, s’ha casat amb un blanc..., la portarà 
allí i... farà... Sí. Inclús en la família, no diguéssim la família, la meva, però cosins..., sí.

E: Si haguessis sigut un noi?

A: No, això no passa si és un noi. (E2: Camerun)

A continuació (taula 5) es mostren les estratègies d’arribada de les participants en 
l’estudi. Els tipus de vies han estat: via reagrupament familiar, via matrimoni o via 
arribada amb el marit, entre d’altres. 

 Taula 5. CondiCions d’arribada de les persones enTrevisTades

Persona 
entrevistada

Any i condicions en què arriba Existència de cadenes migratòries 
formades per familiars o contactes

E9. ALGÈRIA 1998. Arriba per problemes 
polítics del seu marit.
Ruta: Alger-Melilla-Algesires-
Lleida-Alfarràs. 

Hi havia alguns compatriotes a 
Lleida. Van venir perquè havien 
sentit dir que en la campanya de la 
fruita hi havia feina.

E13 ROMANIA 2002. Arriben reagrupades ella i 
la filla.
 

Arriba primer el marit, l’any 2000, 
i després ella, amb dos dels seus 
germans. S’havia quedat a Romania 
amb la seva filla petita per cuidar 
els fills dels seu germà.

E14 ROMANIA 2002. Pionera. Arriba sola. Havia 
vingut abans de temporera. 

Després han vingut el seu marit i 
els seus dos fills.

E10 
EQUADOR

2006. Reagrupada pel seu marit. 
Arriba amb permís de residència, 
no de treball. 

El seu marit era aquí des del 2000. 
Després, el 2007, fa venir les tres 
filles.

E12 PERÚ 2006. Reagrupada pel seu marit. El marit arriba primer i després la 
reagrupa.
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E7 MARROC 2007. La família és reagrupada pel 
seu pare, que va arribar a Tàrrega 
el 2004.

Viatja amb la família i el pare era 
aquí ja des del 2004.

E16 ROMANIA 2007. Reagrupada pel seu marit. Primer arriba el marit i després ella, 
acabada de casar.

E3 BULGÀRIA 2007. Reagrupada per la seva 
mare a Tremp. Arriba amb la seva 
germana i la seva neboda.

Aquí vivien els seus germans i la 
seva mare.

E2 CAMERUN 2010. El seu marit va al Camerun, 
es casen i la porta a Lleida.
Amb papers per matrimoni.

Era xarxa familiar a partir del 
matrimoni.

E4 BOLÍVIA 2014. Es casa en un matrimoni de 
conveniència amb un compatriota 
per poder tenir els papers. 

A la ciutat de Lleida hi viuen dues 
de les seves germanes.

E6 VENEÇUELA 2016. Arriba sola i sense papers. Arriba amb el contacte d’una 
amiga del seu país, la mare de la 
qual li podia llogar una habitació.

E5 PERÚ 2016. Arriba sense papers. Uns 
anys abans, el seu marit havia 
migrat a Galícia, on va morir al 
mar. Ella va rebre una pensió per 
al fill —fins als 25 anys— i li van 
fer un DNI fictici perquè pogués 
cobrar la pensió. Quan arriba, 
aquest document no li val, i ha 
d’esperar tres anys per poder fer 
l’arrelament.

Una persona coneguda a 
Barcelona. 

E8 BRASIL 2017. Arriba sola des de Lisboa, 
on vivia amb la seva exparella. 
Conveni Portugal-Brasil que 
facilitava poder treballar.
No tenia papers en el moment de 
l’entrevista.

Té una cosina llunyana a la ciutat 
de Lleida.

E1 PERÚ Febrer 2017. Mallorca-Barcelona-
Tàrrega.
No tenia papers en el moment de 
l’entrevista.

Tenia un cosí que li va prometre 
que podria treballar amb contracte 
en un hotel, però no va ser així. 
Sense papers. 

E15 
VENEÇUELA

2019. Veneçuela.
No té papers.

Arriba sola, però tenia contactes a 
Barcelona, Lleida i Soses.

E11 
COLÒMBIA

2019. Arriba sola amb els diners 
que li deixa la seva germana.
No té papers.

Sí, té una germana a Barcelona.
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Condicions d’habitatge 

En arribar, les dones entrevistades han hagut de fer front al problema de l’allotja-
ment. El següent gràfic de xarxes (Atlas-ti) mostra que les dones han estat acollides 
per familiars, pròxims o llunyans, en els casos de reagrupament familiar, o per parents 
provinents de les cadenes migratòries amb què tenien contacte. 

GràfiC 17. esTraTèGies residenCials de les dones immiGranTs en arribar al nosTre país

En altres casos, com ja s’ha comentat, les noies internes resideixen a la mateixa llar 
de la família contractant. Altres noies que han arribat soles comparteixen habitació en 
pisos d’estudiants o resideixen d’amagat en pisos de contactes amb persones conegu-
des. Sigui com sigui, en arribar, l’habitatge és un problema que cal resoldre, i el cost 
que suposa, també.

Algunes de les entrevistades que es troben en situació irregular, davant la necessitat 
de disposar d’aixopluc, han hagut d’acceptar les condicions humiliants que els han 
imposat les persones que les han acollit a casa seva. L’acolliment per part d’una família 
no sempre ha estat desinteressat o gratuït, sinó condicionat a una contraprestació per 
part de la dona acollida.

Por eso cuando tuvo problemas y me dijo “¡yo te recibí en mi casa!”. Sí, pero no fue de 
gratis, porque yo limpiaba, atendía y encima todo lo que yo tenía, tenía que comerlo 
todo el mundo, e igual me sacaba dinero; si necesitaba algo tenía que comprarle. Pues 
no, yo por eso preferí ir abriéndome camino y trabajar de interna, y así ahorrar lo poco, 
para mis hijos, porque mandaba dinero y sigo mandando. El trabajo es para mis hijos. 
(E1: Perú)

Xarxes migratòries al lloc d’assentament

En els exemples anteriors, les noies, un cop arriben a Lleida o a Tàrrega, troben la 
seva xarxa migratòria. Les xarxes migratòries han estat definides com a noves trames 
de relacions vinculades a la inserció en la societat d’arribada. Pedane (2010) les defi-
neix com a grans estructures socials que transcendeixen els límits geogràfics —tenen 
un caràcter eminentment transnacional— i involucren totes aquelles persones i ins-
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titucions que estan vinculades al fet migratori: polítiques d’Estat (origen i destinació), 
migrants, ocupadors i ocupadores, ONG, personal de serveis socials, institucions reli-
gioses i associacions d’immigrants.

O sea una comunidad, un grupo, ahora mismo con lo de la iglesia, verdad, con lo de la 
iglesia, con lo del Centro Latino, para mí es supremamente importante, porque ahí sí nos 
hemos sentido como en casa, ¿sí? Las personas que están ahorita mismo son personas 
sociables, y son personas que bueno, igual que nosotros, han llegado a este país y están 
dando la mano a otros que acabamos de llegar. (E11: Colòmbia)

En el moment de construir les pròpies xarxes migratòries, les entrevistades assenya-
len algunes entitats com a bàsiques a la ciutat de Lleida a l’hora de rebre, assessorar, 
acompanyar i aixoplugar les dones així que arriben: l’església o la parròquia del Car-
me de Lleida; el Centro Latinoamericano de Lleida; les aules d’acollida dels centres 
escolars o IES; els serveis socials i les treballadores socials d’aquests serveis, i Càritas 
Lleida.

Sí, claro, yo había traído algunos ahorros, duré cuatro meses aquí sin empleo y eso, pero 
bueno, poquito a poco… fui a la iglesia El Carmen, que me recomendó mi profesora de 
la plaza Ereta, que empecé a hacer un curso de catalán y entonces me hice muy amiga 
de la profesora. Ella me recomendó la iglesia El Carmen, me dio la dirección y por me-
dio de ella… Allí, en la iglesia, conocí a otras personas, me hablaron del Centro Latino, 
empecé a ir al Centro Latino…, y bueno, así he ido conociendo y dando a conocer. (E6: 
Veneçuela)

Això va ser el que em va ajudar una mica amb la professora de l’aula d’acollida, ella par-
lava francès, pues ens enteníem, pues, amb frases..., lo poc que ella sabia, i jo… N’havia 
aprés al meu país, però ens enteníem bé d’aquesta manera. (E7: Marroc)

Ya con Elena la conozco, pero de este año recién, porque me fui a anotar a Cáritas y 
me tocaba ella. Y es muy buena persona, y me está llamando por trabajos, envía currí-
culums, a ver si me sale un trabajito. (E12: Perú)

Els vincles que les persones migrades estableixen o comencen a establir en el mo-
ment de l’arribada i en l’assentament són bàsics. Els vincles s’han conceptualitzat en 
forts i dèbils (Pedone, 2010; Granovetter, 1973; Grieco, 1987). Els vincles forts impli-
quen lligams emocionals, confiança i reciprocitat, i faciliten l’intercanvi de recursos 
valuosos i d’informació precisa; influeixen en les opinions de les persones, estan més 
disponibles i generen més motivació a l’hora de proporcionar ajuda. Els vincles dèbils 
no impliquen confiança, mantenir-los exigeix menys temps i energia, no influeixen en 
les opinions de les persones i suposen menys disponibilitat a ajudar.

Segons s’ha posat de manifest en l’estudi, el fet de disposar d’uns vincles forts ha 
facilitat a les dones la seva inclusió en la nostra societat. Tenir família directa, infor-
mació segura i xarxes de confiança ha estat fonamental. Per contra, les noies amb 
vincles dèbils han hagut de passar per situacions dures i plenes d’incertesa, que els 
han provocat actituds de desconfiança, inseguretat, por i ansietat, com en el cas de la 
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noia colombiana agredida en una llar i que, després d’aquesta experiència, té por de 
tornar a entrar a llars privades. Això, unit a la necessitat urgent de sobreviure i guanyar 
diners, les ha fet acceptar feines com a treballadores internes, cosa que els ha suposat 
un aïllament més gran, amb aspectes propis de situacions d’esclavitud.

2.7.3 Ser dona: la seva mirada del gènere

L’anàlisi del gènere en relació amb les migracions és clau per precisar com s’ins-
tauren desigualtats per raó de diferències biològiques, sexuals, que, en traslladar-se a 
una determinada cultura, es tradueixen en diverses formes de desigualtat entre homes 
i dones. Així, el gènere, com a construcció social i cultural de la diferenciació sexual, 
divideix les persones en femenines i masculines i estructura la percepció i l’organit-
zació concreta i simbòlica de la vida social (Ciurlo, 2014).

El fenomen de les cadenes globals de cures mostra com es continuen reproduint les 
desigualtats entre gèneres, desigualtats en tot allò que, implícitament, i d’acord amb 
les estructures de dominació simbòlica, ens han fet entendre que és tasca femenina. 
Desigualtats de gènere per raó de classe i ètnia. Desigualtats inherents al fet que sigui 
només la meitat de la humanitat, les dones, qui continua determinant i liderant tot el 
que es relaciona amb la reproducció social i la preservació de la vida.

La devaluació de les tasques reproductives té relació amb la divisió sexual del tre-
ball, construïda a través d’un seguit d’atribucions a la feminitat i a la masculinitat i ves-
tida de diferències i discriminacions de gènere a partir de l’exercici d’una dominació 
estructural patriarcal, o supremacia masculina, que existeix des de fa segles i que ha 
pretès dotar les dones de determinats atributs, naturalitzant-los, i que les ha socialitzat 
en les tasques de la cura, les feines domèstiques, el treball dins la llar, la cura dels 
grans i petits en els espais privats, dins les cases. La no-remuneració, normalitzada i 
normativitzada, del treball de cures fa que sovint es consideri un quasi treball, no un 
treball de veritat, perquè qualsevol dona, pel sol fet de ser-ho, el sap fer i el pot fer.

El capitalisme globalitzat, com a sistema de dominació del capital sobre tot allò 
que és viu, va comportar noves formes de divisió internacional del treball, dins les 
quals els països de l’anomenat nord global van fer ús de la subcontractació —outsour-
cing— a tot el món a fi de reduir els costos de producció utilitzant mà d’obra barata, 
que generava menys costos de treball. Aquest fenomen va crear noves formes d’escla-
vitud, ja que les mercaderies són humanes. Paral·lelament, la divisió sexual del treball 
segueix estructurant les societats on classes mitjanes i mitjanes altes de països occiden-
tals, països àrabs58 i potències emergents deleguen les tasques reproductives —treball 

58. Al Líban és símbol de distinció tenir treballadores domèstiques de Sri Lanka, les Filipines, Etiòpia o Ban-
gladesh, les quals dormen al tedjite, o altell de la cuina o de les sales de la casa, en condicions d’explotació. 
La kafala és una llei en vigor que confereix a l’ocupador el dret a disposar impunement de la llibertat de la 
treballadora, i que li permet retenir-li el passaport, recloure-la al seu domicili o fins i tot privar-la del salari 
amb el pretext de donar-l’hi al final, o descomptar-li’n una part pels diners avançats per al viatge o per les 
despeses del viatge o de l’agència intermediària. 
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de cures i treball domèstic— a persones d’altres països que ofereixen mà d’obra molt 
barata, a canvi d’uns pocs dòlars o euros, i disponibilitat total.

D’aquesta manera, les cadenes globals de cures al si de famílies transnacionals59 no 
qüestionen els imperatius neoliberals, capitalistes i patriarcals hegemònics que con-
tinuen sotmetent les dones. Aquests sistemes de dominació simbòlica s’instauren de 
forma classista i permeten alliberar algunes dones de les seves feines reproductives, 
però les desigualtats de gènere persisteixen. Els fluxos migratoris posen en contacte 
els sistemes de desigualtats de gènere, classe i ètnia en dues societats diferenciades. 
Estructuralment, de manera invisible o ben subtil, aquestes desigualtats s’estableixen a 
través de processos de profunda violència simbòlica, administrativa, legal i masclista 
sobre les dones. L’organització de la producció i la reproducció en funció del gènere 
dins el grup domèstic i les relacions entre gèneres han estat directament vinculades al 
sorgiment d’aquesta migració de dones. Els homes acumulen més poder econòmic i 
més autoritat en la presa de decisions, cosa que també promou les migracions feme-
nines (Gregorio Gil,1998).

Socialització diferenciada per gèneres en societats col·lectivistes

Una socialització diferenciada per gèneres fa ús de rols i estereotips de gènere, que 
es transmeten a través de les interaccions socials, en una societat patriarcal, heteronor-
mativa i binària que reforça models de masculinitat i feminitat. Les expectatives, el que 
s’espera socialment d’un noi o d’una noia, pressuposen la interiorització d’una realitat 
que es concreta en creences i valors, en els comportaments dominants de la pròpia 
cultura. Per tant, allò que és masculí i femení s’aprèn en la socialització de gènere 
(Monreal-Gimeno i Martínez-Ferrer, 2010). 

Moltes de les dones entrevistades provenen de societats col·lectivistes, amb llaços 
estrets de solidaritat social que podrien recordar els tipus ideals de comunitat o ge-
meinschaft, definits clàssicament per Tönnies (1887), davant l’organització de societats 
com la nostra, que es correspondrien al tipus d’associació o gesellschaft. La comunitat 
és originada de forma natural i té una estructura de totalitat; la comunitat fa referència 
a la sang, a l’estirp, a la tribu, a la família, a l’aldea inicial, això és, als vincles perso-
nals, naturals i afectius, a motivacions altruistes i cooperatives, a llaços socials visibles 
i identificables, i a un esperit de cohesió i d’ajuda, i hi operaria el consens entre els 
participants, l’entesa. Quant a les relacions econòmiques que s’estableixen a la comu-
nitat, Polanyi va descriure’n quatre tipus: la reciprocitat, l’administració domèstica, la 
redistribució i l’intercanvi mercantil. Les estructures de societat comunitàries farien ús 
de formes de relació recíproca i d’administració domèstica. La reciprocitat suposa un 
intercanvi simètric de relacions. És el tipus de vinculació de les amistats, la cooperació 
solidària i el bon veïnatge. En les cadenes de cures s’estableix aquesta relació d’inter-
canvi entre els compromisos de les diferents parts: per una banda, des del país d’origen 

59. S’anomena “família transnacional” aquella els membres de la qual, tot i que viuen una part o la major 
part del temps separats en diferents territoris nacionals, mobilitzen recursos i desenvolupen vincles que per-
meten una idea recíproca d’identitat, pertinença i unitat, i que perceben “el seu benestar des d’una dimensió 
col·lectiva, tot i la distància física” (Bryceson i Ulla, 2002).
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es garanteix la cura dels fills i filles de les dones que han marxat, i, per l’altra, la dona 
envia remeses i regals als parents o propparents. En l’administració domèstica, el tre-
ball era dut a terme per tots i cadascun dels membres de la família, i no es distingien 
els conceptes de producció i reproducció, ja que en un tipus d’organització domèstica 
d’autoconsum com era la del món rural, si bé hi havia rols, la família, i no l’individu, 
era la finalitat i unitat bàsica per a la qual calia treballar.

Mingione, sociòleg milanès especialitzat en sociologia econòmica, relaciona el 
concepte econòmic reciprocitat amb comunitat, i el concepte redistribució amb soci-
etat. Inclou l’autarquia domèstica dins les relacions de reciprocitat o comunitàries. A 
partir d’això, traça un esquema conceptual en què diferencia: 1) Conductes de tipus 
comunitari o recíproc. 2) Conductes de tipus associatiu/redistributiu, corresponents al 
concepte de Gesellschaft o associació. 3) Conductes pròpies del mercat competitiu. 
Així mateix, planteja dos tipus d’organització social: la reciprocitat i l’associació.

La major part de les noies entrevistades van ser socialitzades en contextos comuni-
taris i tradicionals, en què la dona rural compaginava treball no remunerat en l’econo-
mia familiar amb la cura de fills i filles en famílies molt nombroses. 

Sí. Nos preparaba a lo mejor como aquí, más para ser amas de casa, para ser buenas es-
posas… Y mi madre decía: “¿Para qué ir a estudiar? Porque tu oficio es otro… Es casarte, 
tener una casa, saber cuidar a los niños...”. Porque teníamos un poco de tierra también, 
teníamos animales. (E13: Romania)

L’entrevistada procedent d’Algèria fa una comparació entre els tipus de vincles i 
formes d’organització social del lloc on vivia, Blida, una ciutat de 184.000 habitants 
però d’estructura rural i comunitària, i els d’aquí, tot i que a Catalunya visqui i treballi 
en localitats molt més petites, com Alfarràs, una població eminentment rural.

Allá todos somos familia, no es familia de sangre, pero el hecho de que todos somos 
vecinos…, entonces, pues claro, estás en una familia, una gran familia, vale. Aquí cada 
uno en su casa, cada uno con su puerta cerrada, lo encuentras por la calle, igual, “hola 
y adiós”, igual no te lo dicen, me entiendes. Pero cada uno en su…, me entiendes. (E9: 
Algèria)

Les societats europees, organitzades sota processos de dominació legal, burocra-
titzades, racionalitzades i contractuals, es caracteritzen per un alt nivell d’individua-
lisme. Simmel ja apuntava que viure a la metròpoli suposa habitar una societat xarxa, 
mercat i seu de l’economia monetària, àmbit privilegiat de la divisió social del treball 
i del cosmopolitisme, espai de llibertat individual i cultura objectiva. En el tipus ideal 
de l’associació60 de Tönnies, els lligams són invisibles i abstractes i hi preval la compe-
tència, l’egoisme, l’acció calculada i les convencions. Els béns esdevenen símbol de 
diferenciació, però no d’acord amb el seu valor intrínsec, i les mercaderies són vistes 
com un valor en si mateix. La redistribució, pròpia de societats on existeixen regla-

60. Tönnies, f. (1887). Gemeinschaft und Gesellschaft.



TrajecTòries de vida 109

mentacions dels intercanvis econòmics i mesures equilibradores a través d’impostos, 
amb el consegüent retorn en forma de prestacions socials, és l’estructura pròpia de les 
organitzacions estatals que van imperar a Occident fins al segle XVIII. Actualment, se-
gons Polanyi, les formes de relació econòmica consistirien en un intercanvi mercantil 
orientat a obtenir un benefici a través de la compravenda o la transacció monetària. En 
la seva obra La gran transformació, qüestiona el paper autoregulador de l’economia, 
sense intervenció o regulació estatal. 

Tot i així, no hem de confondre relacions recíproques amb relacions de poder simè-
triques dins seu, és a dir, en una comunitat hi pot haver una asimetria gran de poder 
i un alt grau d’autoritarisme. En l’estructura social dels llocs d’on provenen les dones 
entrevistades, la rigidesa i la diferenciació de rols entre gèneres són més marcades que 
en alguns dels països occidentals. La pressió social també és més forta, i el pes de l’au-
toritat moral, comunitària i religiosa encara és important. N’és un exemple el cas de la 
noia marroquina: la cultura dels pares i la seva religió constitueixen un fet diferencial.

Bueno, en el meu cas, que nosaltres tot és relacionat amb la religió, la cultura.... Doncs sí 
que és diferent, perquè… Sempre notes la diferència de que tu no pots fer moltes coses, 
tens, mmm, moltes coses que són, mmm… Limitades, saps? I el nen no, perquè és home, 
és home i pot fer el que vol. pot sortir, pot arribar tard… I tu no ho pots fer, saps? Moltes 
coses, moltes coses. Pues sí, ho vaig notar, que l’educació que va tindre ma germà és 
diferent de la que vam tindre nosaltres. Però, bueno, ho entenc, perquè tot es relaciona 
amb la religió, amb la cultura, i… I els meus pares també estan criats així, que també ho 
entenc, saps? (E7: Marroc)

Cadenes de cures formades per dones

La matrifocalitat i les relacions d’autoajuda entre dones als països d’origen han 
estat estudiades per alguns antropòlegs, com Gregorio Gil (1998), que assenyala que 
algunes societats estan més generitzades61 que d’altres. L’abast dels sistemes de gènere 
depèn de l’organització social d’una determinada cultura, i, en el cas de les dones del 
nostre estudi, podem parlar de forta generització d’origen, però no només d’origen, ja 
que països receptors d’immigració com el nostre presenten un mercat laboral segregat 
per sexes que determina els perfils laborals associats a les tasques de cures. D’aquesta 
manera, les cadenes globals de cures estan configurades per baules formades bàsica-
ment per dones. 

1. El paper de les àvies transnacionals
Una de les baules d’aquestes cadenes són els vincles estrets, al país d’origen, amb 

familiars femenins que es fan càrrec de fills i filles o dels més vells. Per tant, són dones 
les responsables dels infants de les dones migrants dins la cadena reproductiva inicial. 

61. El concepte generització és diferent del de feminització en el sentit que el primer adopta una perspectiva 
feminista en l’estudi de les migracions, mentre que el segon posa èmfasi en l’estudi d’un sector de la societat 
—les dones— i dona compte de la importància d’aquest fenomen en termes numèrics.
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Y fielmente gracias a Dios, nos fuimos a Chile y dejé a mis dos hijos. Un hijo tenía cin-
co años y mi otro hijito tenía ocho meses […] Porque mi madre falleció…, me habría 
gustado dejarlos a mi madre, porque los hijos están más cuidados con la madre que con 
los suegros. Pero bueno, Dios quiso recoger a mi madre antes y se fue. Y bueno, les dejé 
con mis suegros. Y me fui, estuve más o menos dos años y medio a fuera con mi marido 
trabajando. (E12: Perú).

El paper clau de les àvies de les famílies transnacionals ha estat motiu d’algunes 
recerques.62 Per exemple, hi ha un estudi qualitatiu realitzat a partir d’una gran mostra 
d’àvies equatorianes (Pérez-Gañán i Molina, 2017) que posa de manifest com influeix 
la moralitat en el sistema de reciprocitat familiar —“les àvies, i en menor mesura, els 
avis, tenen quasi el deure moral de fer-se càrrec dels seus descendents i seria reprova-
ble que cobressin per fer-ho”—, i que permet concloure que si les àvies ofereixen el 
seu temps i afecte com a estratègia de reciprocitat social, alhora també s’espera que, 
quan ho necessitin, siguin cuidades. Hi ha igualment l’expectativa que les filles enviïn 
remeses o regals des de l’estranger per als infants o per a elles. En segon lloc, la recerca 
mostra que les àvies tenen sentiments contradictoris: per una banda, cuiden de tot cor 
els nets i netes en el que anomenen “una segona maternitat”, però, per l’altra, a mesura 
que els infants creixen, el rol de cuidadores els provoca ansietat i sobrecàrrega.

R. (38 anys, Lima, Perú) va deixar els fills amb els seus pares, ja grans, que no només 
es van fer càrrec dels nets, sinó també de quatre fills més dins el mateix nucli familiar:

Mando ropa también para mis hijos […] mis padres también son mayores, no son sanos, 
sufren de la presión, han tenido algunos ictus ambos…, y siempre van con la presión 
alta, un poquito mal del corazón, y como hay muchos problemas en casa, porque no to-
dos los hijos somos iguales. Las tres mayores tenemos una forma de ver la vida diferente 
de los cuatro menores. Porque los cuatro menores han tenido más facilidad en la vida. 
Han tenido más comodidades, y no valoran ni lo que les han dado los padres, ni a los 
padres. Viven en la casa de mis padres, comen de mi padre, no aportan en servicios ni 
nada. Entonces mi padre carga todo, y esto a veces le va mal, porque tiene osteomielitis 
al hueso, tiene úlceras… y una pierna que a veces le impide hasta caminar. Y así todo 
tiene que hacer en la fundición, su fundición es artesanal. Es un crisol que hierve el 
bronce, lo vasea, es bastante trabajo. (E1: Perú)

2. El paper de les dones en les xarxes migratòries
L’emigració femenina es veu afavorida per les xarxes socials que possibiliten la 

mobilitat de la dona fora del seu grup domèstic. Mitjançant aquestes xarxes, s’assegura 
la substitució de les dones migrants per garantir la reproducció dels seus grups domès-
tics (Gregorio Gil, 1998). Moltes de les dones van arribar al nostre país amb contactes 
procedents de cadenes migratòries, contactes que sovint provenien d’altres dones que 
havien viscut situacions semblants. Xarxes migratòries en què són novament les dones 

62. Pérez Gañán i Neira Molina (2017). Las abuelas de la migración: cuidados, reciprocidad y relaciones de 
poder en la familia transnacional. Es tracta d’una mostra de 850 famílies de la província d’Azuay, a l’Equador.
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les qui tracen lligams de solidaritat entre elles, i amb altres dones com a intermediàri-
es, per trobar feina en arribar.

[…] ya tiene más de dieciséis dieciocho años aquí. Ella viene, pero con la ventaja de que 
sus padres eran españoles, de Canarias, y ella inmediatamente obtuvo la nacionalidad. 
Porque ella nació en Venezuela, y bueno, ella viene para acá y está en contacto con 
los venezolanos y hace como una red. Y en el Whatsapp pone los trabajos que le van 
llegando y que le van ofertando y a los que se quieren apuntar. Cuando yo llegué, mi 
amiga de Barcelona me dice “búscate allá esa señora que ella ayuda a los venezolanos”. 
Y la llamé y me dice “bueno, vente que tenemos aquí una misa de los venezolanos”. 
(E16: Veneçuela)

3. Manca de reconeixement del rol proveïdor i emancipat de les dones
Els valors normatius de les societats d’origen es resisteixen a reconèixer, en molts 

casos, el paper pioner i capdavanter en la provisió econòmica familiar que exerceixen 
les dones en emigrar. Aquest fet, el nou rol emancipador i proveïdor de les dones en 
les migracions, qüestiona el paper tradicional atribuït al gènere masculí com a pro-
veïdor familiar: quan l’home marxa i envia remeses a la família, obté molt més reco-
neixement social, és admirat i valorat per això. Salazar Parreñas (2003),63 en les seves 
recerques sobre les treballadores transnacionals filipines, mostrava la importància de 
les remeses sobre el PIB del país (suposaven el sosteniment del 34-54% de les famílies, 
i el 2017 van constituir un 10,46% del PIB del país en comptabilitzar-se en 32.271,1 
milions de dòlars). L’autora evidencia que la ideologia local de gènere és encara al 
darrere d’un fenomen econòmic tan important com el de les dones que lideren llars 
transnacionals duent a terme treball overseas. Les famílies transnacionals exigeixen 
noves reacomodacions de les relacions de gènere pel que fa als vincles econòmics, 
emocionals i generacionals. En molts casos es produeix una transformació dels rols 
tradicionals, que exigeix una reconstrucció de les identitats masculines i femenines. 

Una de les dones procedents de Romania, de 50 anys, que va migrar ella sola, el 
2002, per treballar com a temporera a Andalusia, dona compte del poc reconeixement 
que va tenir i explica que, en els primers anys o primers intents migratoris, el seu nucli 
familiar va estar a punt de trencar-se:

Vine, vine muchos años, él tenía trabajo en mi país, un trabajo bueno, no cobraba 
mucho pero un trabajo bueno, él era un hombre que sabía hacer de todo: electricidad, 
fontanería, soldador, todo todo, pero en un hospital, trabajaba. Y vine, vine muchos, 
muchos años sola [...]. Sentí por mi propia piel que el matrimonio se deshacía y que los 
dos niños no me escuchaban. En mi casa, en mi propia casa, si en un año tenía que estar 

63. “In response, government officials and journalists denounce migrating mothers, claiming that they have 
caused de Filipino family to deteriorate, children to be abandoned, and a crisis of care to take root in the 
Philippines. To end this crisis, critics admonish, these mothers must return. Indeed, may of 1995, Philippine 
president Fidel Ramos called for initiatives to keep migrant mothers at home. He declared: «we are not 
against overseas employment of Filipino women. We are against overseas employment at the cost of family 
solidarity». Migration, Ramos strongly implied, is morally acceptable only when it is undertaken by single, 
childless women” (Salazar Parreñas. The Care Crisis in the Philippines, 39-40).
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tres semanas o un mes como mucho…, como alguien que no está, ni es su casa, como 
alguien que nadie no está contento que está. Los niños no me escuchaban y mi marido 
tampoco, con la bebida… (E14: Romania)

En aquest cas, el marit i els fills reaccionen “no fent-li cas”, o ignorant la seva pre-
sència, un cop és a casa i després de tots els esforços que li ha suposat marxar a un al-
tre país per guanyar diners. En el seu cas, com que no tenia la mare per cuidar els seus 
fills i no podia comptar amb la sogra, va contractar els serveis d’una dona, que es va fer 
càrrec del seu fill petit mentre ella era fora, i comenta que va ser una mala experiència.

Autopercepció del gènere 

En el qüestionari hi havia una secció dedicada a les relacions de gènere i a percep-
cions o reflexions entorn del fet d’haver nascut amb la condició de dona. En aquesta 
secció se’ls preguntava, literalment, “com vius el fet de ser dona?”. 

A continuació es reporten les idees clau que van sorgir: el fet de ser dona es rela-
ciona amb el de tenir més responsabilitats en la cura dels fills i filles per comparació 
als rols masculins dels marits o exmarits. La dona també està “més exposada” a ser 
víctima d’abusos provinents d’actituds masclistes.

El hecho de ser mujer sí que es más difícil. La mujer tiene más responsabilidad. Me pasó 
con mis hijos, sus padres…, si bien es cierto, sus padres ayudan pero no asumen toda la 
responsabilidad. Es la mujer la que asume mayor responsabilidad y mayor compromiso 
y…, incluso ahora, al trabajar, como mujer me expongo…, a un hombre no lo van a ma-
nosear, que vaya un cuidador hombre a este señor… […] Como le decía bromeando al 
marido… ¿tiene que ser chata, gorda, negra y fea, para poder trabajar tranquila? En todos 
los sentidos, no solo por los celos de las mujeres que pueda encontrar, sino por no sufrir 
acoso, porque se sufre el acoso, siendo mujer. Y si yo no me considero ni fea ni muy gua-
pa, pero tengo mi gracia. Acá los hombres son machistas, piensan que porque uno trabaja 
tienen derecho, y no es así. Entonces, como mujer, yo me veo muy expuesta. (E1: Perú)

També es percep desigualtat entre homes i dones en relació amb el nombre d’ho-
res treballades i amb el salari. S’assenyala el doble rol o la doble presència, de mare 
cuidadora i alhora treballadora proveïdora.

Yo veo, no sé, yo, como mujer, pues siento que nosotros hacemos más que ellos, y tene-
mos un sueldo mínimo. No estamos…, tampoco no vamos a igual que ellos. Yo siento 
que tenemos un sueldo mínimo y trabajamos más que ellos. Aparte, en casa, uno llega 
a casa…, y atiende a los niños, prepara la comida… Eso también no cuenta, aquí entre 
hombre y mujer también no cuenta. Tienes que tener la comida hecha para que llegue 
la pareja que ha ido a trabajar, tiene su sofá, tiene… En cambio, una mujer no…, trabaja 
más horas, eso sí. (E4: Bolívia)

—Vale… Lo veo más complicado que…, ser mujer es trabajar mucho y, aparte del traba-
jo, en casa, mucha responsabilidad de…, de planchar, hacer comida, de la limpieza y…
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—Y aquí, la diferencia… ¿Tú ves diferencia entre la forma de ser mujer aquí y en Rumanía?

—No, en todos los países las mujeres trabajan más que los hombres. Los hombres vienen 
de su trabajo, se echan en la cama como una siestecita o algo sin enterarse de nada. No, 
las mujeres tienen que planchar, tienen que lavar la ropa, tienen que hacer los deberes 
con los niños, la comida, todo, todo, todo… Y también… No importaba a nadie que dur-
mieras dos o tres horas a la noche… Decirte “déjalo, si no puedes hacerlo hoy lo haces 
mañana, que no hace falta preparar primer plato, segundo plato, postre… y dejar todo 
listo”. (E14: Romania)

S’apunta, per altra banda, la dependència dels rols masculins respecte als femenins 
pel que fa a la cura, i també les diferències entre homes i dones a l’hora d’encarar les 
dificultats.

—¿Cómo ves el hecho de ser mujer? ¿Crees que las mujeres tenemos los mismos derec-
hos que los hombres?

—Bueno, los tenemos que tener, aunque antes estábamos como más abajo, ¿no? No, 
yo doy las gracias por ser mujer. A un hombre hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, 
hay que no sé qué... El hombre solo sabe ir a trabajar, volver a casa, comer, estar con 
la familia... Pero una mujer tiene más responsabilidades. Vas a trabajar, sí que vamos a 
trabajar, pero vienes a casa y te encargas de casa, de los críos, luego de la comida y todo 
esto. Entonces estamos un poco más alto que el hombre, ¿no?, digo yo. (E16: Romania)

La noia camerunesa es mostra escèptica amb els discursos o les lluites de les dones 
per la igualtat de gènere i l’equiparació de drets.

Jo crec que això, diguéssim la gent..., les dones diem que canviarà, però jo crec que això 
serà difícil canviar. Serà difícil que això canviï. El fet d’haver nascut dona és..., no? Jo 
també soc com un home, tinc els mateixos drets, però hi ha una cosa que no... A vega-
des, et sents inferior, te fan sentir inferior. I jo crec que això serà difícil que canviï. Serà 
difícil. (E2: Camerun)

Una de les dones peruanes entrevistades afirma que les dones cada cop són més 
independents i que ella s’ha esforçat per educar el fill i la filla sense fer diferenciaci-
ons per gènere. Emfasitza la necessitat que la seva filla aprengui a ser independent per 
saber defensar-se, ja que ella ha hagut de fer front a moltes situacions d’assetjament 
sexual.

Pienso que las mujeres, con el tiempo, se están volviendo más independientes. Pero 
tengo la seguridad de que ella lo tendrá mejor que yo, porque yo la estoy formando así 
y tengo la tranquilidad y el orgullo de hacer que mis hijos crezcan independientes […]. 
¿Por qué? Porque quería que creciera fuerte, porque a mí me ha tocado difícil y mi hija, 
¿sabrá defenderse? Y si viene alguien a querer hacerle algo, pues ella sabrá defenderse. 
Lo que a mí me ha pasado, que los padres de mis hijos han querido hacer conmigo lo 
que han querido, y yo he dicho “no”. (E1: Perú)
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Les veneçolanes de l’estudi, seguint patrons culturals del seu país, associen el fet 
de ser dona amb l’estètica femenina: forma de vestir, models de bellesa i estereotips 
femenins. I també amb la presentació sexual de la dona.

Tú sabes cómo somos nosotras, las venezolanas… [rialles] Nos gusta arreglarnos…, ver-
nos bonitas, claro, aquí no lo hago, porque aquí tengo otro tipo de empleo. Aquí la gente 
es más light para vestirse, pero tú sabes que nosotras, en Caracas, siempre andamos con 
el pelo arreglado y la ropa y las uñas y eso… ¡Gracias a Dios que aquí es diferente, que 
puedo andar con las uñas sin arreglar [rialles]! Y sin medias, y puedo andar en zapatos 
deportivos. Allá, en Caracas, yo nunca andaba en blue jeans, ¡jamás! Porque ¡huy!… 
No. (E6: Veneçuela)

Yo, como mujer, me siento feliz: no hubiese querido ser hombre. Me siento identifica-
da con la parte femenina de que soy muy femenina, en este sentido de mujer. Eso de 
cortarse el cabello, eso que soy muy coqueta, que esto de las mujeres que se cortan 
el cabello. Bueno, una vez lo hice por moda, por no sé qué, me corté el cabello y yo 
iba deseando —me ponía un pañuelo— que me creciera el cabello, porque siempre el 
cabello había sido largo. También me identifico mucho con la parte femenina, con las 
mujeres: no hubiera querido ser hombre. Eh…, ¿si hubiera sido más fácil ser hombre? 
Pues no lo sé. Porque soy mujer y me gusta lo que soy. Me siento identificada, como 
te digo, muy femenina, por allí. Y en estos tiempos que sea más difícil para uno ser 
hombre o ser mujer pues, no lo sé, pienso que cada uno lleva su parte. Cada uno pue-
de tener sus ventajas o desventajas, y yo, gracias a Dios, estoy conforme con mi sexo. 
(E15: Veneçuela)

L’experiència migratòria desperta noves percepcions sobre les possibilitats d’apo-
derament, autosuficiència i independència de les dones.

Entonces, aquí me siento bien, como mujer. Yo nunca he tenido problemas, solamente 
siempre he dicho “oye, si yo fuera hombre, tuviera más fuerza…, para empujar esto…, 
o cargar esto”. Pero yo, como mujer, como tal, yo digo las mujeres podemos hacer de 
todo, no necesitamos un hombre al lado. Eso sí lo digo y lo ratifico: no necesitamos un 
hombre al lado, y cuando y como dije anteriormente, me quedé viuda, y dije: “yo voy 
a salir adelante con mi hijo”. Nunca le puse un padrastro a mi hijo, y bueno, me siento 
bien, porque, como dije anteriormente, me puse a estudiar, me puse la meta de yo pre-
pararme bien, para ser un ejemplo para mi hijo, y en todo este tiempo, pasaron veintiún 
años, y yo nunca, nunca ni siquiera un besito con nadie, de verdad que no. No es que 
yo sea la virgen… (E6: Veneçuela)

Porque no soy una mujer dependiente de nadie. Yo soy una mujer, que yo, como dicen, 
yo no necesito ningún hombre para salir adelante. Yo solo necesito de la salud que Dios 
me da, la fuerza, el valor para seguir adelante. Yo no necesito de un ser humano que diga 
“¡soy hombre!”. O que he sido dependiente. De mi marido nunca he sido dependiente 
y mira que soy ecuatoriana, latina. Nunca he sido dependiente de mi marido, nunca. 
Mira que soy latina, y dicen que en Ecuador la gente es subdesarrollada y todo, pero 
te lo digo, nunca, nunca, nunca, nunca. Que te digo que mi marido es un hombre, un 
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gran hombre. Es un gran hombre, tiene sus valores, pero también, mira. Pero como yo 
nunca he sido dependiente de él, nunca he estado diciendo… Porque hay mujeres que, 
cuando se casan, dependen exclusivamente del marido: Que si el marido no les da para 
la comida, no la tienen; que si el marido no les da, no tienen. Yo no, nunca. Imagínate, 
desde 1996 que me casé, hasta la actualidad, no sé qué es decirle a mi marido “dame 
para la comida”. Nunca. (E10: Equador)

Educar les pròpies filles

En alguns casos, s’assenyalen diferències culturals en relació amb la forma d’edu-
car fills i filles. Una de les diferències està en l’estil educatiu dels pares: és un estil 
educatiu permissiu.

P: Bueno, al meu país es diu:”un nen és un nen”. M’agradaria tenir una nena, però he 
tingut un nen, que és com una nena, per a mi. És un nen i és una nena.

E: I què en penses, de la cultura d’aquí a l’hora d’educar els nois i les noies?

P: Jo..., ho sento molt, però penso que no està bé, els nens aquí no estan, estan molt, no 
sé com explicar-ho, no sé com explicar-ho, no sé. L’educació aquí és molt diferent. Els 
nens aquí, jo crec que perquè aquí els nens tenen tot el que volen, tenen moltes oportu-
nitats per..., jo crec que és per això, però l’educació aquí és molt... [arrufa el nas]. Hi ha 
coses, per exemple, que jo no puc permetre al meu fill.

E: Per exemple?

P: Al meu fill, si el renyo, no? El meu fill no em pot contestar. Si el renyo, no em farà així 
[aixeca la mà]. No em dirà “mare, deixa’m tranquil!”. Això no, encara que ell sap que 
té raó, no em dirà això. I després em dirà “mare, això que m’has dit, tinc jo raó, és així, 
però...”. Si el renyo, no m’aixecarà la veu. Ho trobo molt, no sé. Els nens estan molt..., 
els hi permeten tot el que volen. I és una cosa que sempre he dit al meu fill. Sempre li 
he dit “aquí, has de copiar lo bo. Lo dolent, a casa meva no es copia”. (E2: Camerun)

També s’emfatitza la importància de l’educació sexual i afectiva de les noies. En el 
cas de la N., boliviana, les seves germanes grans van viure embarassos d’adolescents, 
i diu que és partidària d’una bona comunicació, de relacions de confiança amb les 
filles i d’un bon guiatge.

P: Si yo tuviera hijos…, chicas. Yo, desde el inicio, que ella ya tenga noción y conocimi-
ento que diez, nueve años. Yo, lo que quisiera, lo primero sería […] darle esa confianza, 
y demostrar lo que hay afuera, no.... Evitaría que vaya de fiesta, evitaría que tenga una 
relación sexual, porque a esta altura de los doce a los catorce ya la tienen. Sino ser su 
amiga, la madre, y enseñarle todo lo que hay fuera y todo lo malo. Todo lo malo, lo bu-
eno, en qué puede fallar… Hacerle ver de una u otra manera, mediante comunicación, 
mediante…, que vea ella la vida de afuera, qué le espera. Supongamos si se embaraza a 
temprana edad, deja de estudiar, a trabajar, a atender a los niños, deja de salir, deja de 
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tener una vida adolescente. Yo dejaría, no evitaría que no salga, sino que demostraría 
todo lo negativo que hay fuera, demostrarle, darle confianza y ser amiga sobre todo de 
ella. (E4: Bolívia)

L’entrevistada colombiana, que acaba d’arribar a Catalunya, apunta preocupació 
pel consum habitual de marihuana entre els joves. Per altra banda, percep que el nos-
tre país és més segur que Colòmbia.

Hay algo que me preocupa inmensamente. Que acá la parte de la drogadicción es 
abierta, ¿sí? Aquí, que te metas un porro…, yo te cuento la verdad y lo que más me 
ha impresionado es que yo, en mi país, siendo un país tan productor de toda la droga, 
¿sí?, nunca había mirado armar un porro. Porque allá se los meten, pero no es así como 
aquí. Eso sí me preocupa para mis hijos. Pero bueno, si ellos tienen una buena educa-
ción, si yo les hablo, si yo les digo, si yo les hago ver las cosas, pues yo pienso que ni 
siquiera los viejos están exentos de que en su momento se vayan al vicio, ¿verdad? Es 
Él [Déu] y ya la formación que le dé a sus hijos. Pero eso sí me preocupa, porque no 
lo había visto, yo, tampoco lo había visto mi hijo, y hemos pasado por calles donde, 
hombre, la están machacando y se la están, o sea, esto en mi país no lo había visto, le 
aseguro que esto a mí me ha traumatizado. Lo demás me parece maravilloso, porque es 
un país limpio, porque limpian las calles, porque las lavan, porque no hay robos como 
así tan, así, de que si usted anda con su cadena de oro, de que si usted anda… Esto 
[assenyala una polsera] me lo hubieran buchado de la mano en Bogotá. Aquí, eso me 
encanta, porque yo soy una mujer abierta, me gusta la tranquilidad y eso es lo que yo 
he tenido acá. Y ahora mismo, yo le decía a mi niño, comparando mi profesión y lo que 
yo hacía en Colombia, y lo que yo ganaba, exponiéndome a muchas cosas, y acá si yo 
hago tres horas, hombre, ya me dan lo necesario y hasta más, porque en eso en España, 
pues hombre, si lo pagan bien en negro, imagínate si tú tienes papeles. Eso también es 
algo que… (E11: Colòmbia)

Percepció de diferències culturals en la comunicació i relació entre 
gèneres

Observen també diferències culturals en els rituals socials a l’hora de comuni-
car-se, amb relacions més fredes o més convencionals entre persones conegudes i 
amistats. 

P: ¿De España…y de mi país? Yo realmente lo que veo en algunas que he tratado, de 
amistades que me han presentado, que son de aquí, he notado como entre de ellas, 
correctas, ¿no? Posiblemente he de cogerles confianza, tal vez. Yo he notado, correctas, 
eh…, no las he notado tan cálidas. No son tan cálidas. Si te dan un beso es “mua mua”, 
pero es como que te lo tengo que dar. No es un abrazo de dártelo bien. En las amistades 
yo he notado algo así, como que les da igual. (E4: Bolívia)

Per altra banda, la noia brasilera es mostra sorpresa pel canvi quant als rols i els 
rituals socials entre homes i dones, més igualitaris o menys diferenciats en la cultura 
d’aquí que en la del Brasil.
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Yo prefiero tener una relación con un hombre brasileño. Sabes, nuestra cultura, desde 
niño, enseñan a un niño que tiene que cuidar de la familia y de su mujer, sabes. El tra-
bajo pesado, mantener la casa, es del hombre, pero, claro, la mujer ayuda, comparte, 
pero si no puede el hombre, tiene la obligación. Y aquí no, aquí es más de compartir 
y así la mujer hace más que los hombres, y eso creo que no está muy correcto. Porque 
yo he tenido un novio aquí, sabe de mi situación, que es muy diferente de él y él tiene 
condición y yo tengo que pagar crédito, tengo que comer, gano poco… La persona 
tiene compañía, paga todo, vive bien y hay que compartir hasta un café. (E8: Brasil) 

Ser una dona lliure

Investigadors com Mezzadra (2012), en analitzar els moviments migratoris, se cen-
tren en les interpretacions subjectives de les dones. Les seves expectatives i la seva 
capacitat com a agents —capacitat d’acció i iniciativa— les habiliten per transformar 
la seva realitat i les fan subjectes dels seus propis projectes migratoris.

En les anàlisis de les migracions sota l’enfocament de les capacitats (Sen, 1999; 
Nussbaum, 1997), s’interpreta el concepte de desenvolupament com a allò que fa 
possible l’expansió de llibertats substantives que es connecten entre si i de les quals es 
pot gaudir. Aquestes llibertats són la llibertat política (llibertat d’expressió i eleccions), 
les facilitats econòmiques, les oportunitats socials (educació i salut) i les garanties de 
transparència i seguretat. Però també la llibertat per tenir drets i per poder-ne gaudir a 
la pràctica.

Quan se’ls fa la pregunta “et sents lliure com a dona?”, gairebé totes les entrevista-
des somriuen i obren els ulls amb expressió de desig, i afirmen, majoritàriament, que 
sí, que se senten dones lliures. Així i tot, la llibertat en relació amb el gènere és vista 
des de molts angles diferents.

1. Llibertat com a possibilitat d’elecció, d’escollir, de fer, d’emprendre

Sí, yo tengo la libertad de poder estudiar, de poder salir… Si trabajo así, si trabajo interna 
es porque a mi realmente me gusta y me interesa y…, pero yo me siento libre de hacer. 
Si quiero estudiar, estudio; si quiero ahora coger un piso, me cojo un piso. Yo me siento 
libre realmente. (E4: Bolívia)

No, yo creo que el problema está en qué quieres decir con “libre”. Cada uno lo que 
entiende por ser libre..., ¿qué es ser libre? Hay personas que quieren ser libres, pero es 
que, con esta libertad, pierden su respeto, me entiendes, hay libertades y libertades. Yo, 
libre, puedo estudiar, puedo dejar de estudiar, puedo trabajar, puedo… Yo que sé, es mi 
vida, yo que sé. Llevar mi vida de una manera o de otra, teñirme el pelo, dejarlo blanco, 
yo qué sé. ¿Me entiendes? Son cosas que es mío y lo hago de esta manera, ¿vale? Es que 
es como sientes o la manera que quieres decir de libre… Yo, por ejemplo, todas estas 
cosas yo en mi país ya las hacía. Quiero decir que no noto yo diferencia, que aquí puedo 
hacer ciertas cosas que allá no las podía hacer, me entiendes. Entonces, claro, libre, yo 
sí que me siento libre. (E9: Algèria)
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2. Llibertat per disposar d’un temps propi per divertir-se, fer vacances

—¿Te sientes libre ahora mismo en tu vida?

—Sí, porque he sufrido y no... Que no he vivido mucho como ahora las chicas de mi 
edad... Salir, de vacaciones y estas cosas, ¿sabes? Pues no, siempre preocupada, por mi 
familia, de esto y lo otro..., y no. (E3: Bulgària)

3. Llibertat davant l’opressió dels marits

Sí, sí. Totalment. Una de les coses que m’agrada aquí amb les dones. Perquè les dones 
aquí són lliures. Al meu país és al contrari. La dona és dona. És de casa. És l’home que 
mana. (E2: Camerun)

Sí, me siento libre, más libre que Colombia. Decía mi madre que ella era, “¡eres más 
libre que Colombia!”. Este…, libre en el sentido desde que murió mi exmarido, que den-
tro de las cosas buenas yo no me sentí sola, porque yo no volví a tener una pareja, no 
volví a querer vivir con nadie, porque dije “yo no quiero que a mis hijos otra persona los 
maltrate, los grite, los llore, los mate”. Tenía esos miedos, esos traumas, llenos de cosas 
que uno veía, porque es una ciudad muy machista, de todo Venezuela, así como los 
dominicanos, en Maracaibo, el hombre es muy machista. (E15: Veneçuela)

4. Llibertat en el sentit d’alliberar-se de les tasques familiars i deures en relació 
amb els fills

P: Pero mire, yo no tengo, a ver, si quiero ir a un sitio, yo me voy, y mi marido no me dice 
nada… Ni mis hijos, si mis hijos fueran chiquitos, todavía no, pero aun así, ya me siento 
un poquito libre. Pero estuviera más libre, como ustedes lo llaman, si es que mis hijos ya 
tuvieran familia. ¿no es cierto? Un poquito me atan mis hijos. 

E: Claro, aún están en casa.

P: Aún están en casa. Si tuvieran una mujer que los quiera, que los respete, pues ahí ya 
me sentiría libre. Mi marido no, mis hijos me atan un poquito. (E12: Perú)

Emocions i sentiments

Las familias demandan más afecto que profesionalidad, valoran la creación de un en-
torno de apoyo emocional, aunque en un contexto de relación mercantil. No necesitan 
a una cuidadora profesional capacitada por una formación específica, sino a alguien 
que sustituya el lugar de la cuidadora principal y que sea capaz de desempeñar el rol 
de “hija” o de “esposa”. Las mujeres extranjeras son requeridas para una tarea donde 
supuestamente no es necesaria más que la experiencia vital y el desarrollo de un rol 
que se presume aprendido “naturalmente” en el país de origen. (Soronellas et al., 2014: 
25)
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A fi d’elucidar les condicions socials i laborals de les persones entrevistades, duem 
a terme una anàlisi microsociològica, posant el focus en les emocions generades en el 
marc del treball de camp. Per fer-ho, ens basem en les aportacions de Kemper,64 que, 
partint de la teoria interrelacional, posa en relleu el fet que la major part de les emo-
cions humanes es nodreixen i tenen sentit en el marc de les relacions socials (Bericat, 
2000). Arlie R. Hochschild incorpora la dimensió emocional en la interpretació dels 
fenòmens socials de tal manera que se’n pugui precisar la naturalesa. L’autora mostra 
com les emocions, més enllà d’un estat biològic complex, estan condicionades per les 
normes socials i participen en la reflexivitat de tot fenomen.

Kemper considera l’entramat complex de relacions socials, en què el compliment 
dels objectius o la satisfacció dels desigs d’una persona només poden aconseguir-se 
mitjançant una relació amb un altre. Analitza el poder i l’estatus en el sentit que només 
hi ha dues formes per les quals una persona acompleix els seus objectius a través d’una 
altra: per obligació (dimensió relacional de poder) o voluntàriament (dimensió relaci-
onal d’estatus). L’estructura social condicionaria aquestes relacions de poder, aquesta 
distribució desigual en els posicionaments de les persones en un context social de-
terminat. L’estatus no respon a una dimensió coercitiva, sinó que les accions que s’hi 
associen són voluntàries: les persones atorguen acceptació, aprovació, reconeixement, 
recompenses i suport emocional o econòmic, i, en funció del grau en què els atorguen, 
els beneficiaris obtenen més o menys estatus. 

A continuació es reporten fragments narratius que recullen l’expressió verbal 
d’emocions relacionades amb el context i les interaccions de la trajectòria laboral de 
la dona immigrant. 

Emocions sorgides relacionades amb l’estatus i el poder:

Humiliació

El sentiment d’humiliació apareix en algunes de les entrevistes i es vincula al canvi 
d’estatus de les dones immigrants qualificades al seu país en arribar aquí, o amb el 
tracte que reben de les seves parelles en el marc d’unes relacions desiguals de poder 
entre homes i dones: 

 “Tu acá eras la doctora; allá eres una mierda”

Mi ex me dice “tú, como acá eras la doctora, allá eres una mierda”, y yo le digo “pues 
no”. Y dejaste tu profesión y te pones a limpiar, perdóneme la expresión, te pones a lim-
piar el culo, pues igual yo los puedo hacer en Colombia. Si eso a mí no me quita nada, 
y no me siento avergonzada por eso, es mi trabajo, lo que sí te digo es que yo gano más 
que lo que tú decidieras ganar allá como profesional. Porque le aseguro que uno, aquí, 
cuidando un anciano o una anciana, gana más que con mi profesión en Colombia. (E11: 
Colòmbia)

64. Kemper, T.d. (1978). A Social Interactional Theory of Emotions.
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 “Aquí no soy nadie”

Ahora, después de todo lo que ha pasado, que yo me vengo para acá, que veo que mis 
títulos aquí no valen, entonces aquí no soy nadie… Pero ahora, como está el mundo, de 
todo, patas pa arriba, es cierto que yo ya no tengo esas expectativas que cada uno vive 
a su ritmo, que ya aquí y ahora, después de haber tenido tantos títulos y tantas cosas, 
pues ya como que no eres nadie, como que eso no vale y lo que vale son otras cosas, 
entonces, y lo que aprendas a trabajar. (E15: Veneçuela)

“Si fallamos algo, no nos perdonan, nos gritan, nos empujan”

Pero me siento libre…, mi marido no me dice “no hagas estas cosas”, pero si hago…, 
muchas veces…., yo creo que los hombres creen que pueden hacer de todo y todos los 
errores y que nosotras tenemos que perdonar siempre, siempre hay que pasar por todos 
los errores que hace. Nosotras, en algún momento, a ver, que fallamos algo, no nos per-
donan, nos gritan, nos empujan…, y cuando he estado enferma, me he dado cuenta de 
muchas cosas, que la persona que tienes a tu lado tiene que apoyarte, tiene que…, me 
he dado cuenta que yo sé hasta cuánto puedo trabajar, ¿comprendes?, y que tengo que 
no depender de nadie, tengo que tener mi sueldo, que no pido nada a nadie y que tengo 
que ofrecer sin esperar. (E14: Romania)

O en el marc de les relacions entre familiars i treballadores:

“Abusaba, abusaba de mí, abusaba”

Sin papeles, sin nada, sin nada y explotarme al máximo, mira que…, digo “así he entra-
do en el hospital, por esta culpa, he hecho una crisis de pancreatitis”, y me metió en el 
hospital, estando dos semanas ingresada, y vale, abusaba, abusaba de mí, abusaba. Tenía 
un armario muy grande donde se apuntaba todo lo que tenía que hacer, qué tenía que 
hacer el lunes, qué tenía que hacer martes, todos los días… Imagínese usted, yo no sé 
si existe en este país o en otro que te pide cambiar las sábanas, y todo, todo, cada día, 
cada día planchar, para buscarte trabajo. Tenía un perro, un perrito pequeñito. Romeo, 
se llamaba, y se meaba en todos los sitios, en todos los sitios, se meaba aquí, aquí, la 
cortina, como estaba grande levantaba la pierna y cada día yo limpiaba, la máquina de 
limpiar no paraba nunca, no paraba nunca. (E14: Romania)

“Igualito te vas a morir, igualito te van a comer los gusanos”

Todos somos humanos, tú no eres más que yo ni yo soy menos que tú. Tú eres un ser 
humano, igualito a mí…, que igualito te vas a morir, igualito te van a comer los gusanos, 
claro. Yo calladita, lo pensé, no le dije nada, pero esa actitud… Eso… está lleno de polvo, 
yo no toco eso, eso lo tocan ustedes… (E6: Veneçuela)

“Soy extranjera pero no soy una robadora”
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Sí, sí, yo soy extranjera, pero no soy una robadora. Yo he trabajado en esta casa y me 
he dedicado más horas en esta casa que en casa con mi marido y con mi hijo, ¿Cómo 
puedes decir que has robado? […] ¿Cómo me puede decir que he robado no sé qué, 
no sé qué máquina, no sé qué estufa de calentar? Dice que yo sé que los extranjeros no 
tienen para calentarse. Le digo “por favor, ven a mi casa, ves como estoy en mi casa: no 
somos todos los extranjeros iguales. ¿Por qué me cargas con cosas que no he hecho?” 
(E14: Romania)

O davant d’actituds de discriminació vers les persones estrangeres:

“Tú, que eres del tercer mundo”

Al principio, cuando empecé a trabajar, tuve de parte de muchas personas, y la mayoría 
ni las conocía para nada, el trato de este…, maltrato de que eres extranjera. Como eres… 
¿me entiendes? Como “tú, que eres del tercer mundo”. No sé qué, pasan así, eran unos…, 
eran unos…, como digo yo, era muy chocante, eran pffffff, eran personas, pues algunas 
eran del pueblo, otras ni las conocía de nada, eran de fuera y entran y te miran y pues, 
¡yo qué sé! Pero te dicen cosas muy fuertes, es por el hecho de que tú eres extranjera, 
vale: “tú no tenías que estar aquí trabajando porque…, vale”. De hecho, yo una vez, 
trabajando en una residencia, entra una que era de mi pueblo, encima, y me dice “tú 
estás aquí, mira, los nuestros aquí no encuentran trabajo y ellos vienen de fuera y están 
trabajando [rialla irònica]”. Claro, y te lo dice a la cara, no es que digas, ¿sabes? Así te lo 
suelta, “míratela, esta que…”. Tratos así sí que… (E9: Algèria)

Ira o ràbia

La ira o la ràbia sorgeixen davant la violació del principi de justícia distributiva o, 
el que és el mateix, de les injustícies percebudes en una relació social o laboral. “Pro-
dueix ràbia rebre menys del que hom creu que mereix.” La ira sorgeix quan alguna 
situació, persona o cosa s’interposa en la consecució dels objectius propis.

No, lo he dejado yo, porque yo, hace años, también se lo he pedido y… al principio 
sí que la mujer sí que hemos ido con ella a la Seguridad Social y después hemos ido a 
una gestoría, pero no sé…, después, al final, hablando con su hijo, no sé, no…, no me 
lo han querido dar. Y he dicho “mira, cuando me encontraré algo de trabajo lo dejaré”, 
pero después te acostumbras y otra vez te olvidas de buscar trabajo y te conformas y 
vas adelante. [riu]. Y ahora no, ahora le he dicho “si me vas a asegurar, me quedo, si 
no, no”. Me querían asegurar, pero en malas condiciones: pagarme la mitad del seguro. 
Y me ha reducido muchas horas y digo “para pagarme yo la mitad del seguro después 
de tantos años trabajar sin seguro, no me parecía justo”. No, porque querían dejarme 
en vez de veinte horas, de veinticinco, no, veinte horas que iba, me han dejado doce 
horas. De estas doce horas, asegurarme diez, diez asegurármelas yo. Digamos ponían 
ellos los nombres al contrato, pero me quitaban el dinero de mí… Y también… he 
dicho que no, que no. Después de tantos años, digo, al final ya eres como un robot. 
(E13: Romania)
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Orgull

Algunes dones experimenten orgull en haver traspassat les barreres patriarcals a 
què s’havien enfrontat al país d’origen i en haver-se demostrat a elles mateixes que 
podien alliberar-se i aconseguir objectius personals:

“Los hombres son muy machistas y celópatas”

Él no me hubiera dejado salir, las invitaciones que tuve, las conferencias por el mundo, 
no un hombre feminista. Yo me he sentido libre, he hecho mi vida como he querido, 
he vivido lo que he querido, he podido viajar, a la Universidad de Bogotá, pues yo me 
voy. Me paseo, conozco gente, veo la universidad, publico artículos. Yo me iba con mi 
marido y no podía hacer eso. Un hombre no me iba a dejar que…, quizás aquí son un 
poco más desprendidos, pero allí no, allí los hombres son muy machistas y celópatas, 
esto es…, en el sentido de no tener hombre ha sido en cierto modo beneficioso para 
mí, que me permitió... Que no quería que yo terminara un pregrado, mucho menos un 
doctorado. (E15: Veneçuela)

La noia algeriana, havent pujat dos fills ella sola sent vídua i migrant, expressa amb 
orgull i satisfacció que ha sabut tirar endavant la seva família.

“Las chicas somos muy espabiladas y sabemos abrirnos  
caminos por donde ellos igual lo ven imposible”

Las chicas somos muy espabiladas y sabemos abrirnos camino por donde ellos igual lo 
ven… imposible, ¿sabes? Yo creo que mucha dificultad que nos ponen nosotras tenemos 
el poder de poder encontrar caminos, de salir, ¿no? Yo creo que los chicos son más…, 
no lo sé, no hablo en general, quiero decir que no digo “todos”, pero, en general, es así, 
pero ahí hay, pero yo creo que los chicos son más [expressa amb les mans rigidesa o 
tancament de mires] a la hora de encontrar trabajo, igual en la hora de estudiar, igual en 
la hora de…, no sé, las chicas, como que no hay que les frene, siempre, pom, no lo sé, yo 
pienso así. Yo no creo que de ser mujer tengo…, yo qué sé, igual pienso que si me hubi-
era pasado a mí, que yo no estuviera y estuviera mi marido, yo pensaría que se ahogaría 
en un vaso de agua, ante la situación. ¿Me entiendes? Igual yo, en aquel momento, la 
situación se me quedaba pero supergrande, ¿vale? Quiero decir que yo ahora miro atrás y 
digo “madre mía, he tenido de coraje que no sé, no sé si volvería atrás y pensar…”, ¿me 
entiendes? Y he podido salir para adelante y he podido tirar pa adelante. Yo pienso que si 
fuera un hombre igual no podría, sin ayuda de una mujer o ayuda de su madre, su herma-
na, yo qué sé, quien sea. Tener que trabajar, llevar dos niños… ¿me entiendes? Procurar 
que estén bien, no sé qué, ¿Me entiendes? No sé, yo creo que somos más… (E9: Algèria)

Por-ansietat

La por i l’ansietat sorgeixen en una posició estructural en què algú altre té poder so-
bre un mateix, és a dir, en què es disposa d’un poder insuficient davant d’una determi-
nada situació, i això provoca que un es percebi com a vulnerable (Kemper, 1978). En 
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el GD3, davant la por i la frustració per experiències negatives en el treball submergit 
amb famílies, les dones es refugien en un pis per compartir el dolor: 

“Nos hemos juntado a llorar”

Me pongo a llorar, porque tenemos un piso, y nos hemos juntado a llorar, no, sí, las dos, 
porque tenemos inclusive un piso donde nos reunimos todos a contarnos historias y a 
llorar. (GD3: Colòmbia)

Tristesa i enyorament

El sentiment d’impotència per no poder tenir cura de la pròpia família, que es 
troba al país d’origen, també produeix frustració i tristesa.

“No he podido disfrutar ni de mi madre a mí ni yo de mi madre.  
No he podido darle un vaso de agua cuando tenía necesidad”

En el aspecto afectivo, lo veo un poco así, porque no he podido disfrutar ni de mi madre, 
a mí, ni yo de mi madre. No he podido darle un vaso de agua cuando tenía necesidad. 
Eso sí que me pesa en el alma y el corazón. Y por otra parte, estoy muy contenta de estar 
aquí, porque mis hijas están haciendo su futuro, y aparte de eso, es otra cultura. Es otra 
cultura, con referente a…, no digo que en Ecuador no se pueda vivir, sí se puede vivir, 
porque ahora actualmente la situación económica está muy bien, pero, claro, la delin-
cuencia, es la que… La cabeza me puede, la delincuencia. (E10: Equador)

Si, el más fuerte es el emocional, el estar lejos de tu familia, el extrañar, el de estar, com-
partir con ellos. Pensando en estas Navidades, la primera Navidad en mis 53 años que 
paso sin mis hijos, sin mi mamá, sin mi hermano, porque yo podía viajar a cualquier 
parte del mundo, pero las Navidades se pasan con la familia. (E16: Veneçuela)

Amor i solitud

En funció de l’estatus atorgat, l’“amor” suposa “aquella relació en què almenys un 
dels dos actors atorga a l’altre, o està disposat a atorgar-li, un estatus o reconeixement 
alt”. La noia boliviana manifesta que, tot i la solitud que ha sentit després del procés 
migratori i treballant com a interna sense disposar de cap altre habitatge que el de la 
família per a la qual treballa, se sent agraïda per l’afecte que rep dels membres de la 
família:

“He tenido soledad, pero esa soledad la he alimentado  
a través de las personas que me daban su calor”

Mira, yo, gracias a Dios, en los trabajos que he tenido, uno, dos, tres… me han apor-
tado… Posiblemente yo me sentía… Posiblemente yo me he sentido, con los trabajos 
que he tenido, soledad. He tenido soledad, pero esa soledad la he alimentado a través 
de las personas que me daban su calor. Personas que no conozco de nada, y me han 
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dado su calor y [li cauen les llàgrimes] agradecida por ellas… No me conocen de nada, 
pero su amor es infinito, ¿no? No sé si es la suerte de caer en casas que tienen mucho 
amor, mucho calor… Pero simplemente lo que yo me veo durante estos cuatro años es 
soledad [torna a eixugar-se les llàgrimes]. Al no tener una pareja cerca, al no tener a la 
familia…, a mi madre, a mis padres. Las tengo a mis hermanas, pero claro, ellas tienen 
una vida también. Y aquí yo plego y a veces no las veo, porque están trabajando. (E4: 
Bolívia)

Il·lusió

Algunes dones expressen sentiments d’il·lusió davant les expectatives de canviar 
de vida:

“Vine de Ecuador cargada con una maleta de ilusiones”

Soy un ser humano, ¿sabes?, que vine de Ecuador cargada con una maleta de ilusiones, 
un matrimonio medio roto, porque mi marido aquí y yo allá, dejar a tres hijas allá a mi 
madre, o sea, que nadie, nadie pasa porque nadie ha pasado, ¿sabes?, solo unos los que 
estamos en estos inconvenientes a lo mejor, pero, gracias a Dios, gracias a Dios, a día de 
hoy, toco madera, yo lo he superado. (E10: Equador)

“El que necessitava no ho tenia allí. Ha canviat el sentit de la meva vida”

La noia camerunesa entrevistada va arribar a Catalunya després d’haver-se casat 
amb un lleidatà. El seu projecte migratori respon a un malestar al seu país d’origen. 

És cert que jo vaig venir perquè em vaig casar amb el meu home, però jo crec que, quan 
una persona emigra,, si estàs bé en el teu país d’origen, no pots pensar en emigrar. És 
cert que vaig venir perquè em vaig casar, però el que necessitava no ho tenia allí. Lo que 
necessitava no ho tenia allí. Això, d’una manera o d’una altra, ha canviat, m’ha canviat 
el sentit de la vida, m’ha canviat una mica. Perquè això sempre ho dic, si una persona 
està bé, no pots deixar tota la teva família i marxar així. Jo vaig marxar i vaig deixar el 
meu fill, que tenia deu anys, i ho vaig passar aquí fatal. Llavors, però, al final, ara estic 
bé, estic amb ell i estic bé. (E2: Camerun)

I expressa que l’experiència migratòria ha canviat el sentit de la seva vida i ha su-
posat una oportunitat de formar-se, d’estudiar, d’acord amb una expectativa que tenia 
i que al seu país no li era fàcil complir:

Com he dit abans, que ha canviat el sentit de la meva vida, no? I crec que ha canviat, 
no només de la meva, de la meva família i de molta gent més. Molta gent més, gent que 
ni coneixo, al meu país. Perquè jo sempre era bona estudiant, i sempre deia “jo vull 
estudiar”. I no vaig tindre aquesta oportunitat i jo ara si, per exemple, tinc l’oportunitat 
d’ajudar a un nen per a estudiar, encara que no el conec, l’ajudo. Jo crec que això ha 
canviat, no només de la meva família, de molta gent. Molta gent. Perquè a mi sempre 
m’agrada ajudar. (E2: Camerun)
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Tercera part 
Condicions laborals de les dones immigrants 

que exerceixen treball de cures a Lleida

2.8 El treball de cures com a intercanvi laboral 

És ben recent el reconeixement d’organismes internacionals (l’OIT i l’OCDE ja ho 
han fet) del treball de cures com a intercanvi laboral remunerat o com a ocupació 
dins el mercat i inserida en la reproducció social, intercanvi que té lloc en un escenari 
privat, l’espai domèstic o la llar familiar de la persona en situació de dependència. 
Aquesta relació laboral traspassa l’àmbit de la llar, perquè, si bé la cura s’havia au-
toorganitzat tradicionalment dins la llar i era duta a terme, exclusivament, pels seus 
mateixos membres, ara mateix hi intervenen tant el mercat de les cures privat i el sector 
públic com el treball de cures no remunerat.

En el nuevo contexto global, las fronteras de género establecidas mediante la separación de 
la esfera reproductiva o doméstica y la esfera productiva o laboral, fruto del contrato sexual 
del modelo capitalista, se desdibujan. El mercado se inserta en la esfera doméstica, medi-
ante la externalización del trabajo doméstico profundizando las lógicas de dominación de 
género con las de clase, raza, etnicidad y extranjería. (Gregorio-Gil, 2017: 21)

Aquest intercanvi laboral es dona en un context de creixent feminització de la 
pobresa, fenomen generat per les polítiques neoliberals, i s’internacionalitza en 
un escenari de progressiva feminització de les migracions, que s’experimenten en 
cossos concrets, travessats pel gènere, i que interseccionen amb l’ètnia, la classe i 
la ubicació sociopolítica en els marcs laborals i socials d’inserció de les persones 
migrants, estructurats, també pel gènere (Gregorio Gil, 2017: 19). Recerques inter-
nacionals i feministes mostren que les relacions de gènere articulen els processos 
migratoris i institucions com les famílies i el mercat de treball (Hondagneu-Sotelo, 
2007; Bastia, 2008). Aquestes investigacions han contribuït a explicar i fer visible el 
fet que el treball de cures sobrepassa l’esfera privada i la pública, així com les fron-
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teres nacionals, i com les dones es veuen abocades a exercir el treball reproductiu, 
amb tots els consegüents efectes en la desigualtat de gènere (Glenn, 2010). 

Les línies divisòries entre el treball domèstic i de cures no remunerat i el remunerat 
tampoc no són clares. Segons Durán (2018), “aparentment, entre el treball remunerat 
i el no remunerat hi ha una separació categòrica, però la realitat és més complexa, 
l’intercanvi de serveis a mitjà i a llarg termini, els regals, el fet de no cobrar de la Segu-
retat Social, o els impostos fan poc clara aquesta frontera conceptual” (Durán, 2018: 
134-135). 

Tot i que l’objectiu de la recerca se centra en el treball remunerat, es constata, a 
partir de les entrevistes, que el treball de cures no remunerat no deixa de ser treball, 
intercanvi de feina, tasca, i, en aquest sentit, constitueix un indicador dels possibles 
costos de substitució d’aquesta feina.

Per a l’anàlisi de les condicions laborals de les dones treballadores ens ha estat 
d’utilitat la conceptualització65 que ha dut a terme el Colectivo IOÉ (2001), en què 
s’estableix una relació entre les posicions dels agents dins del treball i les formes d’in-
tercanvi econòmic proposades per Polanyi 66 i Mingione. Segons l’anàlisi conceptual 
de IOÉ,67 el treball de cures i de la llar o domèstic, remunerat o no, és dut a terme 
sota relacions de poder simètriques o igualitàries o bé sota relacions asimètriques o 
desiguals.

Tenint en compte, en relació amb el concepte cadenes globals de cures, la triple 
participació que inclou —de la família, el mercat i l’Estat—, el quadre següent presen-
ta, en els eixos laterals, les tres formes, relacions i camps en què es realitza l’intercanvi: 
relacions de reciprocitat, mercantils o redistributives (en què intervé l’Estat). 

65. Colectivo IOÉ. Mujer inmigrante y mercados de trabajo: el trabajo doméstico y otras ocupaciones. Rea-
litzat per a l’Imserso el 1999-2000.
66. Polanyi estudia l’economia com un procés no estàtic i se centra a establir com s’institueix l’economia 
en determinats moments de la història i com influeix la seva incrustació en un determinat context insti-
tucional, que determina el paper que acompleix. “La institucionalización del proceso económico dota 
al proceso de unidad y estabilidad, crea una estructura con una función determinada en la sociedad; 
traslada el lugar del proceso en la sociedad añadiendo de este modo significación a su historia; centra 
el interés en los valores, los motivos y la política. Unidad y estabilidad, estructura y función, historia y 
política deletrean de forma operacional el contenido de nuestra afirmación de que el sistema económico 
humano es un proceso institucionalizado” (Polanyi, 1976: 161). “Empíricamente encontramos que las 
principales pautas son la reciprocidad, la redistribución y el intercambio. La reciprocidad denota movi-
mientos entre puntos correlativos de agrupamiento simétricos; la redistribución designa movimientos de 
apropiación hacia un centro y luego hacia el exterior; el intercambio hace referencia aquí a movimientos 
y viceversa en un sentido y en el contrario que tiene lugar como entre manos en el sistema de mercado” 
(Polanyi, 1976: 162).
67. https://www.colectivoioe.org/ (21 de juliol de 2020).

https://www.colectivoioe.org/
https://www.colectivoioe.org/
https://www.colectivoioe.org/
https://www.colectivoioe.org/
https://www.colectivoioe.org/
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La taula 6 s’ha elaborat a partir de les dades de la recerca i és només representativa 
dels casos objecte d’estudi. Expressa les relacions d’igualtat o de desigualtat que viuen 
les treballadores immigrants, i s’hi inclouen el treball remunerat i el no remunerat (a 
les llars d’origen i a les llars familiars). 

A continuació es detallaran les principals asimetries viscudes per les dones i ex-
pressades en els grups de discussió:

Relacions de poder asimètriques en l’intercanvi de treball:
1. Asimetria en la divisió sexual del treball i en els rols de gènere; feminització dels 

sectors on treballen.
2. Asimetria en un intercanvi de treball remunerat o en una relació mercantil que té 

lloc en un espai privat o domicili.
3. Asimetria deguda a discriminacions per motius ètnics, religiosos, color de la pell 

i lloc d’origen 
4. Asimetria per violació de drets humans: amenaces, assetjament sexual, actituds 

classistes i supremacistes.

Asimetria en els rols de gènere, divisió sexual del treball i feminització del sector 

Las lógicas del mercado transnacional se asientan en la lógica binaria de género, pro-
duciendo cuerpos válidos para la reproducción y cuerpos válidos para la producción. Si 
bien, en el nuevo contexto global, las fronteras de género establecidas mediante la se-
paración de la esfera reproductiva o doméstica y la esfera productiva o laboral, fruto del 
contrato sexual del modelo capitalista, se desdibujan. El mercado se inserta en la esfera 
doméstica, mediante la externalización del trabajo doméstico profundizando las lógicas 
de dominación de género con las de clase, raza, etnicidad y extranjería. En este contexto 
de migraciones transnacionales la imbricación de estas lógicas producen cuerpos-má-
quinas (des)generizados. (Gregorio Gil, 2017: 21)

La perpetuació dels rols de gènere es defineix en els grups de discussió en introduir 
el concepte cadenes globals de cures feminitzades:

Són aquestes dones que al seu país tenen família i que estan substituint el que nosaltres 
també fèiem a casa, perquè ens hem posat a treballar i ja no ho podem fer i en canvi 
lloguem aquestes dones perquè facin la feina que nosaltres no fem. Elles també, al seu 
país, han hagut de deixar les persones, els fills, moltes, a càrrec d’altres familiars, amb 
altres persones, per venir aquí a fer el que jo fins ara em tocava per rol fer-ho, perquè, 
com jo vull treballar, doncs vull que algú tingui aquest perfil. (GD1: representant de 
l’ajuntament de Lleida)

Les dones entrevistades manifesten que han viscut en societats marcades per una 
estructura profundament patriarcal, tant durant la seva infantesa com després de ca-
sades, en relació amb les responsabilitats directes de les càrregues familiars —fills i 
pares grans. En casos de separació, divorci o viduïtat, les dones assumeixen soles les 
càrregues de cura familiar, o bé amb ajuda d’altres familiars femenins residents al país 
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d’origen, amb escassa col·laboració dels excònjuges o dels membres masculins. En 
arribar al nostre país es troben també un mercat laboral segregat per gèneres. El gènere, 
com a categoria social estructuradora de desigualtats, vertebra l’horitzó de possibilitats 
de les dones immigrants:

—¿Has escogido trabajar cuidando, o te ha venido dado por las circunstancias? 

—Muy bien, buena pregunta. Bueno, dadas las circunstancias. Porque, cuando tú llegas, 
tú llegas de un país latinoamericano, inmigrante, morenita, existe mucho racismo, ¿sa-
bes? Entonces tú empiezas de cero. No tienes un espacio, nadie te conoce, no puedes 
poner de frente tus propuestas. No eres nadie. Te catalogan de esa manera. (E6: Equador)

Sabem que la segmentació laboral per raó de gènere afecta les dones, que en un 70% 
estan ocupades en els sectors de serveis —treballadores del servei de restauració, perso-
nals, protecció i venedors—, mentre que els homes només representen el 14% d’aquest 
sector. Es constata, però, que, en el cas de les dones immigrants que miren d’inserir-se al 
mercat laboral, el mercat de cures i domèstic apareix sovint com a única sortida.

Segons dades de l’Informe situació laboral de la població estrangera a Catalunya 
(2017) CITE (CCOO), una de cada quatre dones d’origen estranger (23,8%) treballa en 
el sector de tasques domèstiques i de cures a Catalunya. Els altres sectors en què tre-
ballen les dones estrangeres són l’hostaleria (21,5%) i el comerç (13,6%), però també 
estan ocupades en tasques d’administració i serveis auxiliars (7,9%), indústries manu-
factureres (7,9%), sanitat i serveis socials (6,8%) i activitats professionals científiques i 
tècniques (4,4%). La feminització del sector ha estat assenyalada reiteradament en els 
grups de discussió:

El tema que hi hagi dones que cuiden ho he trobat des del principi. Precisament per això 
vam decidir muntar Abast, no? Perquè vèiem que hi havia moltes dones que buscaven 
feina de cura, molta gent que buscava persones per cuidar i una necessitat de profes-
sionalitzar aquesta cura. (GD1: Abast Serveis, empresa privada de serveis d’atenció a 
domicili)

La majoria de les usuàries són dones i la majoria de les nostres cuidadores són dones. 
Llavors, el mercat de les cures, des de la perspectiva que tinc jo, és que està molt feminit-
zat. (GD1: Abast Serveis, empresa privada de serveis d’atenció a domicili)

Nosaltres veiem, almenys en el nostre servei, que totes les persones que acudeixen que 
treballen a les llars són dones, absolutament totes: hi ha molts pocs casos d’homes. 
(GD1: treballador social CITE CCOO)

Per altra banda, es constata que moltes de les dones entrevistades no han escollit 
la feina que fan i manifesten que no els agrada, tot i que, en alguns casos, algunes 
particularitats de la seva situació i l’habituació han contribuït a fer-ne una activitat 
reconfortant. Això no obstant, el treball de cures i domèstic constitueix, en la majoria 
dels casos, una sortida laboral i econòmica forçada per les circumstàncies.
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—¿Te gusta el trabajo que haces?

—No [ràpid i rotund]. Para nada. No me gusta.

—No has escogido trabajar cuidando…

—Yo hubiese preferido…, vine para trabajar en un hotel. Me gusta mucho el tema co-
mercial, el trato con el público, me gusta mucho esto, y yo vine para eso. No me quedó 
de otra que ir a trabajar de cuidadora. (E1: Perú)

El treball de cures adreçat a persones grans està esdevenint una necessitat inexcu-
sable a mesura que sobreenvelleix la població. Les transformacions al si de les llars 
familiars i els canvis en els rols femenins originen un clar augment de la demanda de 
treball de cures a les llars. Aquest augment de demanda evidencia un problema social 
bàsic de les famílies lleidatanes, l’imaginari col·lectiu de les quals encara adjudica a 
les dones aquest tipus de feina. El problema central que es troben les famílies és la 
incompatibilitat horària —això és, la no-conciliació— entre el treball remunerat fora 
de casa i el treball de cures no remunerat a casa. Tot i que és una problemàtica urgent, 
tal com es manifesta en els informes de l’OIT —“els canvis en les estructures familiars 
i l’envelliment de les societats apunten a un augment del nombre tant de dones com 
d’homes que afrontaran un conflicte potencial entre el treball de cures no remunerat i 
la feina remunerada (2018)”—, encara no ha merescut un reconeixement social explí-
cit. S’hi conjuguen dues necessitats vitals que interpel·len el gènere, que conflueixen 
en el temps, que es troben: les necessitats peremptòries i el dret de les dones, tant de 
les autòctones com de les que no ho són, a obtenir recursos remunerats en el mercat 
laboral. 

Asimetria en la relació mercantil o intercanvi laboral remunerat

a. Treball de cures irregular o informal

En aquesta recerca s’ha fet un esforç per entrevistar persones la tasca principal de 
les quals és treballar en la cura de persones grans; ara bé, la majoria d’elles també 
duen a terme tasques domèstiques o de la llar dins del mateix tracte. En els discursos 
de les entrevistades s’observa que, en la seva trajectòria laboral, el treball a domicili 
és el menys valorat, de manera que constitueix el primer esglaó de feina en arribar al 
nostre país, a partir del qual, però, algunes d’elles intenten transitar cap a un treball 
més formal, com el que es fa en residències o centres sociosanitaris, on l’horari i les 
condicions laborals estan sotmesos a controls legals, cosa que no succeeix en els do-
micilis familiars privats.

Ens trobem dones que han transitat del treball a domicili a l’institucional (servei 
d’atenció domiciliària i treball en residències de gent gran), cosa que interpreten com 
a mobilitat social ascendent, ja que, en el treball en institucions, les relacions laborals 
acostumen a ser contractuals.
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En qualsevol cas, el treball de cures a domicili o a l’interior de les llars familiars, la 
majoria de les dones entrevistades l’exerceixen en l’economia informal. Només quatre 
treballen amb un contracte formal. Aquestes dades, si bé no són representatives, sí que 
poden ser un indicador que hi ha una enorme quantitat de dones no comptabilitzades 
que exerceixen la seva feina en l’economia submergida —o treball informal o irregu-
lar—, en alguns casos de forma voluntària, però en molts d’altres no. 

CITE (CCOO) a Lleida, en el primer grup de discussió dut a terme amb gestors 
de les cures (empreses privades, administracions públiques i sindicats), aporta dades 
referents a l’evolució de l’afiliació al règim de la llar a la província de Lleida, dades 
que cal considerar tenint en compte el canvi legislatiu que va suposar el Reial Decret 
1620/2011, del 14 de desembre, que regula el treball a la llar. Aquest canvi va provo-
car, a partir del 2012, en un primer moment i malgrat la crisi econòmica, un augment 
de les afiliacions a la Seguretat Social. A partir del 2015, però, i coincidint amb un 
relaxament de la crisi, el nombre de cotitzacions va decréixer:

A l’any 2011, que funcionava el sistema antic, hi havia 1.879 persones a la província 
de Lleida afiliades en aquest règim de la llar. Al 2012, 2.517; al 2013, 2.637; al 2014, 
2.676; al 2015, 2.697, i a partir d’aquí hi ha com una espècie de percepció de dir “per 
què hem de donar d’alta a la gent?” i, d’alguna manera, està canviant, evoluciona a do-
nar menys d’alta a la gent... Hi ha probablement més gent treballant perquè hi ha hagut 
una recuperació econòmica, però cada vegada hi ha menys afiliació, a una quantitat 
de cent persones anuals, més o menys. O sigui, de les 2.697 del 2015, ara, a data 
d’abril del 2019, estem a 2.314 afiliades a la Seguretat Social, treballant legalment en 
aquests sectors. El que us podria dir també és que, d’aquestes persones, 1.079 són es-
trangeres, i 1.235 són nacionals, el qual dius “ep, què passa aquí?”. Bueno, és que les 
estrangeres treballen en negre. I les nacionals, la majoria no, i a les nacionals també hi 
ha moltes persones estrangeres nacionalitzades, això no ho perdem de vista, perquè hi 
ha hagut un procés, sobretot les dones llatinoamericanes, que a partir dels dos anys de 
tenir residència ja podien demanar la nacionalitat. Moltes persones ho han fet i moltes 
tenen residències consolidades. Però nosaltres detectem, per l’activitat nostra de l’any 
anterior, un treball irregular que està a vora del 47% de les persones que nosaltres hem 
atès. (GD1: Representat d’un sindicat)

Evidentment, mai no podrem conèixer la xifra exacta del treball informal dut a 
terme per les dones immigrants al nostre país. L’informe recentment elaborat per IQ 
(2019) per a l’ajuntament de Barcelona —a partir de les recomanacions a aquest ajun-
tament sobre polítiques públiques per a l’atenció de les treballadores de la llar, les 
cures i la neteja— indica que el 53,5% de les dones que treballen en aquest sector es 
troben en una situació administrativa irregular, i si hi afegim les dones regularitzades 
que treballen en negre, la xifra relativa al treball informal encara puja més. 

Per tenir una aproximació més general a les dades, reportarem que l’enquesta de 
població activa (EPA) va recollir que, a l’Estat espanyol, a finals del primer trimestre del 
2020, hi havia 576.000 persones ocupades com a personal domèstic a la llar, de les 
quals el 87,6% eren dones i el 12,4% restant, homes. En observar les dades de registre 
de les persones afiliades a la Seguretat Social, es constata que la xifra total de persones 
treballadores és substancialment inferior: només hi ha 388.480 persones afiliades a la 
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Seguretat Social en el règim de treballadores de la llar. En aquest grup, les diferències 
de gènere s’aguditzen encara més: els homes només representen el 4,4% del total.

La recerca registra diversos casos d’empreses lleidatanes que no donen d’alta les 
treballadores, estiguin o no regularitzades.

—Y tú, por ejemplo, si tuvieras algún problema de salud, ¿qué cobertura crees qué ten-
drías? 

—De laboral, ninguna. Entonces tendría el servicio sanitario general que tiene todo el 
mundo. Pero la empresa no creo que me ayude en nada, porque ella me tiene a mi con-
tratada, pero en negro.

—Bueno, contratada no, porque en negro no hay contrato.

—Bueno, cuando yo quería y estas cosas, pero que no me iba a dar de alta de Seguridad 
Social ni nada de eso…

—O sea, esta empresa tiene personas en negro.

—[Afirma amb el cap] Sí, de esto le pregunté, porque una chica de catalán, que ella tiene 
tres años aquí y ella ya está lista para solicitar su residencia por arraigo social, le falta 
un contrato, porque te piden eso. Ella me pidió que hablara con esta señora, a ver si ella 
la podía contratar y eso, y le dijo que no, que ya tenía su personal contratado, pues ya 
está. Porque claro, esto debe implicar más gasto para ella, porque cuando le afilias a la 
Seguridad Social tienes que pagar otras cosas. No, son más gastos.

—Claro. Pero bueno, desde que estás aquí te has encontrado bien, no has tenido ningún 
problema de salud, ¿no? ¿Estás de acuerdo con las condiciones laborales que tienes?

—Si uno no está de acuerdo, pues uno se va. (E15: Veneçuela) 

[...]

—Esto era en 2003, cuando…, en 2002. He venido en 2002, en verano. 

—Una empresa sin seguro. 

—En una empresa de limpieza. Eso era en 2002, cuando hemos llegado aquí.

—Esto es ilegal.

—Sí, nos pagaba cinco euros la hora. Íbamos ocho horas. Por eso, en aquella empresa 
donde iba un día yo, un día iba mi amiga, que teníamos los niños. Mi hija tenía cuatro 
años y su hijo tenía tres, y así podíamos llevarlos al colegio, llevarlos...

—¿Y trabajabas ocho horas?
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—Sí.

—Ocho horas a cinco euros. (E13: Romania) 

b. Arbitrarietat en els salaris i explotació laboral

En el marc de la recerca es constata arbitrarietat en els salaris i explotació laboral, 
especialment quan les dones es troben en condicions d’irregularitat (tot i que també 
es dona en condicions de regularitat). 

Les dones que encara no tenen permís de residència ni de treball, i durant el temps 
previ a l’obtenció d’aquests permisos, condicionades pel marc normatiu que determi-
na l’actual llei d’estrangeria,68 es veuen obligades a treballar il·legalment, acceptant 
salaris molt baixos, molt per sota del salari mínim interprofessional, il·legals —en cas 
que estiguessin regularitzades i tinguessin permís de treball— en virtut del Reial De-
cret 1620/2011, de 14 de desembre, que regula el treball a la llar.

En aquests casos, les famílies no poden contractar-les, i, davant la urgent necessitat 
econòmica de les noies immigrants, es produeix un intercanvi laboral en què les famí-
lies accepten que treballin a casa seva a canvi d’un salari molt baix.

No me quedó de otra que ir a trabajar de cuidadora, pero mi trabajo fue con una chica 
que tenía esclerosis múltiple progresiva, acá. Estuve siete meses, me pagaban 700 €, y 
no me daban ni comida ni nada, nada de nada, y era interna. Pero no te daban nada. Ese 
fue mi derecho de piso, porque ganaba una miseria. (E1: Perú)

Porque me dijeron un viernes, me dijeron “va a venir una chica, para que tú le enseñes lo 
que tiene que hacer, para los fines de semana”, porque ellos me pedían que trabajara 24 
h de lunes a domingo, y yo les dije “voy a trabajar 24 h solo de lunes a viernes”, sábado 
y domingo, lo quiero libre, y como son dos, veinticuatro horas, me pagaban 1.000, por la 
mujer nada más, por doce horas. Son dos y son veinticuatro horas, pues entonces 1.500. 
Creo que está más que justo, porque son dos personas, y ya no voy a trabajar doce horas, 
sino veinticuatro horas. Pero no, me dijeron “mucho, bueno, ya buscaremos...” (E1: Perú)

Les barreres legals que posa la llei d’estrangeria són sentides i percebudes tant per 
les famílies amb voluntat de contractar aquestes persones com pels professionals dels 
serveis socials dels consells comarcals. 

Molta gent vol contractar, una altra cosa és el sou que els hi donen, això és un altre tema, 
però sí que moltes famílies tenen contractades a les dones, o al tema de servei domèstic, 

68. “La ley de extranjería condiciona la vida de las personas inmigradas. Aunque hablan de derechos y 
libertades de las personas extranjeras en España, la realidad ha demostrado desde 1985 que su contenido 
sirve para el control de flujo migratorio, la regulación de los trabajos para las personas extracomunitarias, 
que está determinado por las necesidades del mercado, la situación nacional de empleo y, junto a ella, la 
prioridad nacional” (Recomanacions a l’Ajuntament de Barcelona sobre política pública d’atenció a les 
persones treballadores de la llar, la neteja i les cures [2017]).
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però hi ha, lo que deies tu, que augmenta la gent nouvinguda, és cert, allí normalment 
arriben amb passaport, quan ha passat el temps que tenen com a turista, es queden sense 
papers, i per molt que la gent els vulgui contractar, ha de deixar passar el temps, perquè 
no poden. Això és un gran handicap allà dalt, suposo que aquí també, però allà dalt hi 
ha moltes dones que venen els familiars al tècnic d’immigració i diuen “però com podem 
legalitzar aquesta dona? Que ens interessa molt que es quedi, no ens interessa que passi 
res”, i volen estar legals i no poden esperar-se els tres anys. (GD1: Consorci d’Atenció a 
les Persones, Alt Urgell)

És una situació d’explotació que és molt present, i que evidentment el nostre estat de 
benestar té unes mancances importants a través de la llei de la dependència, coses que 
no queden cobertes, dificultats pressupostàries, totes aquestes qüestions. Sí que hi ha 
gent que ho substitueix, però sí que hi ha gent que se n’aprofita. (GD1: treballador social 
CITE CCOO)

c. El preu en el mercat de cures

A menudo, el efecto del cuidado y el no cuidado no se percibe 
inmediatamente y eso los hace más difíciles de medir. Si lo 
que se mide es el valor de lo producido, ha de aplicársele un 
precio, pero no hay precio en los servicios no remunerados. 
¿El mínimo legal, por debajo del mínimo, el medio del mer-
cado, con o sin impuestos, con o sin Seguridad Social? Hasta 
ahora, el cuidado ha generado poca atención teórica y carece 
de indicadores sistemáticos y consensuados. Hace falta mucha 
innovación y coraje intelectual y político para integrar los re-
cursos monetarizados y no monetarizados en el pensamiento y 
en la práctica. (Durán, 2019)

El mercat desregulat de cures funciona segons les lleis de l’oferta i la demanda. 
També hi té un paper important el fet que les parts, de comú acord, ofereixin i acceptin 
feina sense contractació, això és, les dues parts creuen que hi surten guanyant. L’una, 
perquè pot guanyar més diners per hora treballada: el preu mitjà per hora treballada 
de les dones entrevistades és de 10 €, xifra que es reduiria a 6-7 €/h si estiguessin 
contractades. I l’altra, perquè s’estalvia els costos, entre d’altres, de la Seguretat Social. 
Els 10 €/h resulten més acceptables a les treballadores demandants de feina que a les 
famílies que n’ofereixen, les quals tendeixen a proposar quantitats a la baixa. Pel que 
fa al treball nocturn, el preu del mercat irregular de cures també acostuma a ser més 
baix, perquè hi ha molta oferta de persones disposades a treballar a la nit cuidant-ne 
d’altres, en domicilis particulars o en hospitals. 

En aquest mercat de cures hi ha persones particulars o empreses de dubtosa fiabili-
tat, que donen feina a les treballadores en situació irregular i que, a través seu, obtenen 
un gran marge de benefici.

No, por amigos, por amistades, que te llama la misma señora esta que nos ayuda…, dice 
“en el Arnau hay un enfermo y tal”, y uno los acompaña unas horas. Yo cobro 10 euros la 
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hora cuando es de limpieza. La compañía…, las empresas cobran 15-16 euros por hora. 
Entonces me parece bien, porque no puedo cobrar 15 o 16 porque no tengo ninguna 
empresa. (E15: Veneçuela)

A ver, hay personas que… como más ricos sean, más son de la virgen del puño, Entonces, 
yo, yo…, como te digo, yo, por ejemplo, a veces le digo a uno “dame lo que sea a tu 
conciencia”, o sea, que lo pongo ante el espejo. Dice “no, no, dime un precio”. “No”, 
le digo, “dame lo que sea”. Mira, si la mujer ve que es consciente, ya me dice “toma”. 
Te puede dar de más, porque la gente ya sabe, la gente pregunta, la gente no es que va a 
ciegas, la gente está más…, más que uno, entonces te da. (E10: Equador)

d. Indefinició i diversitat en les modalitats contractuals

Les dones entrevistades que treballen cuidant persones grans amb contracte laboral 
formal ho fan sota diferents modalitats professionals: a) Treball de cures a domicili o 
auxiliar d’atenció sociosanitària a domicili a la mateixa llar de la persona gran, en rè-
gim intern o extern. b) Treballadores del servei d’atenció a domicili (s’autoanomenen 
“treballadores familiars”) o treballadores d’empreses —moltes amb afany de lucre— 
externalitzades pels serveis socials (una persona). c) Gerocultores en entorn residencial 
o en centres sociosanitaris. 

Cadascuna d’aquestes figures professionals, tot i que es tracti de feines semblants, 
està legislada per un conveni laboral determinat. En aquests convenis, el marc legislatiu 
i les condicions laborals varien: no és igual treballar com a cuidadora en una residència 
que fer-ho en una empresa de treball a domicili amb conveni amb les administracions 
públiques o en una empresa privada o per lliure, sense camp mena d’aixopluc.

Tot i que hi ha diferents modalitats contractuals, algunes entrevistades manifesten 
que han treballat amb contractes “fets a mida” o privats, d’acord amb les necessitats 
de les famílies contractants, que sovint s’aprofiten de la seva desinformació en relació 
amb els convenis laborals existents, els seus drets, etc. Freqüentment, el fet de treballar 
per compte propi, sense les proteccions que emparen la persona treballadora i sense 
proteccions sindicals, provoca que la persona es trobi en inferioritat de condicions, en 
situació de desigualtat, des de l’inici de la relació laboral.

Todos los demás trabajos que tuve, que eran por mi cuenta, la verdad era que me pa-
gaban o la mitad: te decían que te pagaban a 6 o 8 € la hora, y cuando ibas a que ya 
te daban lo de tu pago, porque nadie te daba el pago por menos de un mes, o sea, es 
por mes que nos pagan, cuando ibas te decían “¿sabes qué? Mira…”, o sea, te cuentan 
historias, yo no lo sé de por qué si de tal día a tal día era cuatro horas y te fuiste a las tres 
cincuenta y dos, y esas personas te dicen “ya te puedes ir, no te puedes ir”, en mi caso, 
por tres o cinco minutos, porque te fuiste antes, te descuento una hora, y te empiezan a 
descontar a descontar, y si tu pago era x, de 300 euros, terminaron dándote 120 o 130, y 
hay veces que te dan 50 y te dicen para tal día vienes, a que te den lo demás, en pagos, 
o te dicen que te lo dan, no te lo dan, y yo sí, yo los dos primeros meses… (GD3: dones 
immigrants treballadores del sector cures)



CondiCions laborals de les dones immigrants que exerCeixen treball de Cures 137

La taxa d’activitat de les dones d’origen estranger a Espanya (2020),69 d’un 64,3%, 
és superior a la de les dones nascudes amb nacionalitat espanyola (50,16%), i la taxa 
d’ocupació també (51,3% en el cas de les dones estrangeres davant el 49,4% de les 
dones espanyoles). És significatiu que la taxa d’ocupació de les estrangeres hagi aug-
mentat durant els darrers anys, quan, el 2018, la seva taxa d’atur (20,8%) doblava la 
de les autòctones (11,2%). Si comparem les taxes d’ocupació masculina i femenina 
(2018) de les persones d’origen estranger, hi ha una diferència molt gran, d’un 14,2%, 
a favor dels homes. En relació amb la perspectiva econòmica dels moments en què 
s’escriuen els resultats d’aquesta recerca, cal apuntar que s’augura un descens de les 
afiliacions a la Seguretat Social, i de les cotitzacions en general, a causa de la crisi 
econòmica generada per la pandèmia de la Covid-19.

e. Tipus de tasques en el treball de cures i de la llar

L’OIT, en l’informe El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado. Para un 
futuro con trabajo decente (2018), defineix les activitats del treball de cures de la se-
güent manera:

El trabajo de cuidados comprende dos tipos de actividades superpuestas: las actividades 
de cuidado directo, personal y relacional, como dar de comer a un bebé o cuidar de 
un cónyuge enfermo, y las actividades de cuidado indirecto, como cocinar y limpiar. El 
trabajo de cuidados no remunerado consiste en la prestación de cuidados por parte de 
cuidadoras y cuidadores no remunerados sin recibir una retribución económica a cam-
bio. La prestación de cuidados no remunerada se considera un trabajo, por lo que es 
una dimensión fundamental del mundo del trabajo [el ressaltat és nostre]. El trabajo de 
cuidados remunerado es realizado por trabajadores y trabajadoras del cuidado a cambio 
de una remuneración o beneficio. Estos comprenden una gran diversidad de trabajadores 
de los servicios personales, como el personal de enfermería, el personal médico, y los 
trabajadores y trabajadoras del cuidado personal. Las trabajadoras y trabajadores do-
mésticos, que prestan cuidados tanto directos como indirectos en los hogares, también 
integran la fuerza de trabajo dedicada a la prestación de cuidados.

El treball de cures (i de la llar) abasta una considerable heterogeneïtat de feines. 
No es pot parlar d’un tipus de feina en què tothom faci unes tasques previsiblement 
determinades. Sovint, les treballadores, en el moment d’iniciar una feina, reben les 
peticions dels familiars contractants a propòsit de les tasques que han de fer, però, en 
molts casos, se’ls n’exigeixen moltes més.

Lo dejé porque no podía. Luego también sabes qué pasa: trabajar a domicilio es igual si 
tienes o no tienes contrato, en mi caso. Pues el primer día se habla, para hacer esto o lo 
otro, o tal cuidado o lo que sea, y entras para cuidar a una persona y acabas cuidando 
dos personas, la casa, la compra de fuera, el médico, y el gato y el perro y todo lo que 

69. Dades de l’INE (2020, T3).
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hay, ¿me entiendes? Y está todo en el precio e incluso se quejan del precio, y tienes tu 
horario y acabas de hacer el doble del horario y es muy agotador, es muy… ¿sabes? Que 
no, que… aunque tengas contrato… (E9: Algèria)

La nostra recerca se centra en el treball de cures, la finalitat del qual és la perso-
na cuidada, tot i que, a la pràctica, la persona treballadora sovint duu a terme altres 
tasques de la llar. Però entre els treballs de cures i les altres tasques de la llar —que 
formen part, els uns i les altres, de les activitats de reproducció social— hi ha una 
diferència essencial.

Carol Thomas (1993)70 va fer un intent de definir la naturalesa de les cures —difícil 
de definir—, en què va diferenciar el doble significat del concepte anglès to care (cui-
dar o tenir cura):
1. Cuidar pot designar un estat afectiu, caring about someone, que implica afecte, 

emocions, amor, o bé preocupar-se per algú o estar pendent d’algú.
2. Cuidar també seria una activitat, caring for someone, fer-se càrrec d’algú, cosa que 

implica treball, tasques o feina.
Si la primera dimensió fa referència a destreses emocionals i psíquiques, la sego-

na inclou destresa física, esforç motor i responsabilitat. Existeixen models diversos de 
categorització de les tasques realitzades en el treball de cures; per exemple, Nancy 
Folbre (1995) distingeix entre cura directa (donar menjar, banyar, acompanyar i aten-
dre la persona, administrar-li medicaments, dur-la al metge...) i cura indirecta, que 
inclouria preparar el menjar, netejar, planxar, etc. Una altra forma de categoritzar 
aquestes tasques la trobem en la classificació en ABVD o activitats bàsiques de la 
vida diària, que estableix la Llei 39/2006, o llei per a la promoció de l’autonomia 
personal i atenció a persones en situació de dependència, i segons la qual consistei-
xen a aixecar-se, ajeure’s, netejar-se, vestir-se, menjar i caminar. Són les que es con-
sideren més bàsiques per a l’autocura, i que no poden ser executades per persones 
amb nivells de dependència avançada. Hi hauria, per altra part, les AIVD o activitats 
instrumentals per a la vida diària, a saber, netejar, rentar, cuinar, comprar, fer anar 
diners, desplaçar-se pel carrer, utilitzar el transport, fer gestions, anar al metge i con-
trolar la medicació. 

Les tasques esmentades sovint se superposen (Durán, 2018), és a dir, cal fer dues o 
tres tasques alhora. Durán anomena “densificació de la feina” la superposició d’aques-
tes activitats, la qual té lloc quan cal fer-les ràpidament o quan cal fer-ne moltes alhora, 
cosa que causa estrès, cansament i ansietat a la persona que les executa. 

En el quadre següent es descriuen les diferents tasques que duen a terme les perso-
nes participants en la recerca:

70. Thomas, c. (1995). Deconstructing the Concept of Care.
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 Taula 7. Tasques del Treball de Cures que duen a Terme les enTrevisTades

N. Tipus de tasques Temps de 
treball

Lloc de treball

E1 Tasques de la llar.
Neteja i cura de la persona gran.
Acompanyament (passeig, metge).
Administració medicaments i cura de la salut.
Atenció emocional a la persona.

Tiene ochenta y ocho años. Pero va bien. 
Ha tenido dos ictus, pero va bien, va muy 
bien. Y se asea y hace todo. Solo tengo 
que ocuparme del piso, cocinar, acom-
pañarlo a pasear, que haga cosas, esto es 
todo. Y él vive solo en un piso grande, de 
tres habitaciones, es muy grande.

Treballa sense 
papers; règim 
intern 24 h

Llar o domicili 
on viu un 
home gran

E2 Treballa al servei d’atenció a domicili de 
l’ajuntament de Lleida fent tasques de cura de 
gent gran, segons l’horari programat.

L’empresa ja et marca les tasques que has 
de fer a cada casa, perquè, per exemple, 
nosaltres tenim mòbil, i hi ha una pega-
tina a cada casa, i quan arribes, fitxa! Ja 
te surten les tasques que has de fer. Però 
a vegades fem, no és el que et fica que 
fas. Et poden posar, en aquesta casa, has 
d’ajudar a la Francisca a la dutxa, fer-li el 
llit, però arribes allí i comences a fer de 
tot: li fas la dutxa, li fas el llit, li vas a com-
prar, li tires la basura..., pinxes la insulina, 
i de tot, fem de tot.

I vas en una casa, a cada casa ja tens, sigui 
una hora o mitja hora o quaranta-cinc mi-
nuts. A cada casa ja tens l’horari marcat. 
Llavors tu vas en una casa, per exemple, 
aquesta casa del matí que començo a les 
set per ajudar a dutxar. L’ajudo, se dutxa, 
li fico la crema, la vesteixo i li faig el llit i 
comprovo que s’ha pres el medicament, i 
passo una hora i marxo, però no pots mar-
xar abans, eh, si has de fer una hora, has 
de fer, no pots marxar abans. Pots marxar 
tard, que se t’ha fet tard, però no pots mar-
xar abans. Llavors surto d’aquesta casa i te 
donen quinze minuts d’una casa a l’altra, 
agafes el cotxe d’una casa a l’altra, així.

Treballa als 
matins, de 7 
a 14, 
amb contracte

SAD de 
l’ajuntament 
de Lleida 
gestionat 
per SUARA 
Cooperativa 
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E3 Treball de cures amb una dona gran.
Acompanyament, administració medicaments, 
higiene i alimentació i tasques domèstiques. 

Voy yo a despertarla, le doy el esmorzar 
a la abuela y hasta las doce duerme, la 
levanto, y se coge las pastillas... y vuelve a 
dormir, fa fred i està molt al llit y entonces, 
a las doce, la despierto, Paquitaaa, le fico 
el pañal, la lavo, si se ha hecho caca, pues 
la limpio..., la visto de arriba, y los panta-
lones solo en verano que salimos. No ca-
mina, con la silla de ruedas, pues damos 
un paseo por el camping, nos sentamos 
y ella con el agua y yo con la Coca-Cola 
y ¡ala! Y yo ayudo a la Carmen, a otras 
cosas...

Règim intern:
amb contracte

Domicili 
particular en 
un càmping a 
Espot (Pallars 
Sobirà)

E4 Tasques de cura a un senyor gran, cec.
Acompanyament a la llar i fora.
Tasques domèstiques (cuina, neteja, etc.).

Règim intern;
amb contracte

Cuida un 
senyor gran 
en un domicili 
(fa poc també 
cuidava la 
seva dona)

E5 Treballa de nits cuidant una senyora gran.
Fa tasques puntuals de neteja en altres pisos.

Es una persona muy…, tiene 89 años,  
tiene una enfermedad que es diabética, su 
enfermedad de la cadera, de las rodillas, 
el corazón, hay que verle la presión, la 
glucosa, la aplicación de la insulina… 

Todo lo hago yo, la aplicación de insuli-
na, medicamentos a la hora y sus comi-
das sanas que ellos comen…, en la noche 
mayormente, porque en el día trabaja una 
española…

Nits, de
18 a 10 h, i 
matins (12 h);
informal

Domicili 
d’una persona 
gran i altres 
domicilis 
particulars

E6 Tasques d’acompanyament i de la llar.

Este es un abuelito, claro, él vive ahí en 
la casa de su hija, con su yerno, pero… 
¿qué pasa? La hija está todo el día, traba-
ja, entonces yo vengo en la mañana, que 
también… Lo cuido, y hago las labores…

4 hores;
no té papers, 
informal

Domicili de 
la filla i del 
gendre de la 
persona gran
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E7 Acompanyament de nits a una senyora gran.
Ho compagina amb una altra feina de mitja 
jornada com a dependenta d’una botiga.

Ara mateix, estic, el que t’he comentat, a 
dormir amb aquella senyora gran perquè 
trobo que aquesta feina que estic fent, 
aquestes 4 hores, no és suficient per tirar.

Als setze anys doncs cuidava a una perso-
na gran. Però bueno, és allò de fer-li com-
panyia, no és allò de fer-li cap…, no és 
fer-li res. Fer-li companyia, doncs si tens 
que fer-li un suquet de taronja… Quan 
vaig començar a cuidar aquella senyora 
només hi anava dos hores, mentres que 
arribava la seva filla que dormia amb ella. 
Anava de cinc a set, saps? Però sempre és 
companyia, vull dir no he tingut que fer..

Nits;
informal

Domicili de la 
persona gran

E8 Ara mateix treballa cuidant tres nens petits i 
cerca feina.
Ha treballat cuidant una senyora gran, substituint 
unes vacances d’una altra cuidadora.

Trabajé con una señora altamente depen-
diente, una señora fuerte y sin una pierna, 
con silla de ruedas, tenía que usar grúa… 
No hablaba mucho, no se movía los bra-
zos…Yo le hacía todo para la pobre, pero 
una familia muy buena, lo tengo que decir 
también…, pero yo allí no era fija, hacía 
unas vacaciones…

Ara treballa a 
les tardes:
caps de 
setmana

Domicilis 
particulars

E9 Treballa fent torn de nits en una residència 
privada de gent gran.
Anteriorment havia treballat cuidant a domicili.

Torns de nit Residència 
privada de 
gent gran

E10 Actualment ha deixat de treballar en una 
empresa que externalitza el SAD al Pallars Jussà. 
Treballa en negre anant de casa en casa per 
cuidar gent gran.

Pues trabajo en un sitio, luego plego, 
como me voy a trabajar a otro sitio, lu-
ego me voy a otro sitio, luego me voy a 
otro sitio, luego me voy a otro sitio, luego 
me voy a otro sitio, luego me voy a otro 
sitio, luego me voy a otro sitio. Cuando 
ya termino, ya estamos hablando de las 
diez de la noche. Pero, claro, ahora no me 
puedo echar atrás, ahora tengo que ir con 
la mente tranquila y con actitud positiva.

Tot el dia; 
s’adapta 
als horaris 
familiars

Domicilis 
particulars
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E11 Cerca feina en el moment de l’entrevista. 
Treballa fent tasques de neteja puntuals a les 
cases o cuidant persones.

Hores 
pactades;
encara es troba 
en situació 
irregular

Acostuma a 
treballar en 
domicilis, però 
ha rebut una 
agressió i es 
mostra reticent 
a fer-ho

E12 Ha treballat anteriorment a Xile i a l’Argentina 
cuidant persones grans i infants. Arriba a 
Espanya i treballa cuidant persones i fent tasques 
domèstiques en domicilis.
Ha treballat cuidant persones en diferents 
domicilis alhora. 
Per ex.: cuidava una senyora amb deteriorament 
cognitiu, unes hores als matins i a les nits. 
L’aixecava, la vestia, la rentava, li donava 
esmorzar i, a les nits, la subía arriba, le daba de 
cenar, le ponía el piyama, le lavaba, le ponía el 
pañal y a acostarse.

Hores 
pactades:
1,5 h a la nit i 
1,5 h al matí;
sense contracte

Domicilis 
particulars

E13 Fa tasques de neteja en domicilis particulars. 
Abans havia treballat cuidant persones grans. 

Hores 
pactades; 
sense contracte

Domicilis 
particulars

E14 Fa tasques de neteja a hores en domicilis. També 
havia estat cuidant gent gran. Ara busca feina.

Hores 
pactades; 
sense contracte

Domicilis 
particulars

E15 Cuida una dona gran els caps de setmana: 
fa tasques d’acompanyament i cuina, 
preferentment 

Caps de 
setmana, de 
divendres 
vespre a dilluns 
matí; no té 
papers; sense 
contracte

Casa de la 
persona gran 
a Llavorsí 
(Pallars Sobirà)

E16 Treballa cuidant una persona amb un 
primer grau de dependència; fa tasques 
d’acompanyament i, a part, neteja en tres cases. 

Porque por la mañana le hago todo y para 
salir un poco a la plaza y dar una vuelta 
le iría bien.
E: Claro..., y esta mujer, por ejemplo, lo 
que no puede hacer sola es cocinar... 
¿Qué más no puede hacer?
R: No, ducharse… La mayoría del trabajo 
no puede hacer, entre que no ve,
E: ¿Vestirse?
R: Sí, pero a veces tiene el pantalón al 
revés, los calcetines también. La blusa, si 
está un poco manchada, no la ve...
E: Si ella lleva pañal y el fin de semana 
está sola, ¿quién se lo cambia, la familia?
R: Ella sola, le cuesta, pero lo hace sola, sí.

Treballa per 
hores en negre

Domicilis 
particulars
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f. Les tasques del treball domèstic: una qüestió de classe i gènere

En el marc de societats on imperen el mode de producció capitalista i el mode de 
consum que li és propi, i en el context dels països del sud d’Europa, que tenen un fort 
component familista, delegar les tasques domèstiques és un acte que connota una de-
terminada posició social, un mínim estatus en una jerarquia o estratificació social, així 
com estabilitat econòmica. Suposa disposar de suficient poder adquisitiu per poder 
pagar un tipus de serveis que, altrament, serien duts a terme pels mateixos membres 
de la família. 

Això afecta la qüestió del gènere, perquè, en molts casos, encara són les dones les 
qui prenen les decisions sobre qui s’ha de fer càrrec —i com i quan ho ha de fer— de 
tasques domèstiques com comprar, rentar, cuinar, netejar, endreçar, planxar i cosir. La 
quantitat de tasques que s’han de fer en una casa, atenent a la mida i a l’estrat social 
de la família, pot ser inacabable.

Compartim amb l’informe Migrantes, trabajadoras y ciudadanas (Poblet, 2017) la 
idea que el servei domèstic no es defineix exactament per les tasques, sinó, més aviat, 
pel tipus de relació, que inclou la càrrega emocional, la responsabilitat i, sobretot, la 
disponibilitat que comporten el treball a la llar i la cura de les persones.

Cuando se pregunta a una trabajadora por las tareas que realiza en el hogar, esta suele 
contestar con énfasis: “todo”, una contestación que generalmente va acompañada por 
una exhalación de cansancio. Y cuando se intentan enumerar las tareas, resultan inter-
minables. Esta habitual respuesta del “todo” evidencia que el servicio doméstico no 
se define exactamente por las tareas, sino por el tipo de relación, que incluye la carga 
emocional, la responsabilidad y sobre todo la disponibilidad que conlleva el trabajo del 
hogar y el cuidado de personas. (Poblet, 2017)

En aquest sentit, les tasques domèstiques fan referència a allò que cal fer, però el 
que és més significatiu és qui ho fa. En general, es tracta de tasques rutinàries consis-
tents a posar ordre, endreçar i netejar tot allò que s’ha desendreçat i embrutat. Aquest 
posar ordre denota també un retorn al manteniment de l’equilibri entre allò net i allò 
brut, entre l’entrada d’elements contaminants i patògens i la desinfecció i la seguretat. 
Ja ho deia Mary Douglas (1966): “La brutícia ofèn l’ordre.” Hi ha, doncs, una deter-
minada configuració simbòlica relativa al paper de les persones que es fan càrrec del 
contacte amb el desordre a fi de restablir l’ordre de la casa. Si abans se’n feien càrrec 
les dones ben anomenades “mestresses de casa”, ara, d’acord amb les prioritats im-
posades per l’estatus i el grau de formació o professionalització que ocupen aquestes 
dones —que dediquen el seu temps al treball remunerat fora de casa—, les tasques 
són delegades a persones que estan disposades a fer certs tipus de feines dignes a canvi 
d’una urgent contraprestació econòmica: les treballadores domèstiques.

 Sense llibertat d’elecció 

Com s’ha dit, les tasques pròpies del treball domèstic se situen al límit existent entre 
allò que està net i allò que està brut. La neteja del que està brut i desendreçat suposa 
un contacte desagradable, en l’àmbit simbòlic, amb elements contaminants i patògens. 
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Les tasques domèstiques constitueixen una obligació que ens esforcem a fer agradable, 
però són desagraïdes, repetitives, mecàniques i mai no són escollides. En general, per 
aquest motiu, les dones entrevistades manifesten que no poden escollir la feina que 
fan, i que els agradaria fer-ne una altra. Reconeixen que aquesta feina té un baix reco-
neixement social, que està poc valorada, tot i que és necessària.

E: Y este trabajo lo has cogido porque lo necesitabas

P: Pues claro, así envío el dinero para allá. Y aquí es la vida, es el trabajo en que más se 
ocupan las latinas, o las extranjeras en general. Y es el trabajo que más demanda tiene y 
podemos acceder a él de manera más rápida sin papeles. Porque te ponen a trabajar en 
negro, como yo estoy aquí. Porque ir a una empresa, a una institución o una residencia, 
tienes que tener papeles. Fui a la residencia de Alcarràs y una vez me llamaron, y firmas 
el contrato y, ya te digo, cuando me piden el DNI y yo les doy el pasaporte [riu]. Así no 
podemos encontrar trabajo... Ya, porque me iban a dar de alta en la Seguridad Social y, 
con pasaporte, pues no se puede. (E15: Veneçuela)

Les dones immigrants formen part d’aquest col·lectiu susceptible, per necessitat 
econòmica, de no tenir llibertat per escollir la feina, i són mirades com a persones que 
han hagut de deixar la seva terra per necessitats econòmiques, de manera que sovint 
s’estableix una relació jeràrquica en el tracte, de poder sobre seu.

Todos somos humanos, tú no eres más que yo, ni yo soy menos que tú. Tú eres un ser 
humano, igualito a mí…, que igualito te vas a morir, igualito te van a comer los gusanos. 
Claro, yo calladita, lo pensé, no le dije nada, pero esa actitud, eso… está lleno de polvo, 
yo no toco eso, eso lo tocan ustedes… (E6: Veneçuela)

En algunes entrevistes, les dones expressen reaccions emocionals en haver de dur 
a terme certes tasques desagradables relacionades amb la neteja, com, per exemple, 
recollir excrements d’animals domèstics. 

Entonces el perrito… Tenía dos perritos, pero había un perro normal y un perro loco, 
entonces el perro loco se montaba en la cama y se hacía pipi, aquí y ahí, y yo limpié, y 
entonces la señora, tú sabes que el perro siempre marca su territorio, y tú puedes limpiar 
aquí, pero el perro viene y vuelve y marca porque es su territorio, y tiene que volver a 
marcar, así tú limpies Y cuando yo llego, limpié y eso y todo lo que el marido de ella me 
había dicho que hiciera. Cuando la señora se levanta, el perrito se había hecho pipi ahí 
en la alfombra, al ladito de la alfombra, entonces ella viene, no… y yo… yo soy como 
muy paciente, yo, cuando veo que la gente está así, yo, huy…, yo la dejo tranquila…, 
yo la dejo que se desahogue y entonces le digo yo “mire señora”, después que gritó y le 
digo “mire, cuando su esposo se fue, él me vio que yo estaba limpiando, él me vio que 
yo había recogido la alfombra, y estaba limpiando eso, el perrito no se había orinado ahí, 
no que…”, paciencia, entonces… y entonces ella me dice “mira B., tú limpias el mueble, 
tú limpias la pata del mueble, con esta mano lo levantas y con esta limpias la pata al 
mueble, donde se hacía el perrito pipi”, pero…, imagínate. (E6: Veneçuela)
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El treball intern: soledat i esclavatge

Les persones treballadores de la llar i de cures treballen en règim extern, la majoria 
com a discontínues o per hores, o en règim intern. Les que treballen en règim extern 
haurien de percebre una retribució global71 pel nombre d’hores treballades, que in-
clouen:72 salari per temps treballat més les parts proporcionals de descans setmanal, 
vacances i pagues extraordinàries. En el cas de les treballadores en règim intern,73 
segons l’article 9 del Reial Decret 1620/2011, la jornada màxima setmanal de caràcter 
ordinari és de quaranta hores de treball efectiu, sense perjudici dels temps de presèn-
cia, a disposició de l’ocupador, que puguin acordar les parts. L’horari s’ha de fixar 
mitjançant un acord entre les parts. Una vegada conclosa la jornada de treball diària 
i, si escau, el temps de presència pactat, l’empleat no està obligat a quedar-se a la llar 
familiar. El temps de presència serà objecte de retribució en els termes que les parts 
acordin. El temps de presència no pot excedir les 20 hores setmanals de mitjana en un 
mes treballat, excepte que les parts convinguin una compensació per períodes equi-
valents al descans. Les treballadores internes, entre el final d’una jornada i l’inici de 
l’altra, hauran de descansar un mínim de 12 hores, que es poden reduir a 10, situació 
que caldrà compensar fins a les 12 en períodes de fins a quatre setmanes.

La treballadora interna disposa de dues hores al dia per als àpats principals. Aquest 
temps no computa com a temps treballat, sinó com a temps de descans. El descans set-
manal ha de ser de 36 hores consecutives i comprèn, com a regla general, la tarda del 
dissabte o el matí del dilluns i el diumenge íntegrament. Durant el període de vacan-
ces, la treballadora no està obligada a residir al domicili familiar ni a anar de vacances 
amb la família. Des d’un punt de vista legal, una família que decideix acomiadar la 
persona treballadora ha de donar-li’n un preavís de 20 dies en cas que la relació labo-
ral superi un any, o d’una setmana si no el supera. 

Una noia en situació irregular es va trobar al carrer sense previ avís.

71. La reforma del règim de la Seguretat Social del 2011 exigeix que, en tots els casos, encara que es tracti 
d’una feina de poques hores al dia, a la setmana o al mes, sigui el contractant qui faci les gestions a la Treso-
reria de la Seguretat Social i la cotització. Des de la revisió del sistema, l’any 2012, es va obrir la possibilitat 
que fos la mateixa persona treballadora la responsable del pagament de les quotes per a feines de menys de 
15 hores a la setmana, però la quota de la cotització segueix corresponent a la persona contractant, perquè 
no s’ha articulat la possibilitat que les treballadores puguin fer-se’n càrrec pel seu compte.
72. Segons l’informe Propostes per a la dignificació i sensibilització en l’àmbit del treball a la llar i la cura de 
les persones (2017), elaborat pel Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB), a partir del Reial 
Decret 1620/2011 del règim de treball a la llar
73. Les condicions de treball de les treballadores anomenades “internes” són les que presenten més desi-
gualtat pel que fa a horaris, salaris i acompliment de drets, ja que se’ls requereix “presència” i “pernoctació” 
24 hores al dia, sovint per atendre persones amb un elevat grau de dependència, i amb sous molt baixos, 
sense que se’ls respectin les sortides setmanals ni el temps personal i propi; per tant, sense possibilitat de 
formació. En realitat, estan cobrint tres jornades de treball sense que es remuneri ni es reconegui la seva 
funció en la provisió de cures i atenció. Algunes afirmen que la seva vida voreja l’esclavitud. A més, aquestes 
persones estan sotmeses als requeriments i les comissions de les agències. En la pràctica, com s’ha dit, les 
treballadores internes cobreixen les deficiències en la provisió pressupostària per a la llei de dependència, 
absolutament insuficient [Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) (2017). Propostes per a la 
dignificació i sensibilització en l’àmbit del treball a la llar i la cura de les persones].
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Me sacaron de la noche a la mañana, yo no tenía ni casa ni lugar a donde ir. Porque yo 
no podía volver a la casa del novio, porque la madre nunca me quiso, y entonces yo me 
vine a la calle, pero Dios es grande porque yo lo comenté a una amiga y justo ahí me 
enteré de que había un domicilio que necesitaban una interna. (E1: Perú)

Es constaten les dificultats de les treballadores internes a l’hora de trobar un lloc 
on anar o un habitatge quan fan festa o tenen descans. 

Moltes tampoc no tenen habitatge, moltes vegades l’habitatge de la persona que els acull 
és el seu habitatge. Amb lo qual aquesta persona es queda sense res, vull dir, que han 
apostat per una situació, i no tenen res més que això, i això és casa seva, no? I aquella 
persona, pel que sigui mor, o la fan fora, clar, es queda sense papers, sense ingressos, 
sense casa, perquè la seva casa era la casa de la persona a qui cuidava. (GD1: represen-
tant de l’ajuntament de Lleida)

Finalment, la noia peruana de l’extracte anterior va llogar un pis a través dels con-
tactes d’una amiga —hi ha grans dificultats a l’hora de llogar si no es tenen papers.

Yo pago mi piso y aparte que me da tranquilidad a mí, porque metes a alguien, y tú no 
estás, porque yo trabajo de interna, yo no sé que me harán en el piso, y si después no 
me quieren pagar la parte del piso, “puedes compartir piso”, me dicen. Y si no me paga, 
¿cómo la saco, después? Porque si no le da la gana de salir, no sale, y yo tengo que cubrir 
todos los gastos del piso, pues no. Yo prefiero mi tranquilidad, mi espacio y, bueno, y me 
cuesta, pero tampoco me puedo confiar, porque trabajo de interna no quiere decir que 
no vaya a tener piso, algo mío, como ahora. (E1: Perú)

Segons dades de l’associació Mujeres Migrantes Diversas procedents dels resultats 
d’enquestes i entrevistes a treballadores internes, el 8,1% no disposen de descansos 
al llarg de la setmana laboral, i el 19,8% només descansen unes hores al dia durant la 
setmana. Com a conseqüència, moltes treballadores manifesten que tenen ansietat i 
estrès (54,7%) i lesions psicològiques (4,7%) i físiques (9,3%). Només tres de cada deu 
afirmen que no presenten cap símptoma derivat de la feina, per bé que sigui exigent i 
intensiva.

Ens trobem nosaltres força dones aïllades en nuclis: no es poden moure. La veritat, per-
què... pràcticament treballen els 365 dies l’any, cobren moltes vegades sous de misèria. 
L’altre dia, a Mollerussa, vaig parlar amb una senyora que treballava tots els dies i cobra-
va 500 € al mes (GD1: treballador social CITE CCOO, Lleida)

A les comarques de muntanya lleidatanes, la modalitat del treball intern és fre-
qüent, segons es desprèn del GD1 amb representants de gestors de cures.

El tema de dones internes, bueno, allà dalt passa molt. Què passa? L’Alt Urgell és zona 
fronterera amb Andorra, hi ha molt molta gent que treballa a Andorra, molta gent al sec-
tor comerç, turisme, la qual cosa vol dir que caps de setmana estan treballant. Llavors, 
a vegades hi ha fills que estan com a cuidadors personals, són professionals que els 
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ajuden a cuidar els seus pares; per tant tenen persones que els ajuden a cuidar els seus 
pares mentre estan treballant i els caps de setmana els necessiten perquè fan més hores. 
Llavors, automàticament, busquen a algú intern. Normalment, la gent interna sí que és 
veritat que són gent migrada, vale, en principi sense responsabilitats familiars i amb el 
que deies una mica, amb tota la família allà. Estic cuidant a un pare quan tinc a la meva 
mare que m’està cuidant al meu fill, i tot això realment és una situació d’abandó que, jo 
penso, entra amb un sentiment d’ambivalència. Potser el seu mecanisme de defensa és 
“jo vinc aquí, potser no els puc cuidar, però necessito els diners que jo envio perquè ells 
ajudin a cuidar”. Llavors, aquest sentiment de “els he abandonat”, no?, “ho he fet perquè 
realment el que necessito són diners, perquè, si no, no poden viure”, és una mica el que 
tenim al Pirineu. (GD1: Consorci de Serveis a les Persones, Alt Urgell)

En el marc de la recerca s’han realitzat tres entrevistes en profunditat a treballadores 
en règim intern: a dues, a la mateixa llar on treballen en situació regular (era gairebé 
impossible entrevistar-les fora de les llars), i a la tercera, que no té papers, fora de la llar.

Una de les noies que treballa en règim intern, de 23 anys, d’origen búlgar i que va 
ser reagrupada quan tenia 12 anys, cuida una dona molt gran per a una família que 
administra un càmping situat a la comarca del Pallars Sobirà. Treballa cuidant persones 
des dels 18 anys.

—¿Has escogido este trabajo? ¿Lo has escogido tú? ¿Por qué estás haciendo este trabajo? 
[cara d’estranyesa davant la pregunta] ¿Lo has escogido tú?

—Pues me llamaron y lo he cogido.

—¿Tenías experiencia antes, tenías experiencia?

—Sí..., es la tercera abuela, ya, sí.

—Sí, y… ¿cómo has aprendido a hacer este trabajo, cómo aprendiste a cuidar?

—Pues, a ver, la familia me contaron cómo lo hacen, las pastillas y todo, y he aprendido.

—¿Cuántos años tenías cuando empezaste a cuidar?

—18

—¿Y cuidabas a una señora mayor...?

—Sí, muy maja, la pobre.

—Que se murió…

—¡No, está en la residencia! Estaba con una oficina de Pobla.

—¿Y después?
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—Después, siete meses con ella y siete meses descansar, temporales, pues he estado tres 
años con ella, y luego una señora en Tremp, he aguantado dos meses, y luego con esta 
señora, me ha llamado y aquí estoy.

—¿Cuánto tiempo hace que estás aquí ahora?

—Pues en febrero, ya dos años

—¡Dos años! ¡Hace tiempo! Es como tu familia ya, ¿no?

—Bueno, con la abuela y tampoco...Hoy estoy y mañana no.

En el moment de l’entrevista, vam observar que hi havia una càmera situada en una 
sala de les instal·lacions del mateix càmping, a través de la qual, segons la noia entre-
vistada, el propietari de la casa seguia la nostra conversa. Aquesta situació intimidava 
i coartava la lliure expressió de l’entrevistada, i fins i tot vam dubtar si l’entrevista es 
podia considerar vàlida. Malgrat les condicions, l’entrevista es va dur a terme. La noia 
està contractada per cuidar la persona gran, però, al mateix temps, és requerida per fer 
feines de neteja al càmping i, a l’estiu, als banys de la instal·lació (4 hores), on fins i 
tot ha hagut de pintar. Disposa de dues hores lliures al dia, però no té cotxe ni carnet 
de conduir, de manera que molts dies pràcticament no surt del càmping i es queda a 
mirar la televisió amb la dona gran. A la seva habitació no disposa de wifi. El seu salari 
és de 1.000 € mensuals,74 treballa 10 hores diàries i té un dia i mig lliure a la setmana i 
dues hores lliures cada dia. L’entrevistada manifesta que sent tristesa, que experimenta 
canvis d’humor sobtats i que acumula molt cansament físic. Amb la meitat del salari 
ha d’ajudar la seva mare, la seva neboda de 18 anys i el seu germà. 

—¿Alegre? De vez en cuando, hoy mal, mañana bien, depende de los días, pero me 
siento que yo no estoy bien.

—I actualment, en aquesta feina, tens contracte laboral, no? Coneixes el tipus de con-
tracte que tens?

—Bueno, es que estaba en el contrato, está bien, pero no está bien, ya sabes: no tengo 
derecho a nada, tengo las nóminas... (E3: Bulgària)

El segon cas és el d’una treballadora d’origen peruà, de 36 anys, que treballa sense 
papers cuidant un senyor gran, de 88 anys, amb demència. Manté bona relació amb 
el seu fill, però no amb l’esposa d’aquest, amb qui discuteix cada dia perquè no li té 
confiança ni li dona informació sobre com ha d’administrar els medicaments. Co-

74. El salari no pot ser inferior al salari mínim interprofessional, que el 2020 és de 950 euros (per 14 pagues). 
Segons el Reial Decret 1620/2011, es garanteix la retribució en metàl·lic del salari en una quantia no inferior 
al salari mínim interprofessional en proporció a la jornada de treball.
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menta que ha estat víctima d’assetjament per part de l’home gran, amb símptomes de 
demència, fins que finalment l’han medicat. 

En ese periodo pasó de que el hombre me cogía de la pierna, me cogía del y en varias 
ocasiones me cogió del pecho, me puso la cara aquí en el pecho… Se le va la memoria, 
tiene la memoria a corto plazo dañada. Se acuerda mucho de su pasado, pero el presente 
se le va muy pronto. Y entonces tenía este enfoque mucho a lo sexual. Todo el tiempo 
hablar de lesbianas, hablar de las tetas… Siempre iba por la calle viendo una teta, y yo 
pasaba vergüenza. Yo, pues la última vez que me agarró y me cogió descaradamente, 
que yo me enfadé mucho y dije al hijo mayor, al que me llamó, “que no, es que yo…, 
no trabajo así”. 

E: ¿Tu estado de ánimo, actualmente?

R: Desde que llegué se deterioró mucho. Empecé a pasar temas de ansiedad, de de-
presión, tuve crisis de ansiedad…, llegaron a medicarme tomando […] para calmarme. 
Evito tomarlo, solo cuando estoy demasiado ansiosa, me tenso mucho. Este tiempo de 
octubre que estuve con este hombre que tenía mucho el tema del acoso, del tocamiento, 
no podía ni cocinar, porque lo tenía siempre a mí pegado, y yo tenía que estar así, con 
ojos en la espalda, una cosa muy tensa y estaba muy ansiosa. He tomado eventualmente, 
en varias crisis, y me ha tocado vivirlo sola, porque no tengo a nadie. Es muy deprimente. 
(E1: Perú)

g. Inviolabilitat del domicili privat 

Sin embargo, lo que suceda de puertas adentro se ha consi-
derado asunto privado, y la mayoría del cuidado sucede de 
puertas adentro. Habrá que recordar que lo privado también 
es político, que cientos de miles de cuidadores en dedicación 
exclusiva y no remunerada no lo son por elección voluntaria, 
sino porque las condiciones sociales no les dejan otra opción. 
En muchos casos, sus jornadas diarias y semanales, sus condi-
ciones de trabajo, su aislamiento, su falta de cobertura para el 
futuro serían rechazados como intolerables en cualquier con-
venio colectivo. (Durán, 2019)

El motiu bàsic pel qual el treball domèstic i de cures es considera diferent de la 
resta de les ocupacions és que té lloc dins el domicili. Segons el preàmbul del Reial 
Decret 1620/20, que regula el treball a la llar: 

Les condicions particulars en què es realitza l’activitat de les persones que treballen en 
el servei domèstic, que justifiquen una regulació específica i diferenciada, són ben cone-
gudes. De manera principal, l’àmbit on es presta l’activitat, la llar familiar, tan vinculada 
a la intimitat personal i familiar i completament aliena i estranya al comú denominador 
de les relacions laborals, que es desenvolupen en entorns d’activitat productiva presidits 
pels principis de l’economia de mercat; i, en segon lloc i corol·lari d’això, el vincle per-
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sonal basat en una especial relació de confiança que presideix, des del seu naixement, 
la relació laboral entre el titular de la llar familiar i els treballadors de la llar, que no ha 
d’estar forçosament present en els restants tipus de relacions de treball.

La inviolabilitat del domicili considera l’espai privat, o llar familiar, aliè i estrany 
al comú de les relacions laborals. Així doncs, no es preveu dur-hi a terme inspecci-
ons. Davant d’això, per evitar que el control de les condicions laborals per part de la 
inspecció laboral requereixi autorització judicial —atesa la inviolabilitat del domicili 
particular— i, per tant, perquè el control sigui més efectiu, s’ha de reforçar la idea 
de centre treball davant de la de domicili de l’ocupador/a. Malgrat la coincidència 
òbvia, la inspecció hi actuaria, no pas en la mesura que és el domicili de la persona 
ocupadora, sinó perquè és el centre de treball de la persona treballadora de la llar. Cal 
cercar sistemes complementaris de control del respecte a la legalitat vigent i en contra 
dels abusos. Una forma possible és que la inspecció pacti prèviament amb la persona 
treballadora la visita al domicili perquè sigui ella qui obri la porta.75

El difícil és demostrar que tu estàs treballant. Més que res perquè la inspecció de treball 
tampoc pot violar una llar privada, inclús no sempre han estat en línia de poder actuar 
davant casos d’aquest tipus. Diuen “podem actuar, si truquem a la porta i obre la porta 
la treballadora, però no podem traspassar la porta. Però almenys veiem la treballadora 
que és allà dins”. Vull dir que és una situació, és com està travat i estan en una situació 
d’indefensió, a nivell legal, absoluta. (GD1: CITE CCOO)

h. Al límit de l’autoexplotació i l’esclavitud

Algunes noies que treballen en règim intern accepten fer dos torns seguits, i posen 
així al límit la seva salut psicològica. Això podria interpretar-se com a autoexplotació, 
ja que fer dos torns seguits suposa treballar vint-i-quatre hores. Manifesten que ho fan 
perquè no tenen cap tipus de vida social fora de la casa on treballen. La noia boliviana 
té dues germanes a Lleida, a les quals veu dues hores a la setmana, i només fa festa els 
divendres. Ella va escollir lliurement treballar sis dies setmanals,76 fent la feina de dues 
persones. Guanya 1.550 euros al mes.

75. Propostes per a la dignificació i sensibilització en l'àmbit del treball de la llar i la cura de les perso-
nes (2017), elaborat pel Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) a partir del Reial Decret 
1620/2011 del règim de treball a la llar. 
76. 1. La jornada màxima setmanal de caràcter ordinari és de quaranta hores de treball efectiu, sense per-
judici dels temps de presència, a disposició de l’ocupador, que puguin acordar entre les parts. L’horari s’ha 
de fixar mitjançant un acord entre les parts. Una vegada conclosa la jornada de treball diària i, si escau, el 
temps de presència pactat, l’empleat no està obligat a romandre a la llar familiar.
2. Respectant la jornada màxima de treball i els períodes mínims de descans, el temps de presència ha de 
tenir la durada i ha de ser objecte de retribució o compensació en els mateixos termes que acordin les parts. 
En tot cas, llevat que s’acordi la seva compensació amb períodes equivalents de descans retribuït, les hores 
de presència no poden excedir les vint hores setmanals de mitjana en un període de referència d’un mes 
i s’han de retribuir amb un salari de quantia no inferior al corresponent a les hores ordinàries (art 9., Reial 
Decret 1620/2011).
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El contrato de aquí era para dos chicas. De lunes a sábado, y el día sábado entraba otra 
chica, para el día domingo. Dos chicas. Pero yo dije “yo voy a trabajarme, yo voy a estar, 
T., aquí: dame un día libre, yo lo cumpliré el de las dos chicas”. Y yo solo salgo el viernes 
de 11 de la mañana a nueve de la noche. Yo, porque yo lo he decidido, porque yo dije 
“sábado y domingo no tengo una vida fuera; ¿qué hago fuera? Me trabajaré, porque en 
otra casa igual estaba interna”. No he podido tener una vida social fuera, y yo le he dicho 
a T. “¿se puede hacer que yo pueda trabajar los dos turnos?” Ella me dijo “depende de 
ti”. (E4: Bolívia)

[...]

Como la chica que estaba ahí se fue de baja por una tendinitis, pues yo me quedé cuatro 
meses de interna veinticuatro horas sin descanso alguno, porque no tenía quien me dé 
fiesta. Me pagaban bien. Ahí pude pagar mi préstamo. Me pagaban 2.000 euros, día y 
noche, veinticuatro horas. Lo que no te paga nadie acá. Nadie. Hacía los dos turnos, de 
la chica de día y de noche, porque a cada chica le pagaban 1.000 euros. Bueno, si voy a 
hacer de las dos y no tengo nada de fiesta, porque no tenía ni un día de fiesta, pues me 
pagaron 2.000. (E1: Perú)

La necessitat de conciliar la vida familiar i la laboral empeny a acceptar condicions 
laborals que podríem qualificar d’opressió o esclavatge, com en el cas de la dona al-
geriana, vídua i amb dos fills petits, que va acceptar anar a viure a la mateixa casa del 
matrimoni que cuidava: treballava per 500 euros mensuals sota un contracte fet a mida i 
que no es complia perquè li exigien presència continuada i no li respectaven els caps de 
setmana o els dies de festa. Li donaven allotjament i salari, però havia de pagar la llum 
i l’aigua i totes les despeses dels seus dos fills. La seva situació era gairebé d’esclavitud.

En el contrato me ponen cinco horas diarias de lunes a viernes, vale, pero yo trabajaba, 
iba el lunes por la mañana y por la tarde, todos los días, y el sábado bajaba y el domin-
go bajaba. Los días festivos son el sábado y el domingo y no trabajaba, pues yo bajaba 
también estos días, también iba… y a veces pues estoy en casa y me viene a buscar el 
hombre: “ven, yo qué sé que ha pasado esto, ha pasado lo otro”, o “ven, que necesita-
mos, yo qué sé, queremos leche, queremos…, nos apetece tal cosa”. Pues yo me voy 
y voy a comprarla, ¿me entiendes? “Llévanos a no sé dónde”, el coche me lo pongo 
yo, ¿me entiendes lo que te digo? Quiero decir que todo lo añadido, todo es…, claro, 
y allí pues los abuelos ya llega un momento que… te tratan de otra manera, como si 
fueras suya, ¿me entiendes? Yo llegué a ser supervigilada, a yo me viene alguien a casa, 
a la hora que sea, ellos ya se enteran: “¿quién te ha venido? Sí, que he oído la puerta 
a tal hora, que no sé qué, que…”. “¿Dónde te has ido? Porque el coche no estaba a tal 
hora, porque…” ¿Me entiendes? Es un poquito…, aquí sí que dices casi que no tienes 
libertad. (E9: Algèria)

i. Absència de control dels riscos laborals i de salut 

El treball domèstic i de la llar afronta un problema fonamental: en casos de vulne-
ració dels drets laborals i humans de les persones treballadores, i en relació amb la 
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prevenció, per part del contractant, dels riscos laborals i de salut, “el treball de la llar 
està expressament exclòs de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995); 
per tant, no s’aplica el règim sancionador ni d’obligacions incloses en aquesta llei, de 
manera que la seva protecció efectiva queda sense garantir”. 

Més extrems són els casos de treballadores que accepten treballar sense contracte 
i a qui la feina els genera problemes de salut: perden la feina i tota mena de cober-
tura laboral. Una de les entrevistades, romanesa, regularitzada però sense contracte, 
va treballar sota condicions molt degradants. En un domicili lleidatà, cuidava un 
matrimoni gran, de dilluns a diumenge, 13 o 14 hores, sense contracte i amb el tracte 
següent:

No sé cómo te digo, era..., como en aquella casa no he trabajado nunca, y no me han 
tratado nadie mal como me trató aquel matrimonio, y trabajaba trece o catorce horas 
al día y con…, yo no sé cuánto me pagaba…, 150 cada dos semanas. 150 euros dos 
semanas… Sin papeles, sin nada, sin nada y explotarme al máximo, mira que… Digo así 
he entrado en el hospital, por esta culpa, he hecho una crisis de pancreatitis, y me metió 
en el hospital, estando dos semanas ingresada, y vale, abusaba, abusaba de mí, abusaba. 
(E14: Romania)

L’entrevistada va deixar la feina, però la família li va quedar a deure 150 euros, que 
va reclamar via telefònica. En fer-ho, va rebre una trucada amenaçadora d’un familiar 
del matrimoni gran:

[…] una vez le llamé y le dije: “¿sabes que estás pendiente de pagarme 150 euros? Y me 
dice “sí, sí, lo sé, que te lo tengo que pagar, pero, mira, no te lo puedo dar de golpe, te 
lo voy a pagar poco a poco: ¿qué te parece? En tres turnos”. “Sí, estoy de acuerdo”. Y a 
partir de entonces no me pagaba ni un durito, pero ella tiene un nieto que no sé quién es, 
tiene un trabajo muy importante en Zaragoza, y con número privado me llamó a mí su 
nieto y me dijo así: “a partir de ahora, si vuelves a llamar a mi abuela, te voy a denunciar 
a la policía. Yo soy muy influyente, tú eres una extranjera y yo puedo decir de ti muchas 
cosas, porque has robado en esta casa, de esta casa muchas cosas, que has robado comi-
da”. No hay cómo demostrar, porque no he robado ni un hilo. (E14: Romania)

S’ha prestat poca atenció a l’estat de salut de les treballadores de cures i de la llar. 
Les recerques entorn d’aquesta qüestió són recents, i responen a l’augment de la visibi-
litat del treball de cures en els darrers anys. Segons Offenhendem (2017), s’hi assenya-
len els efectes sobre la salut dels riscos específics que comporta la vida laboral: riscos 
ambientals, ergonòmics i psicosocials. Els primers es relacionen amb l’ús de productes 
de neteja, que generen problemes respiratoris i dermatològics; els segons són el resul-
tat de fer moviments repetitius i sobreesforços, com els d’aixecar i mobilitzar persones 
grans (i fer-ho, per exemple, sense grua de llit), i els tercers són deguts a l’alta exigència 
emocional del treball amb persones grans, moltes de les quals presenten deteriorament 
cognitiu, cosa que provoca estrès, ansietat i tristesa. 

Una noia peruana encara en situació irregular comentava que ha de continuar tre-
ballant tot i que té tendinitis al braç:
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Conseguí un trabajo de cuidadora, pero ya doce horas, de nueve a nueve. Pero todas las 
que he cuidado son así, con limitaciones de movilidad. Pero en esta mujer, de acá, que 
estuve siete meses interna, me lesioné el brazo, que se lo dije: “tengo una tendinitis en 
el brazo que no se me ha ido, la tengo lesionada, tengo los tendones inflamados, que a 
veces no me permite mover el brazo, tengo las muñecas lesionadas porque se le hacía 
fuerza”. La mujer no quería usar grúa, tenía que usarla, pero es que no le daba la gana. 
(E1: Perú)

I la noia boliviana, que treballa en règim intern, després d’haver tingut només en 
compte, durant molts anys, els beneficis econòmics de la feina, ara també en considera 
els costos psicològics:

Me pongo a analizar y me gustaría hacer muchas cosas…, deporte, baile, cocina, 
me gustan muchas cosas… Me limito, digo, me limito, porque yo realmente necesito 
trabajar. Eso, durante esos cuatro años atrás, decía yo “necesito trabajar”. El día a día 
va pasando y yo necesito trabajar, necesito tener un dinero pero… Al día de hoy, yo 
pienso en todo menos en dinero… ¿Dónde está psicológicamente tu bienestar de uno? 
Porque el dinero, ya, cuando te encuentras con ansiedad o estrés, esto no te llena… 
(E4: Bolívia)

j. Desconeixement en relació amb els propis drets

Les dones entrevistades es perceben com a desprotegides: se’n senten més si tre-
ballen de forma irregular o sense papers, i, en cas que ho facin de forma regular, per 
manca de suport social davant la desinformació i la desorientació. Desconeixen, en 
molts casos, els costums i els trets culturals d’aquí, i solen relacionar-se només amb 
les seves xarxes o contactes de confiança. Per altra banda, desconeixen si hi ha insti-
tucions públiques i entitats socials que els puguin oferir informació, protecció i asses-
sorament específics en relació amb els seus drets com a treballadores de cures i de la 
llar. Tampoc no hi ha, a les comarques lleidatanes, una força col·lectiva organitzada 
de les mateixes treballadores, a diferència d’altres ciutats catalanes, on estan sorgint 
moviments socials i associacions de defensa autoorganitzats. La dispersió territorial 
dels pobles lleidatans i la seva baixa densitat potser ho dificulten.

Nosaltres veiem, almenys en el nostre servei, que totes les persones que acudeixen que 
treballen a les llars són dones, absolutament totes, hi ha molts pocs casos d’homes, i 
moltes és que estan en situacions molt precàries laboralment. Aquesta és la realitat. In-
clús us podria dir que hem vist situacions de veritable esclavatge, absolut. Això passa a 
les empreses? No. Això normalment passa en els domicilis privats, que és on, d’alguna 
manera, escapa del control. Veiem que a aquestes dones els hi falta molta informació, no 
tenen informació respecte quins són els seus drets, i les famílies tampoc tenen informació 
i la veritat és que de vegades no es preocupen per a tenir aquesta informació. (GD 1: 
treballador social CITE CCOO Lleida)
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k. Control insuficient sobre el compliment dels drets laborals d’empreses 
externalitzades per l’administració pública

Es constata un control deficient, i a vegades inexistent, per part de les diferents 
administracions públiques locals sobre les condicions laborals reals en què es duu a 
terme el servei d’ajuda a domicili quan ha estat externalitzat a empreses privades —ho 
han fet l’ajuntament de Lleida i gairebé tots els consells comarcals.

En els discursos del grup de discussió (GD1) amb representants d’organismes ges-
tors de les cures es va plantejar aquesta qüestió.

El tema de l’estandardització de la qualitat en els serveis d’atenció a domicili va molt 
lligat a tot el concepte de cura vinculat al patriarcat, però realment no hi ha uns estàn-
dards de qualitat aplicables a tot arreu, a les empreses públiques i a les privades... Cada 
empresa fa el que vol, eh... (ASPID, Lleida)

Des de la contractació pública no hi ha un control del que fan les empreses que es 
contracta en aquest aspecte, i ara s’estan incorporant tot el que són clàusules públiques, 
inclús en la contractació, per a que es tinguin factors en compte, com per exemple la 
qualitat, les condicions laborals dels treballadors, més que el preu de licitació dels preus. 
Ara hi ha un canvi en tot això, ara és el moment en què estan canviant aquestes coses 
i, sobretot, perquè hi ha una directiva europea que està obligant a canviar-ho. De fet, 
la Generalitat ara hi ha una llei, la llei de contractació pública respecte als serveis a les 
persones, on s’incorporen aquestes qüestions. (CITE CCOO)

Respecte als centres privats acreditats, que n’hi ha disset o divuit que estiguin acreditats 
aquí a Lleida, cada qual és un món, el seu funcionament, i aquí no hi ha uns criteris de 
qualitat a darrere, que dius “i aquesta gent, està acreditada? Aquesta empresa està acre-
ditada i estan tractant així als seus treballadors?”. (entitat social privada ASPID, Lleida)

Fa anys que tenim l’acreditació i no ens ha trucat mai ningú, ningú. (GD1: Abast Serveis, 
empresa privada de treball a domicili, Lleida)

Algunes de les dones participants en la recerca, tal com s’ha assenyalat, han passat 
del treball domèstic i de cures en domicilis a estar ocupades en el servei d’atenció 
domiciliària a través de les empreses a les quals els Serveis Socials han externalitzat la 
prestació. En dos casos no s’han respectat els drets laborals. 

L’un és el d’una treballadora equatoriana: l’empresa per a la qual treballava, que 
tenia poder sobre la modalitat de contractació, en el moment en què la treballadora 
va completar el màxim de temps de contractació temporal, va canviar el nom de l’em-
presa subcontractada per eludir l’obligació de fer-li un contracte indefinit.

El día 31 de diciembre me dan de baja de la empresa en que yo estaba, a la empresa 
subcontrata a la que pertenecía, sin decirme nada y automáticamente me dan en otra 
empresa que también es subcontratadora del mismo dueño. Sin decirme nada a mí, ¿sa-
bes?, y me entero por el mensaje de la Tesorería. Eso me supo muy mal. Entonces yo he 
llamado al uno, he llamado al otro, y nadie quería dar la cara, porque cuando hay que 
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escaquearse, hay que escaquearse, y entonces yo les he dicho…, nadie me quería dar la 
cara. Entonces, el día 11 me dio la cara el dueño y yo le dije que yo, él puede pensar que 
yo soy emigrante, que yo soy todo, pero que yo tengo mis derechos y por mis derechos 
yo me voy. Yo no quiero seguir con sus condiciones. Si ve que soy una persona que no 
valgo, hasta ahí quedamos. Y me he ido, yo me he ido. El 11 de enero me fui, pero por 
este motivo, sabes. (E10: Equador)

L’altre cas és el de la treballadora d’origen camerunès: feia quatre anys (no en el 
moment de l’entrevista) que treballava en el servei d’atenció a domicili de l’ajuntament 
de Lleida i estava contenta amb la feina, però encara tenia contracte d’obra i servei 
tot i que treballava a jornada completa. Segons la normativa laboral,77 transcorreguts 
tres anys de contracte d’obra i servei, en el cas que la prestació de serveis respongui 
a una necessitat permanent, estructural, en correspondre’s a una activitat habitual de 
l’empresa, el contracte ha de passar a ser indefinit. Així doncs, la treballadora estava 
contractada de manera fraudulenta. Es preveia una nova licitació del conveni a finals 
d’any per part de la cooperativa que, de forma externalitzada, presta els serveis públics 
de l’ajuntament. L’ajuntament de Lleida hauria d’incloure a les seves clàusules el res-
pecte estricte pels drets laborals dels seus treballadors i treballadores.

La treballadora entrevistada expressa desacord amb les condicions laborals.

—Mira, quan vaig començar, el contracte era de vuit hores, perquè era de cap de setma-
na, de vuit hores. I després em van renovar i em van ficar a quinze hores. Obra i servei 
igual, eh. A quinze hores i vaig fer un mes. I després me van ficar a trenta-set hores, fa 
quasi dos anys.

—Però quin tipus de feina, tens un contracte de quin tipus, vull dir, quin objecte té el 
contracte, com a persona que cuida?

—Treballadora familiar.

—Tu estàs d’acord amb les condicions laborals que t’estan donant?

—No, no estic d’acord.

—Per què? 

—Perquè a vegades em dona la impressió que no valoren la feina que fem. No valoren 
la feina que fem. Nosaltres tenim molta responsabilitat, molta, però a vegades et dona la 
sensació que, no sé si és l’empresa o l’ajuntament, no ho sé, et dona la sensació que no 
ho valoren. (E2: Camerun)

77. Segons conveni col·lectiu, passats tres anys, es podria ampliar a un any més (Diputació de Barcelona, 
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Social).
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Asimetria deguda a discriminacions per motius ètnics, religiosos, color de la pell 
i lloc d’origen

Existeix una asimetria entre la posició dels agents (contractant o ocupador i perso-
na treballadora), que és deguda a desigualtats i discriminacions per motius ètnics, de 
color de la pell i lloc d’origen.

La noia camerunesa que treballa en el servei d’atenció domiciliària de la ciutat de 
Lleida, externalitzat per l’ajuntament,78 manifesta que ha estat discriminada pel color 
de la seva pell: 

Una senyora em va dir “yo no quiero gente de color en mi casa”. I quan em va veure 
va dir “es que esta gente no sabe que mi madre no quiere gente de fuera”. Jo li vaig dir 
”señora, tranquila, que llamo a la empresa”. I va dir: ”ya llamo yo”. I va trucar a l’em-
presa i l’empresa es van disculpar i em van dir “tranquil·la”.

Altres noies entrevistades manifesten que també han estat víctimes de discrimina-
cions lligades al color de la pell.

Ojo, que soy emigrante. Muchas de las veces yo me he sentido así, porque cuando vine yo, 
pues mira, he tenido a lo mejor la primera alternativa, entonces te miran por encima del 
hombro. Como era morenita también, imagina, y hay mucho racismo aquí…, porque no 
todas las personas queremos tener el color que tenemos y no podemos, ¿no? (E10: Equador)

Els serveis públics i privats de col·locació insisteixen que cal “fer pedagogia” en 
relació amb la no-discriminació per motius d’origen, ètnic o religiós, entre els familiars 
contractants o receptors del servei domèstic i del servei d’atenció domiciliària, alhora 
que reconeixen que hi ha mostres verbals i actituds clares de discriminació per part de 
les famílies quan obren les portes de casa a persones d’origen estranger.

Hi ha moltes reticències a segons quins perfils, i després també està molt estigmatitzat 
que, segons quin perfil, va més bé per la gent gran. Una sud-americana és més dolça, més 
zalamera, no?, com diuen en mi pueblo, són zalameros. Llavors es perd amb la gent gran. 
En canvi, llavors, si és una persona marroquina, com que té el vel i la seva cosa, doncs 
aquesta no la vull. (GD1: cap de la unitat dels Serveis Socials, ajuntament de Lleida)

Hi ha una negativa molt important per acollir, o sigui, nosaltres intentem posar en un 
servei a alguna persona marroquina i hi ha una negativa per part dels usuaris molt im-
portant, molt important, i és preocupant, perquè són gent que estan formades, i si hi ha 

78. D’acord amb el que estableix l’article 22 bis de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació, els ser-
veis públics d’ocupació i les agències de col·locació han de garantir, en el seu àmbit d’actuació, el principi 
d’igualtat en l’accés a l’ocupació, i no poden establir cap discriminació basada en motius d’origen, inclòs el 
racial o ètnic, sexe, edat, estat civil, religió o conviccions, opinió política, orientació sexual, afiliació sindi-
cal, condició social, llengua dins de l’Estat i discapacitat, sempre que els treballadors estiguin en condicions 
d’aptitud per dur a terme el treball o l’ocupació de què es tracti.
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hagut algun conflicte, sempre diuen “es que es porque era marroquina”, no?..., “blanca, 
por favor!”. Gent que directament ens diu “no vull estrangers!”. “Això és un servei mu-
nicipal! Vostè no pot fer una criba; si no, vagi a un servei privat”. (GD1: treballadora de 
l’ajuntament de Lleida que fa el seguiment de la qualitat del SAD)

Quan les famílies accedeixen a una empresa privada de serveis d’atenció domicili-
ària, es veuen amb el dret d’escollir els requisits de la persona que anirà a treballar al 
seu domicili, és a dir, quan s’accedeix al mercat de cures pagant el servei, es creu que 
es pot escollir el producte.

A nosaltres, el que ens passa, nosaltres clar, nosaltres som un servei privat, completament 
privat, 100% privat. Aleshores, què és el que la majoria dels usuaris pregunten quan tru-
quen? “Les noies, són d’aquí?”. I els dius “d’ aquí d’on, de Lleida?”.”Bueno, ja m’entens... 
No d’aquí de Lleida, no, si són del país?”. “Del país, de quin país?”. Perquè clar, com 
a mínim, vull que ho verbalitzin: jo ja sé el que em diran, però vull que ho verbalitzin. 
Llavors, “però són espanyoles?”. “No, nosaltres no seleccionem per nacionalitats, selec-
cionem per competències, i en cas que hi hagi alguna cosa que ens heu de fer saber, ens 
ho heu de dir”. Llavors ens diuen això: que no volen persones amb vel, que no volen 
persones africanes, llavors sí que ens ho diuen directament. Ens trobem, com a servei 
privat, que ells, al pagar, fan com aquesta preselecció. D’entrada, no sé amb les empreses 
de l’ajuntament, com que l’usuari no pot seleccionar tant... (MB GD1: representant d’una 
empresa privada)

Les famílies també creuen que tenen dret a escollir en els serveis públics munici-
pals, si bé les participants en el grup de discussió distingeixen entre públic i privat, de 
tal manera que en el primer no podrien escollir, però en el segon, sí. Per altra banda, 
s’observa que, si un servei privat té un lloc sòlid en el mercat, creu que pot influir en la 
persona o familiar demandant en el sentit que pot oferir un producte fix, ja que, en la 
mesura que té la demanda garantida, no ha d’ajustar els perfils a la demanda.

Nosaltres, com a empresa privada, si ens diuen que no volen mocador, aquí pots fer més 
o menys pedagogia, però hi ha un moment, no? Si ets molt gran i t’ho pots permetre i 
així, pots tindre, jo tinc la meva forma de treballar. Si no li agrada, que marxin a una 
altra empresa, no? Ara ja ho podem fer, però al principi no ho podíem fer, al principi 
érem petites, nosaltres. Nosaltres havíem de fer el que podíem, no? Ara això ja ens ho 
plantegem diferent, però amb això ens hi hem trobat. Llavors tu estàs com a persona amb 
uns principis i uns valors, i com a empresa, discriminant sense tu voler-ho. (MB GD1: 
representant d’una empresa privada)

Asimetria en relació amb la vulneració dels drets humans: amenaces  
i assetjament sexual i psicològic

Les treballadores de la llar es veuen exposades, sense protecció, a l’assetjament 
sexual i a les amenaces, i es veuen doncs obligades a acceptar la vulneració dels seus 
drets com a persona, a més dels laborals. No existeix cap tipus de protecció específica 
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per a aquest col·lectiu, segons l’informe recent de Sílvia Bofill (UB) i Norma Véliz (as-
sociació Mujeres Pa’lante) Assetjament sexual a dones d’origen estranger treballadores 
de la llar i de cures (2019),79 realitzat a partir d’una mostra de 525 dones de tot el 
territori català d’entre una població de 89.000 dones treballadores de la llar d’origen 
estranger80 i grups focals. 

L’informe parteix de la legislació actual —Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes—, que estableix: “Sin perjuicio de lo que 
establezca el Código Penal, a los efectos de esta ley, constituye acoso sexual cualquier 
comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o pro-
duzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se 
crea un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo” (art. 7.1). La Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, inscriu l’assetjament 
sexual en el marc de la violència dins l’àmbit laboral. Els resultats de l’informe aporten 
les dades següents: durant el darrer any (2019), l’11% de les treballadores de la llar 
van patir assetjament sexual i el 35% l’han patit en el transcurs de la seva vida laboral 
com a treballadores de la llar. 

El perfil majoritari de la dona assetjada és el d’una dona jove de menys de 30 anys 
nouvinguda o que fa menys de tres anys que resideix a Catalunya, que treballa com a 
interna o exclusivament en el treball a la llar i que es troba en situació irregular, amb 
estudis primaris o superiors, amb fills de menys de 18 anys o sense, i que no pot acudir 
a ningú en cas que tingui un problema. 

D’acord amb l’informe, el 26,5% de les treballadores que han viscut aquesta situ-
ació manifesten que han deixat la feina; el 37% no ho van explicar a ningú, i el 73% 
no ho van denunciar —el 23,8% no responen i només un 0,8% afirmen que ho van 
denunciar.

No només és un profit econòmic, sinó que nosaltres ens hem trobat amb un profit sexu-
al. De persones que són, estan sent explotades sexualment en els domicilis o que li fan 
propostes a les treballadores d’índole sexual. Llavors, és clar, això és una qüestió greu. 
Bueno, aquestes persones, si no tenen permís de residència, quan parles amb elles, tot i 
estar en una situació d’explotació, tenen la creença de que els hi estan fent un favor. Per-
què si no estiguessin allí, com que no estarien treballant a cap lloc, no podrien ingressar 
els diners i no podrien enviar-los. (GD1: CITE CCOO)

En el relat de quatre dones de les setze a qui, en el marc d’aquesta recerca, s’ha fet 
una entrevista en profunditat, s’han detectat situacions d’assetjament sexual, així com 
una possible intervenció de xarxes de prostitució i tràfic de dones. Tres de les quatre 
dones es trobaven en situació irregular, i l’altra, que tenia papers, va tenir l’opció de 
deixar la feina i buscar-ne una altra.

79. Presentat a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Departament d’Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya. La hipòtesi de l’estudi era que la incidència de l’assetjament és elevada; l’opacitat, 
absoluta, i la capacitat de reacció i demanda per part de les víctimes, escassíssima.
80. Vam participar en aquest estudi duent a terme qüestionaris a través del Centre Llatinoamericà de Lleida 
(2019).
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En les conclusions de l’esmentat informe i en els discursos dels grups focals, les 
treballadores de la llar mostren diferents opinions a propòsit de si l’assetjament se-
xual d’una persona gran amb deteriorament cognitiu sobre la seva cuidadora es pot 
considerar un assetjament real, o bé la situació de la seva salut mental constitueix un 
atenuant: “Homes grans. Es planteja la qüestió si pel fet de ser grans, i en alguns casos 
presentar algunes afectacions cognitives, poden ser excusades aquestes actituds. No-
vament no hi ha acord. Algunes pensen que sí; altres que no, que l’assetjament sota 
cap concepte ha de ser permès i/o excusat. Es remarca que els homes grans solen ser 
perfectament conscients del que fan i que saben distingir quan es poden sobrepassar i 
quan no.” En les nostres entrevistes, dos dels casos es corresponen a homes grans que 
presenten aquestes característiques.

R: Mmmm..., no sé si lo podré explicar bien, pero..., por eso tuve que dejar la casa, 
porque se ve que el señor se ha liado con unas personas, no me gustó y entonces tuve 
que dejar…

E: ¿Cómo quieres decir “se ha liado”?

R: Con unas personas jóvenes…

E: El hombre.

R: Sí.

E ¿El mayor?

R: Sí, y pedían dinero, y le han dado bastante… Han sacado bastante dinero de la casa, 
y cuando yo me enteré…

E: ¿Sexualmente?

R: Sí.

E: O sea, tenía… ¡ah!

R: Sí, es mucho más complicado, entonces, Cuando me enteré, digo “yo me voy”. Claro, 
se asustó, se lo expliqué a sus hijos. Aún no sabe que sus hijos saben que lo he contado 
yo, él no se ha enterado. [ha canviat la seva posició corporal i ha plegat els braços; sem-
bla que li resulta incòmode aquest tema].

E: Pero era un hombre muy mayor, ¿no?

R: 88, claro. Sí, sí.

E: Y entonces, ¿qué? ¿Qué hacía? 
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R: Mucha cosa no podía hacer.

E: ¿Pero venía gente a casa?

R: No, en casa no ha entrado nadie. Iba él a la tarde. Me han contado los vecinos, y..., 
claro, es un poco…

E: Y a ti, no te hizo… ¿te trató bien, a ti?

R: Sí. Hubo un intento, lo he rechazado, y desde entonces ya está. Porque tenía mucha 
confianza con sus hijos y sabían que si intenta más, pues ya se enterarán todos… Lo 
he rechazado como... Es un hombre, tenemos que entenderlo, los hombres intentan, si 
tienen libre, pues siguen, si no, pues paran. Y se ve que ha encontrado a otra, pero la 
otra ha sido más lista, y en cambio pedía. No sabía exactamente lo que sacaba, pero lo 
he contado a su hijo, ha ido al banco y se ha asustado. Y claro, desde entonces, yo le he 
dicho que yo así no, esto no me gusta, y no estoy a gusto en su casa... Ellos se han dado 
cuenta. Él, porque yo tuve que espiarlo un poco, porque estaba con el móvil, hasta que 
no tuve algo a mano pa decirle a su hijo, no le he dicho nada. Entonces, lo he contado, 
han venido y me he ido. (E16: Romania)

Escarni dels trets identitaris de la treballadora

“¡Chochona, ven, saluda a mi hermana!”

Un altre tipus de discriminació és l’arbitrarietat que suposa que la família rebategi 
la persona que els presta serveis. Dues de les persones entrevistades han estat objecte 
d’aquesta pràctica, per la qual els familiars canvien el nom de les treballadora a qui 
paguen, i ho fan lliurement, sense el seu consentiment i sense donar explicacions. Això 
denota una apropiació indeguda de la persona treballadora i una manipulació consci-
ent d’un element identitari com és el nom propi.

Porque dicen que Ester era un nombre así, Mari Luz, más, mejor, me decía así, porque 
Ester no, me dice, “no va contigo”, me decía, porque suena más, Ester y entonces “Mari 
Luz, sí”, me decían, y bueno… Me quedé con Mari Luz, así me dijo en Chile una señora. 
(E12: Perú)

Y le digo por qué me decía Chochona, “Sra. Eugenia, buenos días, qué hace usted aquí”. 
“Chochona, ven, saluda a mi hermana!, ¡habla a mi hermana! Chochona, de cariño es. 
Chochona habla con mi hermana”.” Señora, que no hay nadie ahorita allí.” “Sí, me de-
cía, sí, y sin zapatitos. Sin zapatos”. (E12: Perú)

—Me decía María…, mira, la Mari, que me ha traído la Mari como que, sabes… 

—¿”María” te llamaba?
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—Sí, me llamaban María.

—¿Por qué?

—Porque no sabía decir mi nombre, y además tenía dificultad en el habla, por el Alzhei-
mer. (E9: Algèria)

2.9. Legislació, convenis i demandes des del sector

A la gente les sale mejor pagar tres duros a un ilegal que darle un contrato a alguien. 
(GD3: Colòmbia)

El treball de cures, quan és exercit de forma autònoma o per lliure, no es dissocia, 
segons les participants, del treball a la llar. Aquest és el cas de la major part de les 
treballadores entrevistades, que exerceixen treball informal en domicilis particulars. 

En aquests casos, les famílies diuen què s’ha de fer i posen preu a la feina. 

Tú le pides trabajo a alguien y ese alguien te dice “cuatro euros la hora”. Tú verás si 
aceptas o no, o “te doy cincuenta euros a la semana”, y tú verás si lo coges, si vas toda 
la semana. (GD3: Colòmbia)

L’exercici del treball de cures sense intermediaris té els seus riscos. Hauria de ser 
exercit sota cobertura legal, però, en la majoria dels casos, es podria dir que no té cap 
aixopluc. 

Sola, sola vas a sufrir más. (GD3: Colòmbia) 

El treball informal juga amb el buit legal relacionat amb la manca de control estatal, 
el qual topa amb la inviolabilitat de la llar. Sovint, com hem vist, es donen condicions 
laborals d’explotació i d’assetjament sexual. Per altra banda, el treball de cures lliure 
també constitueix un risc per a les mateixes famílies, que permeten l’entrada a casa 
d’una persona desconeguda de qui no tenen referències reals. La vulnerabilitat, la 
soledat de la gent gran i la tendència a cercar vincles de confiança amb la persona 
cuidadora són factors que exposen les famílies. 

Quan el treball de cures és dut a terme a través d’institucions o d’empreses, és re-
gulat de la següent manera: 
1. En el cas del treball d’atenció domiciliària de caràcter públic, garantit o justificat 

a través dels serveis atorgats a les persones baremades i reconegudes en situació 
de dependència a partir de la llei de la dependència81 o 39/2006, sí que hi ha una 
delimitació del rol i les tasques de les treballadores, la feina de les quals consisteix 
en el servei d’atenció a la dependència o SAD sociosanitari, en què el perfil que 

81. http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/15/pdfs/A44142-44156.pdf
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es demana és el de persones que han cursat almenys un grau mitjà d’atenció a 
persones en situació de dependència o un grau d’auxiliar d’infermeria especialitzat 
en dependència. Les treballadores s’autoanomenen ATS o treballadores familiars. 
Duen a terme tasques exclusives en domicilis adreçades a la cura i l’atenció de la 
persona en situació de dependència-
Per altra banda, el treball a la llar o anomenat de suport a la llar, que inclou treball 
indirecte de neteja i ordre dins el domicili, hauria de seguir el conveni que es deriva 
del Reial Decret que regula el treball a la llar-82 

2. En el cas d’empreses i associacions d’atenció domiciliària de tipus privat, hi ha 
variabilitat en els rols de les treballadores, ja que algunes empreses segueixen els 
criteris esmentats i d’altres no ho fan. Així mateix, hi ha empreses que diferencien 
entre treball extern i intern, i que individualitzen el tipus de feina segons la deman-
da de la família o el client que paga el servei. 
Com s’ha dit, en la recerca es constata l’existència d’empreses o persones autòno-

mes (el nom de les quals ha estat protegit per les persones entrevistades) que ofereixen 
feina irregular a persones indocumentades i que, al mateix temps, se’n beneficien.

Sí, esta persona te da una oportunidad, sí, bajo sus condiciones, pero son bajo las con-
diciones que tenemos nosotros necesidad, y no es que te tienden la mano en el sentido 
de que te tiendan la mano, que ellos también tienen una necesidad, tú estás cubriendo 
una necesidad, y ella está cubriendo una necesidad de nosotros, y no por el hecho que 
nos estén pagando menos, ok, nosotros vamos a trabajar con menos calidad. (GD2: 
Veneçuela)

Ara com ara, els agents públics no s’han compromès a adoptar cap mesura en 
aquest àmbit, d’acord amb el seu paper ambivalent: permeten l’entrada de persones 
d’origen estranger, però, al mateix temps, mantenen una llei d’immigració rígida, que 
les sotmet i acorrala, de manera que han de malviure, o sobreviure, en condicions 
degradants i exercint treball informal. No existeix una posició política que manifesti 
interès a millorar la regulació i la claredat dels criteris que regeixen l’exercici aquesta 
feina. Aquesta ambigüitat afavoreix el lliure mercat i l’economia submergida. 

Des del 2015, a Catalunya hi ha col·lectius organitzats integrats per persones d’ori-
gen estranger que, davant les condicions laborals a què estan sotmeses les treballado-
res de cures, s’han unit per defensar els seus interessos. Es tracta d’una acció orientada 
a la protecció i, alhora, a la cobertura de les necessitats de vincle humà i laboral, si bé 
aquests col·lectius no han deixat de reclamar millores en la regulació del sector.

El 2016, associacions com Sindillar, Mujerespalante, grup Libélulas i Mujeres Mi-
grantes Diversas van formar la taula en defensa dels drets de les treballadores de la llar 
i de cures. El 2017 s’hi van unir sindicats com CCOO-Cat i van crear el grup de treball 
en defensa del Conveni 189 de l’OIT. Durant els darrers anys, exerceixen pressions a 
través dels plens dels ajuntaments amb vista a ratificar l’esmentat conveni de l’OIT.

82. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17975
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Entre el 2017 i el 2020 han participat en reunions amb el Consell Municipal d’Im-
migració de Barcelona i el grup de treball de la llar i de les cures organitzat per la 
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

El 2019 es va crear, en l’àmbit de l’Estat, la Red Estatal de Trabajadoras del Hogar 
y de Cuidados (RETHOC) amb l’objectiu de reivindicar el treball de la llar i de cures i 
l’equiparació d’aquesta feina amb la de les altres treballadores.

A la ciutat de Barcelona hi ha 25 col·lectius integrats per persones immigrants que 
formen part de la Xarxa d’Acollida i Acompanyament als Immigrants, formada per 117 
entitats socials que fan tasques d’atenció. Per altra banda, existeix el Consell Munici-
pal d’Immigració de Barcelona, que aplega 40 entitats compostes i encapçalades per 
persones migrants. També hi ha la Taula de Ciutadania i Immigració de la Generalitat 
de Catalunya.

Darrerament, alguns col·lectius de treballadores de la llar han demanat que la 
Inspecció de Treball actuï perquè s’actualitzin les condicions de cotització de les per-
sones treballadores. A més, demanen una regularització “que pugui passar per sobre 
dels límits que imposa la llei d’estrangeria actual”. Des de finals de gener del 2021, 
la Inspecció de Treball s’està adreçant a les famílies contractants a jornada completa 
perquè declarin els salaris a la Tresoreria de la Seguretat Social. En paral·lel, s’ha 
iniciat una campanya per sensibilitzar els contractants, assessorar-los i exigir-los que 
paguin, almenys, el salari mínim interprofessional i que regulin consegüentment les 
cotitzacions.

Ratificació del conveni 189 OIT

L’actual regulació espanyola inscriu el treball domèstic i de cures en un règim es-
pecial, que nega certs drets a les persones que hi estan ocupades, com, per exemple, 
el dret a cobrar l’atur, pel fet que aquesta activitat no pertany al règim general de la 
Seguretat Social. 

Espanya encara no ha ratificat el Conveni 189 de l’Organització Internacional del 
Treball. L’OIT83 va aprovar el 2011 el Conveni 189 sobre treballadors i treballadores 
domèstiques, en què s’explicita la defensa d’un treball decent. En el preàmbul de 
l’article 3, apartat d, diu: 

(d) La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

Reconociendo la contribución significativa de los trabajadores domésticos a la economía 
mundial, que incluye el aumento de las posibilidades de empleo remunerado para las 
trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento de la 
capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con 
discapacidad, y un aporte sustancial a las transferencias de ingreso en cada país y entre 
países. 

83. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
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Considerando que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y que lo 
realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o 
forman parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la 
discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros 
abusos de los derechos humanos.

Aquest conveni ha estat ratificat per trenta països.84 Ara mateix, al nostre territori, la 
ratificació del text constitueix una demanda bàsica i és reivindicada per nombroses 
entitats socials, sindicats i organitzacions no governamentals. És, doncs, una qüestió 
pendent i urgent del Govern espanyol.

El conveni 189 de l’OIT reforça els drets fonamentals de les persones treballadores 
domèstiques i estableix normes legals mínimes.

Pel que fa als drets bàsics dels treballadors i les treballadores domèstics, aquest 
conveni potencia la promoció i la protecció dels drets humans de tots i totes (art. 3) i 
el respecte i la protecció dels principis i drets fonamentals en el treball (art 3,4 i 11): 
a) el dret a la llibertat d’associació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació 
col·lectiva; b) l’eliminació de tota forma de treball forçós o obligatori; c) l’abolició del 
treball infantil, i d) l’eliminació de la discriminació en matèria de feina i ocupació.

Pretén potenciar la informació sobre els termes i les condicions en què es duu a 
terme la feina (art. 7), per exemple, pel que fa a les hores de treball (art. 10). Així, es 
persegueix garantir la igualtat de tracte entre les treballadores quant a les hores nor-
mals de treball, el cobrament de les hores extra, els períodes de descans diari i setma-
nal —d’almenys 24 hores seguides—, les vacances anuals pagades i la disponibilitat 
immediata del reglament d’hores. 

En relació amb la remuneració o salaris (art. 11, 12 i 15), es potencia el cobrament 
d’un salari mínim, el pagament en diners en efectiu en intervals regulars de no més 
d’un mes o a través d’un xec o del banc quan ho permeti la llei o el conveni col·lectiu 
del sector. Es limiten les situacions en què es paga en espècie, que només poden ser 
aquelles en què el pagament cobreix una petita part del salari, el valor monetari és 
just i raonable o els articles o serveis lliurats com a pagament són d’ús i benefici de les 
persones treballadores. 

Els honoraris cobrats per les agències de col·locació no poden ser deduïts de la 
remuneració. Es promou la defensa d’un treball en condicions de seguretat i salut (art. 
13), cotitzacions a la Seguretat Social i prestacions de maternitat (art. 14). També s’es-
tableixen normes relatives al treball infantil, per les quals es fixa una edat mínima per 
a l’entrada en el treball domèstic, i, pel que fa a les treballadores i treballadors de més 
15 anys i menys de 18, es disposa que no han d’estar privats de l’educació obligatòria 
i que la feina que facin no ha d’interferir en les oportunitats de continuar els estudis o 
adquirir formació professional (art. 4). 

Hi ha, així mateix, normes relatives a les treballadores que resideixen al domicili 
dels seus ocupadors (art. 6, 9 i 10) i normes relatives a les treballadores domèstiques 
migrants (art. 8 i 15). I, en relació amb les agències d’ocupació privades, hi ha un 

84. Ratificació per països del Conveni 189 OIT: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=normlex-
pub:11300:0::no::p11300_instrument_id:2551460.
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reglament sobre l’operació de les agències, garanties d’uns mecanismes adequats per 
a la investigació de les denúncies realitzades per persones treballadores domèstiques, 
protecció adequada a les persones treballadores, prevenció d’abusos en col·laboració 
amb altres països membres i consideració d’acords bilaterals, regionals i multilaterals 
per evitar abusos i pràctiques fraudulentes. 

Finalment, el conveni pretén potenciar mesures de resolució de conflictes i queixes 
i de compliment de la llei que permetin l’accés a tribunals o a altres mecanismes de 
resolució de conflictes, incloent-hi mecanismes de denúncia accessibles i mesures que 
es puguin adoptar per garantir el compliment de les lleis nacionals per a la protecció 
dels treballadors i les treballadores domèstics.85

Marc legal a Espanya

El sector dels serveis personals i domèstics a la llar. Règim laboral  
i Seguretat Social: el Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre

El treball domèstic, quan es presta per compte aliè i en règim de dependència, és 
una activitat laboral. Tot i així, a Espanya, el seu enquadrament en el dret del treball és 
recent, i s’articula com a relació laboral especial. L’argumentació bàsica que s’utilitza 
per mantenir aquesta relació laboral especial és que el dret del treball va sorgir al si de 
les fàbriques,86 entorn del conflicte obrer organitzat. El treball a domicili es duu a ter-
me a les llars, que, ara com ara, no s’organitzen prou sindicalment ni de forma col·lec-
tiva.87 Això no significa, segons Desdentado (2015), que en l’àmbit de la llar no hi hagi 
conflictes entre la persona contractant i la persona contractada, per bé que aquests 
conflictes no són regulats per cap conveni col·lectiu o negociació88 entre representants 
de les famílies i representants dels sindicats de treballadores de la llar. 

Precedents de la legislació actual

El treball domèstic va quedar al marge de l’ordenament laboral durant molts anys. 
Es va regular com a contracte d’arrendament de serveis, segons el Codi Civil (art. 1583-
1587). El primer intent de laboralitzar el treball domèstic va tenir lloc el 1931, en la llei 
de contracte de treball, que el qualificava de relació laboral quan era per compte aliè, 

85. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
86. Desdentado, Elena (2016). Reformas de la regulación del trabajo doméstico por cuenta ajena en España. 
Investigaciones Feministas (7), 129-148.
87. Hi ha, actualment, alguns exemples de sindicats creats específicament per a la defensa dels drets de les 
treballadores de la llar, com, per exemple, Sindillar i Sindihogar: https://labonne.org/companya-de-viatges/
sindillar-sindihogar/
88. Com a mesura de protecció social d’aquest col·lectiu, el Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, 
juntament amb entitats socials i una mostra de representants de les treballadores de la llar i de cures, ha dis-
senyat un document en què es resumeixen una sèrie de propostes per a la dignificació i la sensibilització en 
l’àmbit del treball de la llar i la cura de les persones (2017): https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/
bitstream/11703/108871/1/TreballdelaLlar_CAT_WEB.pdf
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i sota dependència en altres supòsits. No obstant això, aquest primer intent no incloïa 
cobertura en matèria d’accidents de treball, jornada, descansos i jurisdicció especial. 

L’any 1976, la llei 16/1976, de 8 d’abril de relacions laborals, amb què es prete-
nia laboralitzar el treball domèstic, l’anomenava “servei de la llar familiar”, però el 
configurava com a relació laboral especial, amb una normativa específica que s’havia 
d’abordar i tractar durant els dos anys següents, cosa que no es va fer.

L’any 1980, l’Estatut dels Treballadors continua anomenant el servei de la llar fa-
miliar “relació laboral de caràcter especial”, i fixa el nou termini perquè el Govern 
n’aprovi la regulació reglamentària en els dotze mesos següents. 

El Reial Decret 32/1985 va ser la primera regulació laboral del servei domèstic a 
Espanya, i va permetre que entrés dins del dret del treball i de la jurisdicció social, per 
bé que sotmès a normes especials que afectaven qüestions importants dins la relació 
contractual: s’establia una clara preferència per una relació laboral temporal, per una 
contractació temporal, ja que el contracte es presumia concertat per un temps deter-
minat d’un any i subscrit a prova durant quinze dies (art. 4). Es flexibilitzava l’extinció 
del contracte de treball en permetre a l’ocupador/a desistir-ne sense causa, amb una 
indemnització reduïda (art. 9 i 10).

La reforma laboral més recent en relació amb el treball domèstic es va produir 
en la disposició addicional 39a de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, que es va complir 
amb l’aprovació del Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, que substitueix la 
normativa anterior. Aquesta nova regulació va entrar en vigor l’1 de gener de 2012 i 
s’aplicava a tots els contractes signats a partir d’aquella data. Se n’exceptuava la nova 
quantia indemnitzatòria prevista per al supòsit d’extinció del contracte per desistiment 
empresarial, que només afectava els contractes posteriors a l’entrada en vigor del de-
cret. 

Aquest decret partia de dues premisses: la necessitat de seguir configurant el tre-
ball domèstic com a relació laboral especial i la conveniència de reduir les especia-
litats per equiparar aquesta relació amb la comuna. Es portava de nou a col·lació el 
fet que l’àmbit on es duu a terme l’activitat, la llar familiar, està vinculat a la intimitat 
personal i familiar i és aliè al comú de les relacions laborals, les quals es duen a terme 
en entorns d’activitats productives emmarcades en l’economia de mercat. També s’hi 
deia que la llar familiar explica un vincle personal basat en una relació de confiança 
especial, la qual presideix, des del seu naixement, la relació laboral entre el titular de 
la llar familiar i les persones que hi treballen. Desdentado (2015), en l’article Reformas 
de la regulación del trabajo doméstico, detalla la delimitació de la relació laboral es-
pecial del servei de la llar familiar:
1. L’article 1 del RD 1620/2011 defineix la relació laboral especial del servei de la llar 

familiar com la que concerten el titular del servei, com a ocupador/a, i la persona 
ocupada, que, dependentment i per compte de l’ocupador/a, presta serveis retribu-
ïts en l’àmbit de la llar familiar.

2. L’objecte de la relació són els serveis prestats a la llar familiar, entesos com a “qual-
sevol de les modalitats de les tasques domèstiques”, des de la cura de la casa fins a 
l’atenció de les persones que formen part de la llar. Inclou els serveis de guarderia, 
jardineria i conducció de vehicles, si es presten per a la llar.

3. Se n’exclouen les relacions concertades amb persones jurídiques, de manera que 
la relació laboral especial només es pot donar entre particulars. Quan l’ocupador/a 
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és una persona jurídica, el contracte ha de ser comú i s’ha de regir per la normativa 
laboral general. També n’estan excloses les relacions concertades a través d’em-
preses de treball temporal, així com el treball domèstic dut a terme per persones 
familiars, ja que, si no és retribuïda, l’activitat queda al marge del dret laboral. Això 
no obstant, en l’article 2.1 e), el RD 1620/2011 afirma que aquest tipus de tre-
ball s’inclourà en l’àmbit de la relació laboral especial quan s’acrediti la condició 
d’assalariat de qui presta els serveis, i que es consideraran familiars, sempre que 
convisquin amb l’ocupador/a, el cònjuge, els descendents, els ascendents i altres 
parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, si és el cas, per adopció. 
Se n’exclouen els treballs domèstics realitzats per amistats, benevolència o bon 
veïnatge. Se n’exclouen també els serveis professionals i no professionals prestats 
a les persones dependents, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situa-
ció de dependència. 

4. Quan la persona contractada hagi de realitzar altres serveis aliens a la llar famili-
ar en activitats o empreses de qualsevol tipus de l’ocupador/a, es presumeix una 
única relació laboral comuna, tret que s’acrediti el caràcter esporàdic o marginal 
d’aquests serveis no domèstics. És a dir, en aquest cas, la relació laboral comuna 
absorbiria l’especial.
Pel que fa a la figura contractant o de l’ocupador domèstic, l’article 1.3 considera 

ocupadora la persona titular de la llar familiar com a titular del domicili o del lloc de 
residència on es presten els serveis domèstics. Quan es tracti de dues o més persones 
a la mateixa llar, la persona titular serà la que assumeixi la representació de totes dues. 
Aquesta definició és imprecisa, perquè la família no té un titular, i avui no existeix un 
cap de família o pater familias al si de la llar. 

Segons l’autora, la definició d’ocupador domèstic s’ha de subscriure a l’ocupador 
formal o a aquell qui assumeix formalment les obligacions derivades de la normativa 
laboral i de la Seguretat Social. Un membre de la família pot assumir la condició de ti-
tular de la llar i subscriure el contracte de treball fent-se responsable de les obligacions 
en matèria laboral i de Seguretat Social, però caldrà determinar per a qui es presta el 
servei domèstic, qui el retribueix i qui el dirigeix i organitza amb vista a definir la seva 
responsabilitat, i, si hi ha altres membres de la família o del grup que actuen com a 
empresaris, caldrà entendre que hi ha una responsabilitat col·lectiva o plural respecte 
a les obligacions laborals i de la Seguretat Social.

Pel que fa a la contractació, es pot fer directament o per intermediació dels serveis 
públics d’ocupació o de les agències de col·locació autoritzades. El contracte pot con-
certar-se per escrit o verbalment, tot i que s’imposa la forma escrita quan ho requereix 
una modalitat contractual determinada i quan la durada del contracte és d’un període 
igual o superior a quatre setmanes. Qualsevol de les parts pot exigir a l’altra que el 
contracte sigui per escrit no només en el moment en què es constitueix la relació, sinó 
també en el seu transcurs.

Quan la durada de la feina sigui superior a quatre setmanes, s’establiran dues re-
gles especials. En primer lloc, en absència de pacte escrit, el contracte es presumirà 
concertat per temps indefinit i a jornada completa, tret que se’n provi o se n’acrediti 
el caràcter parcial o temporal. En segon lloc, la persona treballadora haurà de rebre 
de l’ocupador informació sobre els elements essencials del contracte i les principals 
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condicions d’execució de la prestació laboral, i els drets i les obligacions hauran de 
quedar clars.

El contracte es pot subscriure per temps indefinit o per una durada determinada. 
Hi ha una preferència pel contracte indefinit, que es presumeix, a falta de pacte escrit, 
quan la durada superi els quatre mesos. El període de prova no es presumeix i es regeix 
per la normativa laboral comuna, segons la qual el període de prova s’estableix per 
escrit d’acord amb el conveni col·lectiu. Com que no hi ha convenis col·lectius, l’art. 
7 del RD disposa que el període màxim de prova no pot ser de més de dos mesos. 

Existeixen garanties en el cas que el contractant es traslladi de casa. Si la llar fa-
miliar es trasllada a una localitat diferent i el trasllat és temporal, la figura ocupadora 
i la persona treballadora podran acordar la suspensió del contracte. Si el trasllat és 
definitiu, qualsevol de les parts podrà optar per desistir de la relació laboral. Quan 
l’ocupador opti per l’extinció, haurà de comunicar la seva decisió per escrit i s’aplicarà 
el règim previst per al desistiment empresarial. Quan sigui l’empleat qui vulgui extingir 
la relació, també ho haurà de comunicar a l’ocupador —no s’exigeix que sigui per 
escrit—, el qual tindrà dret a la indemnització corresponent al desistiment empresarial. 

Pel que fa al règim d’extinció del contracte, s’introdueixen modificacions que pro-
tegeixen la persona treballadora:
1. Les causes extintives són les previstes per l’estatut dels treballadors, art. 49.1, amb 

tres exclusions:
 - L’extinció per força major constatada per l’autoritat laboral.
 - L’extinció per acomiadament col·lectiu fundat en causes econòmiques, tècni-

ques, organitzatives o de producció.
 -  l’extinció per causes objectives legalment procedents.

2. L’acomiadament disciplinari ha d’estar fundat en alguna de les causes previstes en 
l’art. 54 ET: 

1. S’ha de comunicar per escrit a la persona treballadora i s’han de detallar els fets que 
el motiven i la data. Si l’acomiadament es considera improcedent, es preveu una indem-
nització de vint dies per any treballat amb un màxim de sis mensualitats, inferior a la 
prevista amb caràcter general en l’art. 56 ET. 

2. L’article 11 del Reial Decret no esmenta l’acomiadament nul per violació dels drets 
fonamentals o per qualsevol altra causa prevista en l’art. 55.5 ET. Es podria entendre 
jurídicament que no existeix la figura de l’acomiadament nul. L’acomiadament es podria 
considerar improcedent i indemnitzable. 

L’article 11 del decret regula també el desistiment de l’ocupador, que constitueix 
una causa extintiva pròpia d’aquesta relació laboral especial. La norma diu que, en 
qualsevol moment, l’ocupador pot desistir del contracte sense justificar les causes del 
desistiment, que s’han d’anunciar per escrit a la persona treballadora fent constar la 
voluntat de l’ocupador de donar per acabada la relació laboral per aquesta causa: el 
desistiment. D’aquesta manera, la persona treballadora no confondrà el desistiment 
amb l’acomiadament. També exigeix un preavís, de set dies com a mínim, perquè la 
persona treballadora pugui cercar una altra feina, i es pot substituir el preavís per una 
indemnització en metàl·lic del salari corresponent als set dies. Junt amb el desistiment, 
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el treballador té dret a rebre una indemnització en metàl·lic equivalent a dotze dies de 
salari per any treballat amb el límit de sis mensualitats.

Pel que fa a la protecció social, l’ocupador està obligat a sol·licitar l’afiliació, l’alta i 
la baixa, així com els canvis. No obstant això, si la persona treballadora treballa menys 
de 60 hores al mes per a l’ocupador, a partir de l’1 abril de 2013 serà ella l’obligada a 
dur a terme l’afiliació, l’alta i la baixa i la variació de dades. Per evitar fraus, s’exigeix 
la signatura de la persona ocupadora. L’ocupador pot demanar la baixa quan es preveu 
cessament del servei. Això també s’aplica respecte a l’obligació formal d’ingressar les 
cotitzacions: la persona treballadora, en aquest cas, haurà d’ingressar l’aportació prò-
pia corresponent unida a la part rebuda de la figura contractant. La responsabilitat en 
relació amb l’incompliment correspon al mateix treballador.

Les treballadores de la llar gaudeixen de la mateixa acció protectora que la resta 
de les persones treballadores. Hi ha, però, algunes particularitats, com la recepció 
d’atur. Aquesta exclusió és deguda a raons econòmiques i al temor al frau, que és molt 
freqüent en aquest àmbit. Això, segons Desdentado, provoca una significativa despro-
tecció de les persones treballadores en tractar-se d’un tipus de feina que s’exerceix en 
condicions de precarietat.

En resum, segons Desdentado (2015), l’actual legislació regularitza el treball do-
mèstic assimilant-lo a la regulació comuna dels treballadors assalariats, però conser-
vant-ne dues particularitats: es continua duent a terme sota una relació laboral espe-
cial, tot i que es redueixen les diferències respecte a la relació laboral comuna, i, en 
termes de protecció social, el règim especial de la Seguretat Social de les persones 
treballadores s’integra al règim general, tot i que la integració és relativa, ja que es 
produeix en el marc d’un sistema especial.
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Quarta part 
Discursos sorgits en els grups de discussió

D’acord amb els objectius específics de la recerca, els grups de discussió cerquen 
comprendre quins condicionants econòmics i socials justifiquen les pràctiques reals, 
en relació amb el treball de cures, de les persones immigrants i dels contractants, i 
extreure’n alhora discursos legitimadors, així com traçar una comparació entre els 
discursos i els posicionaments de les dones autòctones que exerceixen treball de cu-
res de forma remunerada i els de les d’origen estranger que també ho fan.

Tal com s’ha assenyalat en el disseny metodològic, s’han organitzat quatre grups 
de discussió:

Grup de discussió Sectors analitzats

GD1 GESTORS 
DE CURES (llei de 
la dependència o 
39/2006)

Coordinadors dels Serveis Socials de consells comarcals.
Cap de la Unitat de Serveis Socials de l’ajuntament de Lleida.
Gestora de la inspecció d’empreses SAD de l’ajuntament de Lleida.
Representant d’una empresa privada de serveis d’atenció a domicili.
Representant d’una persona en règim d’autònoma que treballa com a 
treballadora familiar en domicilis.
Treballador social representant de CITE CCOO.
Directora de serveis per a l’autonomia d’una associació privada a Lleida.

GD2 FAMÍLIES Familiars representants de sectors benestants que han contractat 
formalment serveis d’atenció domiciliària —treballadores de cures.

GD3 DONES 
IMMIGRANTS

Dones immigrants —la majoria de les quals indocumentades— que 
fa poc temps que han arribat a Lleida, i que treballen o han treballat 
cuidant persones grans a domicili, pel seu compte o a càrrec d’una 
empresa que els donava feina sense contracte.

GD4 DONES 
AUTÒCTONES

Dones autòctones o nacionals que treballen duent a terme serveis 
d’atenció domiciliària, a través d’una entitat privada, gestionats pel 
SAD a la comarca de la Noguera. 
Dona que fa feines d’acompanyament a una persona gran mitjançant 
treball informal perquè cobra una prestació d’invalidesa.
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Pel que fa al concepte cadenes globals de cures en el context social lleidatà, els 
grups de discussió són representatius de diferents sectors situats entre la segona i la 
tercera baula de la cadena. 

Principals discursos i posicions ideològiques 

Com veiem, les cadenes globals de cures inclouen una pluralitat de sectors socials, 
que en els grups de discussió estan representats per subjectes que, partint de necessi-
tats diferents i interessos diversos, prenen posició entorn del fenomen analitzat. Primer 
es consideraran de forma independent, i després es posaran en relació els respectius 
discursos i posicionaments ideològics. Recordem que la discursivitat social sempre 
forma part de processos socials concrets que es produeixen en contextos espaitempo-
rals determinats; per tant, els discursos sobre la societat són elements essencials de la 
reproducció dels processos socials i formen part de les estructures d’aquests processos 
i de les mateixes relacions socials (IOÉ, 1999).

Com a introducció, i en consonància, metodològicament, amb les aportacions en-
torn dels models tipològics d’Ortí,89 es presenta un quadre segons el model M. Aquesta 
eina permet esquematitzar la complexitat real a través d’un gràfic que facilita la com-
prensió del conjunt de tendències, que a vegades són sinèrgiques i d’altres, contrapo-
sades. 

Aquest model, en forma de quadrat, s’articula entorn de dues dimensions, dos eixos 
de coordenades tipològiques: l’eix horitzontal tendeix a caracteritzar els processos 
que tenen lloc entre el món rural i el món urbà, així com l’augment de la divisió so-
cial del treball, o els processos de transformació històrica de les bases socials o de les 
forces productives de la societat —en el nostre cas, d’una societat capitalista o de con-
sum; l’eix vertical incorpora, en general, els processos de transformació i de canvi de 
les formes socioculturals i de la vida simbòlica de la societat estudiada —en el cas que 
ens ocupa, en relació amb l’organització social de la cura a les terres de Lleida— com 
a context concret en el moment històric en què es duu a terme la recerca. En aquest 
eix s’hi inclouen els processos d’institucionalització i racionalització progressives de la 
vida social, en paral·lel al paper de l’individualisme en les societats actuals. Es podria 
dir que en l’eix vertical hi figuren les atribucions i les mesures de poder social. 

Així doncs, el fenomen de les cadenes globals de cures té lloc en un marc social 
caracteritzat per un alt nivell d’individualisme i una alta influència del paper del mer-
cat com a regulador de les condicions laborals, amb la consegüent mercantilització 
dels processos laborals. S’esdevé en un context en què la provisió pública de serveis es 
veu limitada per decisions polítiques, supeditades a les pressions i al paper actual dels 
estats dins la globalització, i en què el mercat ha entrat en el marc de la reproducció 

89. Representant de l’escola crítica de sociologia. En relació amb les anàlisis de les configuracions narratives 
sorgides a partir dels grups, optem per desenvolupar el quadrat M com a model tipològic i topològic, amb 
la intenció de dibuixar la complexitat real dels processos de modernització que presenten les societats capi-
talistes. Ortí pretén posar fi a l’esquema o model teòric bilateral en què es compara tradició i modernitat, o 
estructures socials tradicionals i modernes, sobre la base dels conceptes abans i ara.



173Discursos sorgits en els grups De Discussió 

social produint o subministrant serveis mercantilitzats per cobrir les necessitats de cura 
de les persones en situació de dependència.

TauLa 8. modeL “m” de conTexTuaLiTzació deLs gruPs de discussió

 Font: Elaboració pròpia a partir dels models d’Alfonso Ortí

Posicions discursives i configuracions narratives

Els nivells d’anàlisi dels discursos es presenten de la següent manera: el primer ni-
vell d’anàlisi o segmentació, a través d’una cadena temàtica sorgida de cada grup de 
discussió, dona lloc al segon nivell d’anàlisi o categorització i seqüència estructural 
del discurs grupal en funció dels objectius de la recerca. Finalment, el tercer nivell 
d’anàlisi consisteix en la interpretació del discurs en el context de producció (el lloc 
social dels qui parlen), interpretació a partir de la qual es duen a terme les fraccions 
discursives, la modelització de l’esquema interpretatiu final.

Primer nivell: segmentació o cadena temàtica sorgida dels grups 

La segmentació és la separació del conjunt de dades en unitats. En aquesta recerca 
es duu a terme a través de TEMES i partint de les respostes a les diferents preguntes o 
aspectes que s’aborden en els grups. 

GD1: REPRESENTANTS DE LA GESTIÓ PÚBLICA I PRIVADA DE LES CURES A LA 
GENT GRAN. Centren el seu discurs, seguint el seu fil conductor i per ordre d’aparició, 
en les temàtiques i conjectures següents: 
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Temes clau sorgits i fraccions discursives:
1. Feminització del treball de cures 

El tema que hi hagi dones que cuiden, ho he trobat des del principi. 

Nosaltres treballem amb dones, amb dones des de la cura, i des de la recepció de les 
cures. (empresa privada)

Veiem que totes les persones que acudeixen que treballen a les llars són dones, absolu-
tament totes, hi ha molt pocs casos d’homes. (CITE CCOO)

2. Necessitat de professionalitzar les cures: existència d’una demanda i oferta de 
treball de cures:

Veiem que hi havia moltes dones que buscaven feina de cura, molta gent que buscava 
gent per cuidar i una necessitat de professionalitzar aquesta cura. (empresa privada)

3. Substitució dels rols tradicionals exercits per les dones a casa en virtut de la 
delegació de les tasques de cura a altres dones. La incorporació de la dona al mercat 
remunerat fa que se cerquin altres persones amb uns perfils capaços de reproduir els 
rols tradicionals. 

Són aquestes dones que al seu país tenen família i que estan substituint el que nosaltres 
també fèiem a casa, perquè ens hem posat a treballar i ja no ho podem fer, i en canvi 
lloguem aquestes dones perquè facin la feina que nosaltres no fem. (representant de 
l’Ajuntament de Lleida)
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4. Estereotips racialitzats, selectivitat i estigmatització per part de les famílies a 
l’hora de contractar les treballadores de cures.

El tema de les nacionalitats marca molt el perfil de la persona que tu vols que vingui a 
casa i que la persona gran accepti. (representant de l’ajuntament de Lleida)

Hi ha moltes reticències a segons quins perfils i està molt estigmatitzat que segons quin 
perfil va més bé per a la gent gran, una sud-americana és més dolça, més zalamera. (re-
presentant de l’ajuntament de Lleida)

5. Condicions laborals precàries de les dones immigrants que treballen cuidant i 
fent tasques domèstiques. 

—Moltes estan en situacions molt precàries laboralment [...] hem vist situacions de veri-
table esclavatge, absolut. 

—Això passa a les empreses? 

—No. Això normalment passa en els domicilis privats, que és on, d’alguna manera, s’es-
capa el control. (CITE CCOO)

6. Escassa afiliació a la Seguretat Social i augment del treball informal durant els 
darrers anys. 

A partir de 2015 hi ha com una espècie de percepció de dir “per què hem de donar d’alta 
a la gent?”, i d’alguna manera està canviant, evoluciona a donar menys d’alta a la gent. 
Hi ha probablement menys gent treballant perquè hi ha hagut una recuperació econòmi-
ca, però cada vegada hi ha menys afiliació. (CITE CCOO)

7. Manca d’informació d’aquestes dones en relació amb els seus drets laborals.

Veiem que a aquestes dones els falta molta informació, no tenen informació respecte 
quins són els seus drets, i les famílies tampoc tenen informació i la veritat és que de ve-
gades no es preocupen per a tenir aquesta informació. (CITE CCOO)

8. Existència de persones en situació irregular que exerceixen treball de cures a 
les llars. 

És que les estrangeres treballen en negre. (CITE CCOO)

Cada vegada atenem més a persones que estan en situació irregular perquè està venint 
gent una altra vegada. (CITE CCOO)

9. L’augment del salari mínim ha comportat una reducció de les hores contractades. 
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El que es fa és la trampa de contractar-les menys hores: no és donar-les de baixa, però, 
en lloc de contractar-les 35 hores, doncs en treballes 28. Això no passa només al servei 
domèstic.

10. Col·lisió de diferències entre les condicions laborals de dones d’origen es-
tranger que treballen contractades en el servei d’ajuda a domicili i altres dones que 
treballen a les llars en condicions irregulars o sense contracte; es genera una situació 
de conflicte. 

Si la persona és del país, normalment no hi ha problemes, però quan la persona és de 
fora, i comparteixen amb cuidadors privats que no estan assegurats, que no tenen cap 
condició laboral, sempre hi ha conflicte entre elles, és tremendo. El conflicte sempre 
està quan són estrangeres entre elles. És com si tu estàs en una condició millor que jo 
[treballant al SAD], i aquí sorgeix el conflicte. (supervisora del SAD de l’Ajuntament de 
Lleida)

11. Les famílies, a priori, volen dir la seva pel que fa al lloc d’origen o la naciona-
litat de la persona que treballarà a casa seva. Creuen que tenen llibertat d’escollir. Da-
vant d’això, hi ha unanimitat, entre les administracions públiques i les entitats privades, 
que cal “fer pedagogia” i potenciar la selecció de les treballadores per competències.

Tenim la obligació de fer un treball de conscienciació, vull dir, no deixa de ser una 
persona. Nosaltres el que exigim és que la persona compleixi amb un pla de treball i 
aconsegueixi uns objectius. (Ajuntament de Lleida)

12. Existència manifesta, corroborada per tots els membres, d’actituds racistes i de 
discriminacions pel color de la pell o pel fet de dur mocador, i resistència explícita a 
contractar dones d’origen musulmà a causa de les diferències culturals. 

Hi ha una negativa molt important per a acollir, o sigui, nosaltres intentem posar en un 
servei a alguna persona marroquina i hi ha una negativa per part dels usuaris molt im-
portant, molt important, i és preocupant, perquè són gent que estan formades, i si hi ha 
hagut algun conflicte, sempre diuen “es que es porque era marroquina”, no? (Ajuntament 
de Lleida)

És un servei municipal, vostè no pot escollir. És lo que li donem, és lo que li estem oferint. 
Tenim aquí conflictes, i el rebuig al mocador és tremendo, tremendo. Jo recordo només 
un cas concret. Una noia que estava supervalorada en tots els domicilis, i una senyora 
que no i que no i que no fins que es va treure el mocador al domicili. Es va acabar el 
problema. Vull dir, és curiós tot plegat, no? Ostres. El problema era que aquella persona 
no estava seguint les seves costums. (Ajuntament de Lleida)

13. El color de la pell és un avantatge/desavantatge pel que fa a l’acceptació per 
part de les famílies. 
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“Blanca por favor!” Gent que directament ens diu “no vull estrangers!”. “Això és un 
servei municipal! Vostè no pot fer una criba; si no, vagi a un servei privat”. (Ajuntament 
de Lleida)

14. Diferència entre els àmbits rural i urbà pel que fa a la capacitat de cobertura; 
diferències entre consells comarcals, tant en l’àmbit pressupostari com en relació amb 
l’augment de costos dels serveis d’atenció domiciliària, a causa de la gran dispersió 
de municipis en comarques tan extenses com la Noguera o tan allunyades i aïllades 
geogràficament de la resta com l’Alt Urgell, factors que, d’una banda, dificulten, enca-
reixen o, en molts casos, impossibiliten la cobertura d’aquest servei quan es requereix, 
i, de l’altra, redueixen l’oferta de persones disposades a dur a terme la feina, per manca 
de qualificació o pel fet que s’aplica el criteri de proximitat de la persona treballadora 
—i no hi ha persones a prop que estiguin capacitades per o disposades a dur a terme 
aquesta feina als domicilis.

Les nostres comarques tenen, a més a més, tenen petits nuclis habitats, concretament la 
Noguera en té trenta, més noranta-tres. Nosaltres, des dels serveis socials, vam externa-
litzar el servei d’atenció domiciliària, perquè des del consell comarcal ens és impossible 
assumir aquesta feina directament. Quan parlaves de l’ajuntament de Lleida, tot i que 
s’és una ciutat molt gran, doncs hi ha uns mitjans que nosaltres a la comarca no tenim. 
Pensem que en transport públic no en tenim; aleshores l’empresa ha de fer mans i màni-
gues per a buscar aquests treballadors. (Consell Comarcal de la Noguera)

15. Dificultats dels consells comarcals a l’hora d’unificar oferta i demanda de cu-
res: la manca de qualificació de les treballadores, unida a les dificultats lingüístiques 
o barreres culturals, impedeix aprofitar tota l’oferta de treball a domicili i de cures que 
existeix. 

Treballadors d’origen i treballadores d’atenció domiciliària, un treballador amb unes 
quaranta professionals, totes dones. Immigrants? Poquetes, primera, problemes de la 
llengua i titulacions. De neteja sí que en trobem: tornem a estar amb el mateix, llatinoa-
mericanes, d’Europa de l’Est i també poques magrebines. Vull dir: lo que és les dones del 
Magreb, sí és cert que porten una titulació o que han treballat en un altre lloc i s’incorpo-
ren i el tema del mocador també surt, però tampoc és que tinguem un boom de gent que 
estigui treballant d’origen immigrant, no? I sí que ens trobem que si n’hi ha alguna que 
ha portat el mocador o que parla un altre idioma, sobretot la gent gran, que no entén per 
molt que fem pedagogia, els rebutgen i ens trobem més o menys amb el mateix. (Consell 
Comarcal de la Noguera)

16. En el cas d’algunes comarques, es fa referència a la difícil cobertura de les pla-
ces per a persones treballadores de la neteja i treballadores familiars, i al consegüent 
creixement de la llista d’espera del SAD. 

També hi ha pobles que són tan petitonets que no tenim treballadors i els tenim que 
portar de fora. Amb el que això costa incrementar el cost del servei. [...] Actualment 
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nosaltres ni trobem ni treballadores de neteja ni treballadores familiars que vinguin a fer 
el servei. Llavors comença a créixer la llista d’espera. (Consell Comarcal de la Noguera)

No podem abastar tota la comarca perquè lo que parla de la dispersió és molt important. 
Nosaltres tenim nuclis a 57 km i és per zona de muntanya i igual tarden una hora, i el bon 
veïnatge encara funciona, vale? És l’economia submergida, no perquè l’administració 
local no ho pot fer; per tant, lo que fa la família són tractes, la família renuncia a l’ajuda 
a domicili pública i fan el tracte amb les persones. (Consell Comarcal de la Noguera)

17. A les comarques de muntanya —factor ruralitat—, els fills i les filles de persones 
grans ja no deixen la feina per cuidar-les, tot i que el treball en el sector primari pot 
facilitar la conciliació de feina i família. Ara bé, quan cal cercar l’ajuda d’una persona 
de fora de la llar, s’activen les xarxes informals i el boca-orella (Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell).

18. La imatge dels pocs homes que exerceixen el treball de cures i de la llar és molt 
positiva, i s’esmenta que estan molt ben valorats (Consell Comarcal de l’Alt Urgell)

19. Alguns consells comarcals es reconeixen impotents a l’hora d’ajudar a regula-
ritzar la situació de les persones immigrants a causa dels límits de la llei d’estrangeria. 

20. En el món rural, en molts casos el treball intern és dut a terme per dones immi-
grades sense càrregues familiars directes —tenen la família fora (Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell).

21. Es constata la situació d’aïllament en què viuen les dones que treballen a les 
llars en règim intern. També es reporten situacions d’explotació, que queden invisibi-
litzades perquè es tracta de l’espai privat del domicili, protegit per la llei (CITE CCOO).

22. Es remarquen les mancances de la llei de la dependència, com a conseqüència 
de les quals sorgeixen casos d’explotació econòmica i també sexual, a la qual sovint 
la treballadora no fa front a causa de la seva situació d’irregularitat administrativa o pel 
fet que no es pot permetre deixar la feina ni pot disposar de cap altre habitatge (CITE 
CCOO).

23. Existència de situacions de necessitat econòmica extrema entre treballadores 
migrants, situacions que expliquen que suportin situacions d’alta injustícia social o de 
violació dels seus drets (CITE CCOO).

24. Com a causant del no funcionament del sistema socioeconòmic actual, s’ad-
dueix el sistema patriarcal, i, a partir d’això, els representants dels sectors privats i de 
les entitats socials es posicionen afirmant que no hi ha voluntat política de fer front al 
problema de l’envelliment ni a les necessitats que se’n deriven. 

Està clar que el sistema no funciona. (Entitat social privada ASPID)

Està claríssim. (CITE CCOO)

A tots nivells, eh, la població va en augment i la solució no passa per les cures informals 
a través de les persones immigrants: això és un parxe, una situació que desafavoreix total-
ment a les persones que hi treballen. Però és que, a nivell general, les persones migrades 
i la situació de les persones que estan amb papers, que estan regularitzades, treballant en 
empreses, que tampoc no afavoreix per res la continuïtat laboral.
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Tot perquè estem en un sistema patriarcal. (Entitat social privada ASPID)

És que qui els atén ha sigut gratis durant tota la vida. Si has de pagar quinze euros l’hora... 
(Empresa privada)

La societat està envellint, no hi ha natalitat: què fem amb tot això? Les polítiques en 
aquest sentit, la llei de la dependència, ja ho sabeu, cobreix el 5% de la necessitat, o 
l’1% de la necessitat. (empresa privada)

Però no cobreix la necessitat real. (Entitat social privada ASPID)

25. Es debat sobre la llibertat de les famílies per delegar les tasques de cura a altres 
institucions o grups socials. 

Però parlo respecte al que ella [ASPID] deia d’un diumenge a la tarda. Altra qüestió és 
la situació d’una persona que se l’ha d’atendre, la persona ha de treballar, no es pot fer 
càrrec d’ella, Bueno, aquí hi ha un altre tipus de problema. I no sempre es pot cobrir bé. 
(CITE CCOO)

I no sempre s’ha de delegar, entenc jo, en les administracions... (Ajuntament de Lleida)

Però es que la família se n’està desentenent bastant, eh. (Consell Comarcal de la Noguera)

Aquí vaig jo, aquí. (Ajuntament Lleida)

Per això dissabte la família pot anar al cine. (Consell Comarcal de la Noguera)

El tema, eh, em preocupa moltíssim. És quan les famílies t’exigeixen: “és que té depen-
dència, és que no m’ajuden...”. “No, perdoni, és que l’administració no pot assumir totes 
les dificultats de tothom, tota la vida...”. Vull dir, lo mateix passaria amb els nens petits, 
no? Els poses a l’escola, en activitats per muntar-te la vida, però lo que és una realitat és 
que l’administració no pot assumir totes les necessitats de la gent gran, i cada vegada, 
com deia ella [ASPID], n’hi ha més, i l’esperança de vida és brutal. Nosaltres tenim quan-
titat de casos de gent molt, molt gran. (Ajuntament de Lleida)

Però el missatge, dic, sí que és que l’administració es farà càrrec d’aquesta gent. I llavors 
per això la gent s’ho agafa com un dret, quan el primer dret és dels fills als pares. (Consell 
Comarcal de la Noguera)

Exacte. (Ajuntament de Lleida)

Dels fills als pares. (Consell Comarcal de la Noguera)

26. Responsabilitat de la cura. Sorgeix el debat sobre qui és responsable de la cura 
de les persones grans. 
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1. Les persones representants de les administracions públiques interpel·len i asse-
nyalen les famílies com a principals responsables de la cura:

La responsabilitat sempre, jo entenc, que és de la família. (Ajuntament de Lleida)

Dels fills. (treballadora familiar autònoma)

No, l’Estat no pot tenir la responsabilitat de la cura, impossible. (empresa privada)

Impossible. (Consell comarcal)

2. En contraposició, hi ha un discurs que advoca perquè la responsabilitat de la 
cura sigui compartida per la família i l’Estat.

Ha de donar un suport. (Entitat social privada ASPID)

Clar, i les famílies que no tenen família, que el que ens passa, clar, és això. (empresa 
privada)

Això és diferent. (Ajuntament de Lleida)

La cura entenc que ha de ser compartida. (Entitat social privada ASPID)

Evidentment. (Consell Comarcal de l’Alt Urgell)

La persona important és la persona que necessita cura. Llavors, allí intervenen els famili-
ars, intervé l’administració, intervé el mercat, intervé varis factors. Lògicament, ningú ha 
de tenir un pes més important que l’altre, perquè han d’intervenir tots en les situacions 
que convingui, no? (entitat social privada ASPID)

27. Existència de la figura de la persona cuidadora familiar no professional enca-
ra en el món rural lleidatà, que es debat entre les prestacions als cuidadors i el cost 
d’oportunitat d’aquestes a l’hora d’exercir el treball de cures. 

A la zona del Pirineu, que evidentment que també hi ha casos de persones que se’n de-
sentenen, i molt, però sí que és veritat de que hi ha encara el concepte de que els pares 
s’han de quedar a casa el màxim de temps possible i han d’estar atesos. […] a la zona del 
Pirineu, sí que és veritat que el 80% de la gent gran els porten a casa el màxim de temps 
possible. (Consell Comarcal de l’Alt Urgell)

28. Potenciació del paper de la comunitat i del bon veïnatge des de les comarques 
rurals de muntanya com a agents complementaris a l’hora de sostenir socialment les 
cures (Consell Comarcal de l’Alt Urgell).
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GD2: FAMILIARS DE PERSONES GRANS QUE TENEN CONTRACTADA UNA 
DONA IMMIGRANT 

Temàtiques i fraccions discursives del GD2:
1. Els familiars directes de persones grans assenyalen un augment de l’esperança de 

vida, longevitat i una relació entre el sobreenvelliment i la dependència (ja que totes 
les persones grans receptores de cures, en aquest grup, tenen més de 90 anys). 

2. Binomi preocupació-delegació. Reconeixement del fet que deleguen la cura a 
altres persones. 

Però si pots anar al cinema dius, bueno, agafo un cuidador.

I he anat a fora, i alguna vegada no he pogut estar ni una nit fora, he anat a un museu, 
però a la nit vull ser allí. Una cosa, vinc aquí com si fes de cuidador i no ho faig, ho 
delego.

3. En el mercat de cures, els familiars han tingut com a entitats intermediàries el 
consell comarcal del Pallars Sobirà, una empresa privada, ASPID Lleida i una parrò-
quia de Lleida.

Els primers que vaig tenir m’han vingut a través dels capellans. Els pares són molt catò-
lics. 

Llavors els hi van portar la família, el capellà de la parròquia, i curiosament el capellà 
de la parròquia que portava..., que es va morir, tot el tema dels emigrants. Del bisbat.

4. D’una empresa privada (que actua arreu, però que no té seu física a Lleida), es 
testimonia que, a l’hora de proveir d’una persona cuidadora, presenta a la família tres 
opcions:

Em vaig posar en contacte i em van dir “què t’estimes més, noies d’aquí de la terra, o 
emigrants o homes?”.

5. No es produeix, discursivament, de forma manifesta, una categorització o eti-
quetatge per gènere del treball de cures, però sí en relació amb el lloc d’origen de la 
persona immigrant. 

És que és la persona. Més que home o dona, és la persona, dic jo. Hi ha nois que són 
prou macos per cuidar.

No, però hi ha d’haver una implicació. Hi ha cert substracte cultural. Per això, no m’agra-
da mai generalitzar, però acabes generalitzant, sí, per força, perquè les que m’han funci-
onat més bé són les machupicchus, eh.

Sí, sí, sí, jo, mira, la meva mare.
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6. El grup especifica característiques, i qualifica de “diferents”, “submises” i “ne-
cessitades” les dones migrants amb qui han treballat, cosa que defineix una visió de 
l’altra com a no igual.

He tingut una persona, que era del Congo, però aquella noia també tenia quatre fills, i 
quatre fills grans que els cuidava sola, uff, de dos pares diferents, Mare de Déu...

Aquí hi ha un altre món, que també hi és. Aquell que es busca la vida. Aquesta persona 
no busca això, és d’una altra mentalitat, està buscant-se com sigui la vida, i això hi és a 
tot arreu, 

A la fàbrica i aquí.

N’ha vingut una darrera, l’altra d’evangelistes, però d’aquestes que “senyora amunt i 
senyora avall”, i ja tenen un substracte de que no tenen gaires ganes d’anar a voltar, per-
què venen ja grans, amb una mentalitat de que..., bueno, els han ensenyat això, i molta 
paciència, molta paciència, i això no ho té tothom. No ho tenen totes les ètnies. Hi ha 
persones que ho tenen o no ho tenen, però hi ha llocs que els han educat més bé.

7. Es fa broma entorn del color de la pell de les persones d’origen estranger.

Jo, que fa tants anys, ja n’he tingut de tots els colors.

A vegades dic que sembla la ONU, casa meva.

8. El discurs del grup evoluciona cap a la procedència de les persones d’origen 
estranger i les seves nacionalitats. 

9. Es remarca (si bé no tots els membres del grup) el tipus de religió que practiquen 
les persones contractades: si són cristianes o no, i, si són cristianes, si són evangelistes 
i no catòliques, etc.

Lo món islàmic també és diferent, eh, que no n’hi ha cap que hi hagi... islàmic? Veus? 
Jo tinc una filla islàmica, musulmana adoptiva, del Tibet, però amb la seva mare, que li 
vaig estar a punt de posar, no m’hi vaig posar, és un altre món. És una altra cosa, i ara 
necessitava una feina, però el patró aquest, la latina aquesta, és d’una altra manera, 
l’africà és un altre món.

10. El discurs s’endinsa en el concepte de cultura, i es reconeix que aquí s’està 
poc acostumat a la diversitat cultural. Es posa de manifest classisme en relació amb 
les persones d’origen estranger que han treballat als propis domicilis.

Eh, aquesta noia que tinc, musulmana, jo la vaig arreplegar que era gran, no tenia papers, 
son pare la va fer fora quan tenia vuit anyets. A aquesta noia jo li vaig preguntar “què 
passa?”... Tenia tota la família fora, sa germanes... Aquesta noia va estar amb el seu pare, 
que tenia altres dones en aquest món. Això, un senyor que té tres dones amb vint-i-cinc 
crios...
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11. En relació amb les cadenes globals de cures encapçalades per dones, el grup 
manifesta que fan feina que els joves d’aquí no volen fer. Es comenta que hi ha em-
presaris que no troben persones per treballar els caps de setmana, i s’introdueix la 
qüestió laboral remarcant la poca flexibilitat de les feines per conciliar família i feina.

12. Es posa en relleu un contrast entre els joves d’aquí, acomodats i amb totes les 
necessitats cobertes, i els joves provinents de famílies d’origen estranger, que s’estan 
esforçant per estudiar i treballar.

GD3: PERSONES IMMIGRANTS QUE TREBALLEN EN EL SECTOR DE LES CURES
1. El grup coincideix que, en arribar a Catalunya, afronten un canvi cultural, que 

defineixen, en alguns casos, com a “xoc cultural”.

Ha sido difícil por el choque de culturas, porque en Colombia somos muy fraternales, 
somos de abrazos, de yo te ayudo, yo te doy, yo te llevo, si tú no tienes, yo tengo...

Los latinos somos gente que somos muy amigueros, somos muy de apoyo, de ayuda, 
fraternales, del abrazo. No nos soltamos.

El cambio cultural yo lo veo como un aprendizaje y es un intercambio.

2. Afirmen que un dels motius pels quals han arribat a Espanya ha estat la facilitat 
lingüística, tot i que estan obertes a aprendre català i consideren que la gent gran ho 
valora molt positivament.

El concepto que yo tenía de España es el lugar de Europa donde pueden entender y pue-
do entender, por lo del idioma.

A mí el catalán me encanta, me encanta el acento, como las pronunciaciones, me fas-
cinan […] y estas personas se llenan de orgullo, se hinchan cuando te escuchan a ti, 
como inmigrante, hablando su idioma. Las personas con las que uno trabaja mayormente 
hablan mucho catalán.

Y me quedo aquí, otro por el idioma, que lo iba a entender perfectamente.

3. Se’ls pregunta si han viscut situacions de discriminació en el marc d’aquest can-
vi o xoc cultural, i la resposta es polaritza entre les que no n’han viscut cap i les que 
han estat objecte de racisme i xenofòbia per part de persones concretes —metges de 
l’hospital Arnau de Vilanova, persones grans...

Si tú tienes una enfermedad y que alguien te diga “¿por qué no te vas a tu país? […]. si 
estás enferma, ¿por qué viniste acá? ¿Tú pagas Seguridad? Tu madre murió en tu país, ¿por 
qué no te quedaste allá?”.

4. Perceben la nostra societat com a segura, per contrast amb l’alt grau d’insegu-
retat dels seus països d’origen (esmenten especialment Veneçuela i el Perú, i apunten 
que a Lima i Maracaibo han de viure sempre enreixades).
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5. Consciència que les famílies catalanes cerquen mà d’obra sense papers per pa-
gar menys.

A la gente les sale mejor pagar tres duros a un ilegal que darle un contrato a alguien.

6. Soledat. Es manifesta sorpresa pel fet que hi ha tantes persones grans que viuen 
soles o que moren soles a casa sense que ningú se n’adoni. 

On són la família, els fills i els nets? Porque nosotros, los latinos, nosotros amamos a nu-
estros abuelos. Si mi papá no va, pues el hijo va. Siempre los abuelos están acompañados 
por alguien de la familia. Somos muy unidos.

7. També destaquen la gran longevitat de les persones d’aquí per oposició a les 
d’allà, i el fet que les persones grans, allà, viuen amb la família i no són ingressades 
en una residència.

En Venezuela, nuestros mayores, la mayoría mueren en casa. Mueren con nosotros, no 
van a residencias como ustedes, que se da mucho, aquí, claro.

8. El discurs es polaritza quan una part del grup manifesta que l’empresa que els 
dona feina no els procura la informació i l’orientació necessàries —arriben a les fa-
mílies sense prou detalls o coneixements de la situació— i l’altra fa notar que aquest 
no és el seu cas. Per altra banda, el fet que no estiguin regularitzades impedeix que 
puguin fer cursos de formació sociosanitària, perquè no s’hi poden matricular. També 
hi ha desacord pel que fa a l’existència de suport psicològic a les famílies amb per-
sones grans en situació de dependència: una treballadora manifesta que hi ha manca 
de suport o que és insuficient, i una altra replica que, a Catalunya, les persones estan 
molt medicades, que hi ha molts problemes de salut mental i que la gent acudeix molt 
a professionals de la psicologia i la psiquiatria.

9. Apunten el fet que les persones grans catalanes estan més cobertes en el terreny 
de l’atenció sanitària, fisiològica i mecànica que en el terreny afectiu, de suport i de 
protecció. Que els falta, doncs, molt afecte —hi ha, en aquest sentit, unanimitat.

Cuidando en el trabajo que tengo de fines de semana, ella me dice, en las noches se 
pone mal: “pues dame la mano, R. abrázame”. Y yo me doy cuenta y ella me decía “es 
que yo nunca he recibido un abrazo de mis hijos”.

10. Es problematitzen les condicions en què les persones són cuidades a casa. 
S’observa poc control per part de les empreses que coneixen, ja que s’hi treballa en 
negre, de manera que els ocupadors no saben amb qui compten i elles no saben què 
poden cobrar. 

Tú le pides trabajo a alguien, y ese alguien te dice: “cuatro euros la hora”. Tú verás si aceptas 
o no, o te doy cincuenta euros a la semana, y tú verás si lo coges, si vas toda la semana. 

No pots posar a qualsevol dins de casa teva!
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11. Falta de recursos i materials per mobilitzar i traslladar les persones grans.

En el caso mío, yo uso una faja para trasladar a las personas, acostarlas, sentarlas. Muc-
has veces no es la técnica de cómo se haga: es la situación, que tú también tienes que 
cuidarte.

12. Assenyalen el paper de les ONG com a entitats que els donen suport, a part de 
l’associació Centro Latinoamericano.

13. Manifesten que, per la seva condició irregular, han estat enganyades, i que, en 
algunes ocasions, han treballat sense cobrar. 

14. Al·ludeixen a empreses de Lleida que donen feina a persones sense documen-
tació. Durant tota la sessió es parla d’una empresa de Lleida conduïda per una noia 
d’origen estranger que fa molts anys que dona feina irregularment a moltes de les par-
ticipants en el grup. Aquesta empresària demana a les dones immigrants sense papers 
que amaguin a la família a la qual prestaran serveis la seva situació d’irregularitat i que 
assegurin que ja fa més d’un any que treballen a Catalunya. 

TauLa 9. rePresenTacions sociaLs Per ParT de Les Persones immigranTs

Representació social dicotòmica de la visió de la persona immigrant en relació amb la 
cultura lleidatana i amb l’organització social de la cura de les persones grans

Valors des de la cultura d’origen Percepció de la cultura lleidatana en la cura dels grans

Solidaritat grupal i comunitària, 
ajuda mútua

Individualisme, aïllament, distanciament.

Formes obertes d’expressió de 
l’afecte: abraçades, contacte físic, 
expressió de tendresa, amor

Falta de contacte físic, suport, protecció i afecte a la 
gent gran; poca expressió d’amor per part dels fills; 
distanciament geogràfic i afectiu.

Cura col·lectiva de tota la família 
envers els grans

Els fills deleguen la cura de les persones grans a altres 
persones. Distanciament respecte al treball directe 
d’atenció a les cures, que és substituït per una gestió 
indirecta de la cura. Els fills poden viure a prop de 
la persona gran en situació de dependència, però 
contracten algú perquè l’atengui directament.

Les persones grans envelleixen 
a casa i està mal vist dur-les a 
residències

Normalització de l’existència de centres residencials i 
centres de dia (tot i que la majoria de les persones són 
cuidades a casa).

Famílies extenses amb molts/es 
fills/es

Reducció del nombre de fills/es.

Inexistència d’empreses que 
gestionin la cura i contractin 
treballadores amb aquesta finalitat

D’acord amb el fenomen de la mercantilització de les 
cures, sorgeixen empreses privades que entenen la cura 
com a negoci. En alguns casos, i a causa de la manca 
de regulació, inspecció i supervisió, les condicions 
de les persones treballadores no són òptimes (falta 
d’informació, orientació i formació superficial).
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Experiència en treballs de cures 
en haver cuidat els propis pares, 
cosa que els serveix per treballar a 
Catalunya

Les treballadores de l’economia informal en el sector 
de les cures, en no poder formar-se aquí per la seva 
situació irregular, fan ús dels recursos personals que 
tenen als països d’origen 
(poden projectar la figura dels seus pares en els grans 
d’aquí i retrobar així “l’afecte dels pares perduts”).

Font: Elaboració pròpia a partir del material del GD3.

GD4. DONES AUTÒCTONES TREBALLADORES FAMILIARS
Aquest darrer grup de discussió es va dur a terme amb la meitat dels membres 

previstos. Creiem que, per validar-ne els resultats, s’haurien de confrontar les opinions 
que s’hi van expressar amb les d’altres subjectes del mateix sector. La durada de la dis-
cussió va ser més breu, i, tot i que s’hi van apuntar temes clau, una part dels objectius 
no es va complir. Això no obstant, el grup es va celebrar, i tot seguit considerem els 
discursos de les seves integrants (tres dones). 

Es constata una actitud de reserva de les integrants del grup a l’hora de donar in-
formació sobre l’empresa, ja que no volen violar la privacitat que se’ls ha imposat. Per 
altra banda, lamenten “tenir moltes normes” a l’hora de treballar, així com la pressió 
a què se’ls sotmet perquè eludeixin el contacte amb altres treballadores. Així doncs, 
l’expressió col·lectiva de malestar acaba sent limitada.

1. La seva feina cobreix necessitats molt avançades de les famílies i de les persones 
grans: s’hauria d’actuar abans.

2. El servei d’atenció a domicili en què treballen cobreix, segons la seva opinió, un 
mínim i superficial nivell de necessitats de la persona. Les persones requereixen més 
serveis, però les hores són limitades.

3. Aquestes deficiències s’atribueixen al fet que “no hi ha diners”, o almenys això 
és el que perceben tant per part de l’empresa a la qual el consell comarcal de la 
Noguera externalitza els serveis del SAD com de l’administració pública (el consell 
comarcal està a l’expectativa dels fons que li transfereixi la Generalitat).

4. Moltes de les treballadores del SAD voldrien treballar a jornada completa, però 
en molts casos no és possible.

5. Es defineixen com a “soldats de trinxera”: creuen que estan desinformades i que 
són les darreres a saber què passa realment en relació amb la seva feina.

6. Poca orientació i informació a l’hora de fer una suplència en una llar que no 
coneixen.

7. L’empresa imparteix formació a les persones treballadores, però ho fa durant les 
seves hores de feina, de manera que han de recuperar el temps que hi dediquen, cosa 
que fa que la formació deixi de ser desitjable.

8. Quant al tipus d’informació, tracte i valoració que reben de l’empresa, les per-
sones treballadores, la major part de les quals són dones, parlen d’una “evolució ne-
gativa”.

9. El consell comarcal distingeix, en el treball del servei d’atenció domiciliària, en-
tre treball familiar —que dona atenció directa a les cures— i treball de neteja —en què 
sí que treballen persones d’origen estranger—, però no fa aquesta distinció en el tre-
ball familiar que també dona suport a famílies “desestructurades” assistint en tasques 
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d’hàbits parentals i suport escolar als infants. També s’atenen usuaris amb discapacitat, 
infantils o adults.

10. Existència d’una pluralitat de rols en la feina de treballadora familiar: feines 
de suport educatiu als infants, suport a la llar, atenció domiciliària en situacions de 
dependència, etc 

“Senyoreta”... Jo no soc la senyoreta. A vegades mos confonen, que es pensen que som 
les txatxes.

11. Afirmen que els seus criteris com a professionals no són valorats i, doncs, que 
pateixen invisibilitat i desprotecció.

12. Assenyalen actituds mercantilistes per part de l’entitat —una fundació priva-
da— en què treballen. Hi ha un consens en el fet que “l’opinió de la família o l’usuari” 
sempre preval per sobre de la de la persona treballadora. 

Jo l’hi he dit, eh, jo l’hi he dit al gerent. Després, això, una, i naltres no estem protegides 
per a res, eh. Sempre té raó l’usuari per l’empresa; per part, de l’empresa, l’usuari, repre-
senta que és la víctima, i si tu li comentes un conflicte, te diuen “oh, no, no, l’usuari no 
m’ho ha dit, això”.

Això, una altra que m’ho va dir així de clar. “El gerent, si jo te dic una cosa i ell te diu 
una altra, a qui te creuràs?”. “Oh, a ell! A ell sempre!”. “M’ho estàs dient de veritat? Si jo 
t’estic explicant una cosa...”. Això m’ho va dir ben clar, eh. Jo, quan salto, salto: “M’ho 
estàs dient de debò, això? O sigui, si jo dic aquesta persona..., jo què sé, aquesta persona 
m’ha agafat vint euros...”.

Segon nivell: categorització i seqüència estructural del discurs grupal

Un segon nivell d’anàlisi correspon a l’elaboració de categories d’acord amb les 
temàtiques sorgides en els discursos dels grups i en relació amb els objectius de la 
recerca. Les categories amb què s’analitzen els discursos són les següents:

1. RESPOSTES A LES NECESSITATS DERIVADES DE L’ENVELLIMENT 
Les categories envelliment i sobreenvelliment constitueixen un dels eixos clau de 

la recerca. Les conseqüències —necessitats, respostes, formes d’atenció— d’aquests 
fenòmens són tractades i interpretades per tots els actors participants en els grups. 

La necessitat d’atenció a l’envelliment configura tot l’entramat de pràctiques socials 
a partir del qual té sentit aquesta recerca. Els discursos entorn de l’envelliment i la seva 
cobertura, pública i privada, formen part de la descripció de les condicions socials i 
econòmiques —crisi de cures i de reproducció social en un context en què el mercat 
global de cures s’expandeix— a partir de les quals la nostra societat desplega estratè-
gies i posicionaments. Els actors que hi intervenen són les famílies, les administracions 
públiques, les entitats socials, les empreses privades i les dones d’origen estranger, i 
ho fan en un espai de transacció econòmica i social: el mercat de cures. El mercat de 
cures ocupa un lloc central en l’actual moment històric, tenint en compte les transfor-
macions de l’estructura familiar lleidatana, el paper minimalista de l’Estat o dels serveis 
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d’atenció a la dependència, els límits del poder adquisitiu d’algunes famílies i el feno-
men de la immigració femenina. Aquesta troba un nínxol de mercat en un sector com 
el del treball de cures, molt informalitzat, en què no hi ha control de les condicions 
laborals, i a tot això s’hi afegeix el fet que la cura es duu a terme a les llars privades o 
als domicilis particulars, no accessibles al control extern a causa de factors legals com 
la inviolabilitat de la llar.

Posició discursiva 1. Insuficient cobertura de les necessitats de la gent gran 
Pel que fa als serveis d’atenció a la dependència, en concret, al servei d’atenció 

domiciliària, els condicionants esmentats fan referència a uns costos econòmics ele-
vats, que no es poden cobrir, i a una cobertura “mínima i insuficient de les necessitats 
de les persones grans”, les quals són ateses en situacions avançades de dependència:

(GD4: treballadores del SAD del Consell del Comarcal de la Noguera): “Trobo que 
apuren massa”

P1: Trobo que apuren massa. Home, si no hi ha una enfermetat declarada que té aques-
ta persona, una enfermetat declarada, allavontes sí, actuem. Això és una cosa, però la 
vellesa, la persona humana arriba a cada edat, cadascú té la seva velocitat, però hi ha 
mancances. Això s’ha de treballar i no deixar-ho apurar tant. 

P1: Lo mínim, lo superficial, lo mínim. Temps...

P2: Després, no hi ha diners.

P1: Oh, també quan t’arriba això de la prevenció, clar, no hi ha diners. (GD4: treballa-
dores del SAD del consell comarcal de la Noguera)

El cost del desplegament dels serveis en zones rurals on hi ha una gran dispersió de 
nuclis habitats per gent gran amb necessitats derivades de l’envelliment i la dependèn-
cia explica la insuficiència de personal.

(GD1: representants de les administracions públiques que gestionen els serveis a la 
dependència: consells comarcals i ajuntament de Lleida)

Això ens passa a nosaltres, a Raimat i a Sucs, vull dir, que són pedanies de Lleida, i també 
intentem, pel tema del quilometratge, que té un cost elevadíssim, que sigui una persona 
del poble. I llavors teníem una persona que tenia la titulació requerida, que és la que 
feia els casos de Sucs i Raimat, que es va jubilar, i vam tenir molts problemes per assumir 
nous casos, i és un tema que complica moltíssim, moltíssim, perquè el cost del servei és 
una barbaritat. (GD1: ajuntament de Lleida)

Us explico una mica la zona del Pirineu: a part de la dispersió dels municipis i dels nu-
clis agregats, l’Alt Urgell està lluny de tot arreu, molt a prop d’Andorra però lluny de tot 
arreu, i el tema de prestació d’ajuda a domicili és molt, molt complicat. (GD1: consell 
comarcal de l’Alt Urgell)
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¿Què has de fer, per anar a Ponts o anar a Àger? Són 45 quilòmetres d’anada i 45 de tor-
nada per fer tres hores. Aleshores això ens crea una realitat que aquest servei no s’acaba 
donant. I si tens que anar al poble a buscar una treballadora, titulada no és. I aleshores 
això ens entra una mica en conflicte de com gestionem tot això. Clar, abans ho fèiem 
amb els veïns d’empreses de la comarca, que són autòctons de la comarca. N’hi va haver 
una que, quan es va obrir l’oferta, la demanda que es presentin les empreses a concurs, 
com hem de fer l’administració pública, pues només n’hi ha una, que és la que estem 
utilitzant nosaltres. No n’hi ha cap més. (GD1: consell comarcal de la Noguera)

Posició discursiva 2. “Està clar que el sistema no funciona”
Una entitat social privada i un sindicat parlen de fracàs del nostre sistema social i 

econòmic. 

ASPID: Està clar que el sistema no funciona.

TM: Està claríssim.

ASPID: A tots nivells, eh, la població va en augment i la solució no passa per les cures 
informals a través de les persones immigrants, això és un parxe. Una situació que desafa-
voreix totalment a les persones que hi treballen. Però és que, a nivell general, les perso-
nes migrades i la situació de les persones que estan amb papers, que estan regularitzades, 
treballant en empreses, que tampoc no afavoreix per res la continuïtat laboral.

HV: Les condicions laborals són molt precàries, estan molt poc valorades.

Posició discursiva 3. Manca de voluntat social i política a l’hora de pensar en el 
futur de la gent gran. “No es cobreixen les necessitats reals”

I també, per altra banda, no hi ha una voluntat des de la societat de plantejar-se què 
passarà amb la gent gran, no? Tots ens fem grans, però ningú es vol fer gran. Aleshores, 
la societat no està preparada per assumir el volum de gent gran que hi ha. Ningú hi està 
pensant. Nosaltres perquè hi treballem, en això, però ni els governs hi pensen, ni la ma-
teixa societat hi pensa. Però és un fet, és una realitat. La societat està envellint, no hi ha 
natalitat: què fem amb tot això? Les polítiques, en aquest sentit, la llei de la dependència, 
ja ho sabeu, cobreix el 5% de la necessitat, o l’1% de la necessitat. (GD1: representant 
d’una empresa privada)

ASPID: Però no cobreix la necessitat real.

(tothom): No. 

Posició discursiva 4. Manca d’acompanyament a la gent gran/soledat de la gent 
gran i despoblament dels pobles rurals

Aquesta posició l’articulen persones d’origen estranger que treballen cuidant gent 
gran. Manifesten sorpresa i decepció en observar les relacions familiars en la cultura 
catalana. 
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A ver, yo, la primera impresión que yo tuve acá, cuando llegué, en el noticiero que en-
contraron una persona mayor muerta y llevaba cinco años muerta en su casa, que llevaba 
dos años. Frecuentemente encuentran españoles que están ya mayores muertos en sus 
casas y yo… ¿Eso? ¿Y la familia y los hijos y los nietos?

Porque nosotros, los latinos, lo digo por Colombia, nosotros amamos a nuestros abuelos. 
Si mi papá no va, pues el hijo va. Siempre los abuelos están acompañados con alguien 
de la familia. Que si, aunque uno no quiera, la mamá vaya a acompañar a su abuelita al 
médico, vaya a acompañar, que no vaya solita a la iglesia. Nosotros somos de la familia, 
somos muy unidos, ¿sí? Entonces yo decía “bueno, pero ¿por qué?”. Entonces, lo otro, 
muchos pueblos desocupados, muchas casas desocupadas. Yo decía “qué raro, y la gen-
te, ¿dónde está?”. Porque las casas están solas y hay tanta gente aquí, en la calle. (GD3: 
treballador de cures d’origen estranger)

Y yo veía que esta sociedad hace falta esta parte de amor entre la familia, el amor, el 
amor hacia sus personas, sí. [...] pero los que yo he conocido y ciertos pueblos que he 
visitado son muy secos en muchas formas. Pienso que es como falta de comunicación, 
y que no tienen muchos hijos, y que crecen los hijos y se van a la ciudad y dejan en los 
pueblos a los papás solos, mueren, y como los hijos ya hicieron una vida aparte, aban-
donan el resto. (GD3: treballador de cures d’origen colombià)

Posició discursiva 5. “No hay espiritualidad, no creen en nada”
Aquest discurs és adoptat per una part dels membres del GD3, format per treba-

lladores de cures d’origen estranger. Des de la seva cosmovisió o perspectiva cultural, 
analitzen els elements de la nostra cultura i coincideixen en el fet que hi ha una manca 
d‘atenció afectiva, d’espiritualitat o de cobertura emocional per part de la família a les 
persones grans.

Sí, me doy cuenta que sí, hay un poco de falta de espiritualidad. Tener esa empatía, del 
hijo, hermano, sobrino, quien sea, del adulto mayor. Espiritualidad no hablo de una 
situación dogmática, espiritualidad en una situación de amor, de entender a ese adulto 
mayor, de ponerse en su papel, de ver está sufriendo, está padeciendo, está en una situ-
ación de que requiere de cuidado. No ese cuidado mecánico, fisiológico, sino ese cui-
dado de darle cariño, apoyo, protección. (GD3: treballadora de cures d’origen mexicà)

Y hay muchas personas aquí que están al borde del suicidio […] no hay, no hay espiritu-
alidad, no creen en nada, en nada. (GD3: treballadora de cures de Veneçuela)

2. GÈNERE I CURES
La categoria gènere vertebra les pràctiques socials derivades de la divisió sexual 

del treball. Aquesta categoria forma part de l’escenari o l’estructura social més que del 
conjunt d’atribucions simbòliques de les persones participants en els grups. És a dir, hi 
ha una tendència a traspassar aquesta categoria, a desafiar-la. 

Els discursos sorgits en relació amb el gènere adopten les següents posicions:
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Posició 1. “El sistema no funciona perquè estem dins d’un sistema patriarcal”
En el context de les respostes socials a les necessitats de cura i a les situacions de 

dependència derivades de l’envelliment i la discapacitat, s’al·ludeix al fet que ens tro-
bem en una societat patriarcal com a causa del mal funcionament del “sistema”. Cal 
matisar que aquest discurs està submergit, o que provoca una mena de xoc en els par-
ticipants, que no l’expliciten, excepte en els casos d’una representant del sector privat 
i de dues afirmacions tímides de dones representants del sector públic. S’estableix una 
relació entre el caràcter tradicionalment no remunerat del treball de cures exercit per 
dones i el treball de cures remunerat dut a terme per les dones subjectes de l’estudi, les 
dones immigrants. S’evidencia, de retruc, el baix reconeixement que tenen aquestes 
tasques en el mercat. “Quant s’està disposat a pagar per aquests serveis? Es paga el 
preu mínim digne que s’hauria de pagar?”

ASPID: Tot perquè estem en un sistema patriarcal.

EF: Exacte.

Abast serveis: És que qui els atén ha sigut gratis durant tota la vida. Si has de pagar quinze 
euros l’hora...

ASPID: És la percepció: si puc pagar 500, és que ho feia la meva dona gratis... [...] i la 
qüestió dels horaris... Una persona en situació de fragilitat pot necessitar una persona el 
diumenge a la nit, i no hi ha servei. Pues què fas? Recorres, si no tens el familiar, perquè 
no hi és, perquè està treballant, perquè té la seva vida, perquè té el seu muntatge, re-
corres a la contractació en negre. És el més fàcil. És el que tens a l’abast. Però clar, s’ha 
d’afavorir, s’ha de fer la pedagogia, no? Tant per les persones que contracten com per les 
persones que hi van.

TM: Jo, més que no hi hagi serveis, és que la gent no està disposada a pagar el que val.

Dolors Farràs (Alt Urgell): No està disposada o no pot.

TM: O no pot... Si jo puc anar al cine, si tinc els diners per pagar l’entrada. Però, si no, 
no hi aniré.

DF (Alt Urgell): No, la cura d’una persona gran no és “si vull”.

Posició 2. La realitat social del treball de cures es descriu com a feminitzada
Hi ha un discurs descriptiu de la realitat del treball de cures que consigna que la 

major part de les persones que hi treballen són dones.

Nosaltres treballem amb dones, amb dones des de la cura, i des de la recepció de les 
cures, perquè la majoria de les usuàries són dones i la majoria de les nostres cuidadores 
són dones. Llavors, el mercat de les cures, des de la perspectiva que tinc jo, és que està 
molt feminitzat. (GD1: representant d’una empresa privada)
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A veure, nosaltres l’estigma el veiem claríssim també i la feminització també, que va més 
enllà de la percepció, perquè és com si les dones tinguessin un gen preparat per a cuidar 
i hi ha moltes coses que no les pugui fer un home, eh. (GD1: treballador social CITE)

Nosaltres veiem, almenys en el nostre servei, que totes les persones que acudeixen que 
treballen a les llars són dones, absolutament totes, hi ha molts pocs casos d’homes. 
(GD1: treballador social CITE)

En relació amb la preferència per homes o dones a l’hora de cuidar, el grup format 
per familiars manifesta indiferència, i afirma que el que importa és la persona i la feina 
que fa.

Sí, sí, sí, a veure, jo no ho sé, que m’agradi la persona. Si m’haguessin portat un noi, si 
feia les coses ben fetes i era simpàtic, a mi tant m’hagués fet, tant home que dona, tant 
emigrant com catalana. A mi m’és igual. Bueno, vaig tenir sort que em va venir una bo-
liviana, la primera. (GD2: familiar)

És que és la persona. Més que home o dona és la persona, dic jo. Hi ha nois que són prou 
macos per cuidar. (GD2: familiar)

Per altra banda, quan sorgeix la qüestió dels homes cuidadors —sorgeix en dos 
grups diferents—, la posició ideològica és la mateixa: hi ha una valoració positiva dels 
pocs homes que treballen en aquest sector. 

Allí tenim llatinoamericans, marroquins i portugueses, vale, preferentment dones, però 
també homes, i els, realment, els homes que treballen en això estan molt ben vistos. 
Així com, a nivell de dones, n’hi ha unes que sí, molt bé, altres que ai! (GD1: consell 
comarcal de l’Alt Urgell)

El sector empresarial, en alguns casos, contribueix a la segregació per raó de gène-
re i origen en el moment d’oferir persones cuidadores a les famílies.

Llavors, un amic em va dir això de Cuideo i em vaig posar en contacte i em van dir “què 
t’estimes més, noies d’aquí, de la terra, o emigrants o homes? A Cuideo sí que t’entra.

Finalment, hi ha l’opinió que “les dones som un plus” en un discurs que vol atribuir 
sentit al fet que en el treball de cures hi predominin les dones.

Es que yo pienso que las familias buscan más que sea una mujer, también el chico, cui-
dadores, ya que, en caso de los hombres, tienen que levantar peso y eso, necesitan hom-
bres, y creo que por otras cuestiones, también culturales, el ideal es que el hombre cuide 
al hombre y la mujer a la mujer. Y pienso que nosotras, como mujeres, le aportamos 
un plus, porque las mujeres somos todoterreno. Entonces quizás a veces nos contratan 
para que cuides a esa persona y la estás lavando, limpiando, cocinando…, que, como 
tenemos la experiencia de ser madres, de ser hijas, sabemos el trato que necesita una 
persona mayor. Un niño quizás también lo debe saber, los hombres también lo deben 
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saber, pero no es igual al trato de la mujer, al cariño, el amor de las mujeres, les ponemos 
la mayoría nosotras.

3. MERCANTILITZACIÓ DE LES CURES I CONDICIONS LABORALS
L’aparició d’un mercat de cures amb una demanda i una oferta de mà d’obra com a 

transacció econòmica és una realitat expressada en gairebé tots els grups: 
Davant la convergència del fenomen de les cures globalitzades i l’augment de la 

demanda d’atenció —a causa de l’envelliment de la població, de les situacions de 
dependència i del canvi en la gestió del treball de cures dins la família, que el delega 
a “altres persones”—, existeixen diferents posicionaments.

Posició discursiva 1. Necessitat de professionalitzar el treball de cures a domicili
Es planteja la necessitat de professionalitzar aquestes cures i, de fet, l’atenció do-

miciliària està esdevenint un nou nínxol de mercat, que funciona en detriment de 
l’atenció que dispensen les mateixes famílies.

Veiem que hi havia moltes dones que buscaven feina de cura, molta gent que buscava 
persones per cuidar i una necessitat de professionalitzar aquesta cura. Aquesta és la idea 
que vam tenir quan vam decidir engegar tot això. (GD1: empresa privada)

Posició discursiva 2. Selecció per nacionalitats o per competències?
Les famílies volen escollir qui cuida en el seu lloc. Igual que davant d’altres béns, 

davant de les cadenes globals de cures, les famílies contractants es converteixen en 
consumidores. Consumeixen un servei personal i volen escollir el perfil de la persona 
que durà a terme les tasques de cura a casa seva. En aquest punt sorgeix una discussió 
en el primer grup sobre el fet d’escollir a la carta el perfil de la persona cuidadora. Les 
participants en el grup entenen que, en un servei públic, per oposició a un de privat, 
no es pot escollir el perfil de la persona. Tot i així, predomina entre les famílies una 
visió mercantilitzada o privatitzadora, provingui d’on provingui el servei. No hi ha, en 
aquest sentit, una diferenciació significativa entre servei públic i servei privat.

El tema de les nacionalitats marca molt el perfil de la persona que tu vols que vingui 
a casa i que la persona gran accepti. Hi ha moltes reticències a segons quins perfils, i 
després també està molt estigmatitzat que segons quin perfil va més bé per la gent gran.

Fins i tot gent que té el servei completament bonificat és exigent. Tens un servei gratuït, 
que t’atén, que te cuida, i estàs exigint. Nosaltres tenim aquí un problema en defensar el 
professional, fer un treball previ també d’acompanyament, de “ho fa molt bé”, té habili-
tats, de fer un seguiment. (GD1: ajuntament de Lleida)

En el cas d’un servei privat, les famílies directament volen escollir la persona cui-
dadora. En fer-ho, pregunten per l’origen de les persones treballadores i posen de 
manifest estereotips racials.

A nosaltres el que ens passa, nosaltres, clar, nosaltres som un servei privat. Completa-
ment privat. 100% privat. Aleshores, què és el que la majoria dels usuaris pregunten 
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quan truquen? “Les noies, són d’aquí?”. I els dius: “d’aquí d’on, de Lleida?”. “Bueno, ja 
m’entens... No d’aquí de Lleida, no, si són del país...”. “Del país, de quin país?”. Perquè, 
clar, com a mínim, vull que ho verbalitzin, jo ja sé el que em diran, però vull que ho 
verbalitzin. Llavors: “però són espanyoles?”. “No, nosaltres no seleccionem per naciona-
litats, seleccionem per competències, i en cas que hi hagi alguna cosa que ens heu de fer 
saber, ens ho heu de dir”. (GD1: empresa privada)

L’explicitació de preferències pel que fa a l’origen no es reprodueix en relació amb 
el gènere, és a dir, a l’imaginari col·lectiu lleidatà encara li costa d’assimilar el fet que 
l’origen de la persona treballadora sigui forà. Això no obstant, hi ha famílies que fa 
molts anys que gaudeixen d’experiències de treball amb persones d’origen estranger i 
que deixen de banda prejudicis per lloc d’origen. 

Quan la gent critica, escolta tu, la Terra, de qui és? La Terra..., qui diu “tu ets d’aquí”. 
Nosaltres vam néixer aquí, som del món, del món, i tenir un treball digne, lo que toqui, 
jo no defenso... (GD3: familiars contractants)

En aquest sentit, algunes famílies cerquen persones cuidadores que mantinguin 
aquells valors d’abnegació, obediència, esforç i paciència que, actualment, en la nos-
tra societat, no són abundants. 

Però hi ha uns valors del sacrifici, de la tolerància, de l’esforç, que no els hem cuidat. 
(GD3: familiars contractants)

Hi ha d’haver una implicació. Hi ha cert substracte cultural. Per això no m’agrada mai 
generalitzar, però acabes generalitzant, sí, per força, perquè les que m’han funcionat més 
bé són les machupicchus. (GD3: familiars contractants)

Posició discursiva 3. Mobilitat social ascendent dels immigrants davant la passivi-
tat dels autòctons

El grup de discussió format per familiars contractants fa una crítica a la gent jove au-
tòctona. Considera que no està disposada a fer esforços laborals perquè ha tingut tota 
mena de facilitats i recursos, perquè està acomodada. I hi oposa l’actitud de les perso-
nes d’origen estranger, que s’esforcen per tirar endavant i cobrir les seves necessitats.

3: El jovent, potser no voldran anar a treballar al camp, però després voldran anar a tre-
ballar a una ONG al Brasil. 

4: Sí, això sí.

1: Perquè volen sortir a Instagram, i Lleida, a l’Instagram, no queda xulo.

2: Això ja és un altre tema, aquest tema d’aquí és dels pares, eh, que els pares han volgut: 
“tu siguis això, tu siguis allò”. És la societat...
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1: D’aquí una o dues generacions, els amos seran els marroquins i els treballadors seran 
els d’aquí. Per què? Aquesta canalla estan treballant pel matí, estudiant per la tarda, 
ajudant als pares a no sé què... Els d’aquí no volen fer res, els pares els hi paguen tot. En 
dues generacions..., jo m’hi jugaria un sopar... Una noia de fora que els seus pares van 
venir en patera i ara s’estan sent graduats, estan fent el graus, i sempre es posen a primera 
fila, i els d’aquí, a última, mig adormits, emprenyats, amb els telèfons.

2: Això passa a la vida quan ho tens tot.

Posició discursiva 4. Els requisits de la formació i la competència lingüística
Existeix un discurs legitimador de les pràctiques actuals dels SAD en el qual s’ex-

plicita que tant el nivell formatiu com el fet de parlar la nostra llengua constitueixen 
requisits necessaris per treballar en institucions sociosanitàries, residències o serveis 
d’atenció domiciliària. 

I treballadores d’atenció domiciliària, un treballador, amb unes quaranta professionals, 
totes dones. Immigrants? Poquetes. Primera, problemes de la llengua i titulacions. No en 
tenen. Nosaltres, també des dels serveis socials, volem garantir que les persones que hi 
vagin facin la tasca que toqui, no? (GD1: consell comarcal de la Noguera)

Això no obstant, es reconeix que hi ha casos en què aquests requisits no es com-
pleixen i la formació es deixa en mans de l’empresa externalitzada.

Un altre tema és la formació. Nosaltres hem fet cursos de treballadores familiars, hem fet 
formació, però, realment, les dones migrades i no migrades que estan fent aquesta tasca 
no tenen formació, val? Això és així. Inclús en el nostre plec de condicions hem posat 
“no passa res, feu-ho vosaltres mateixes”. L’empresa mateix, que faci la formació. (GD1: 
consell comarcal de l’Alt Urgell)

Amb tot, la nostra societat no reconeix el nivell de formació que ja tenen algunes 
persones d’origen estranger que s’han graduat en infermeria al seu país i que coneixen 
bé la professió. En aquests casos, disposen d’un nivell de qualificació més elevat que 
el que es demana per treballar en domicilis o en un servei d’atenció domiciliària. La 
impossibilitat d’homologar o convalidar els títols estrangers constitueix un obstacle 
més per a les dones immigrades. 

La majoria de participants en el grup de discussió format per persones d’origen 
estranger eren acadèmicament qualificats. Al mateix temps, la seva situació legal era 
majoritàriament irregular. En aquest grup s’expressa la voluntat d’accedir a formació 
especialitzada al nostre país, ja que la formació de què es disposa no serveix per a res. 
Les treballadores es mostren interessades a aprendre català i, de fet, a través d’entitats 
socials, ja ho estan fent, però, per poder accedir a l’educació formal —això és, per 
poder matricular-se a qualsevol curs—, han d’haver regularitzat la seva situació. 

En general, les garanties que donen les empreses a propòsit de la formació i del 
coneixement de les llengües autòctones no es compleixen. Moltes grans empreses 
nascudes durant els darrers anys a Espanya prometen professionals amb formació i 
experiència, però sovint fan formació i preparació online i no segueixen els proto-
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cols formatius establerts; per exemple, els empleats no tenen formació en grau mitjà 
d’atenció sociosanitària, de manera que no satisfan la qualificació laboral exigida ni 
el conveni laboral fix. 

Sí, hay cursos aquí de sociosanitario. Tengo amigas que lo están haciendo, y mi amiga 
que está en Barcelona lo hizo hace años, por la Generalitat, para trabajar en residenci-
as, este, pero estos cursos se vedan, porque yo he tratado de acceder a ellos a personas 
con papeles, y yo no tengo papeles. Con el pasaporte tú no puedes acceder a cursos ni 
laborales, no para un sociosanitario. Hasta que tengas el NIE, no tenemos acceso a esos 
cursos, pero sí hay cursos, sí hay preparación, y ella dice que nos está contratando una 
empresa de manera ilegal, porque estamos ilegales. A esta empresa le agradecemos que 
nos permitan, a mí me dijeron “cuando te vayas, luego tienes que decir que tienes un año 
aquí, que tienes papeles, que, si no, me vienen a…”, y bueno, yo necesitaba el trabajo 
y total, y me preguntaba: “y tú, ¿has cuidado?”. Bueno, la familia, las personas mayores, 
y esa persona, la dueña de la empresa, me explicó, porque ella ya tiene 22 años aquí, 
colombiana también, y ella me explicó cómo atender a la persona mayor, cómo asearla, 
cómo hablarle, llevar al día las medicinas, la comida, lo que se le pueda dar, todo. Por 
lo menos en mi caso a mí me lo explicaron, y lo agradezco a aquella persona, porque, a 
través de ella, yo pude cuidar, porque he cuidado a mi madre, a los mayores de la fami-
lia, pero no es lo mismo que ir a cuidar una persona de 98 años. Por lo menos, la mayoría 
de las veces, sin generalizar, en Venezuela nuestros mayores la mayoría mueren en casa. 
(GD2: treballadora d’origen estranger)

Posició discursiva 5. Segregació econòmica: “Pagant Sant Pere canta”
Les famílies amb poder adquisitiu suficient per sufragar els costos que suposa cui-

dar una persona en situació de dependència —per exemple, de grau III— representen 
només una part de la població. Contractar dues persones o tres per cobrir cada dia de 
la setmana comporta despeses importants. El factor econòmic és fonamental a l’hora 
de disposar d’una atenció adequada, i segrega les famílies entre les que s’ho poden 
permetre i les (moltes) que no. Això alimenta l’economia informal de la cura, en què, 
tant si la persona treballadora està regularitzada com si no, la família li paga el mínim 
possible aprofitant que ningú no supervisarà el que fa dins de casa.

I mira, pagant Sant Pere canta, i ja he acabat els problemes, perquè he acabat els pro-
blemes dels diumenges, dels dissabtes, dels dies que em convé. Deuen de dir... “aquesta 
dona tot ho troba bé”. Sí, tot ho trobo bé, perquè, vull dir, amb dos dones que parlem, 
vull dir, amb dos, perquè una la tinc del dilluns al divendres i l’altra els dissabtes i els 
diumenges. I ja està. (GD3: familiar contractant)

Posició discursiva 6. Manca de reconeixement i invisibilitat social del treball de 
cura: “Soldats de trinxera” 

Les treballadores de cures, independentment de qui dugui a terme la feina, no 
gaudeixen del reconeixement social necessari: ni a les famílies, ni a les empreses ni 
a la societat. Les treballadores autòctones que formen el grup afirmen que se senten 
desinformades, menystingudes, poc valorades i invisibles. 
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Clar, nosaltres estem molt limitades. Ja t’ho dic, potser seré una pesada, però jo..., soldats 
de trinxera. Som les últimes que ens enterem de les coses. Poca informació, per mi, és 
poca informació, (GD4: treballadores familiars autòctones)

Dius “el professional”. Això em fa molta ràbia, perquè som invisibles, i a vegades no pots 
opinar, i a vegades dius a l’empresa “pues això”. “Oh, no, això no, C.”. Jo he fet coses 
perquè la meva consciència me les dicta i les he fet, però no ho he dit a ningú. M’ho 
callo. Mira, hi hauria coses que no hauria de fer, pues ho faig. Hi ha moltes coses..., 
tenim moltes normes. 

Clar, de cara a l’empresa, se volen estalviar maldecaps, no volen preocupacions, no 
volen conflictes, perquè, si passa algo, si hi ha un accident o algo, ho tindran que pagar 
ells o no sé què. Pues si a mi una persona veig que se m’està ofegant o no sé què, agafo 
el cotxe i el porto al CAP, no pots... (GD4: treballadores familiars autòctones)

Aquest discurs coincideix amb el de les treballadores d’origen estranger, que asse-
nyalen que reben poca informació per part de l’empresa sobre les característiques de 
la llar on treballaran o de les tasques que hi hauran de fer. 

Simplemente, ellos rellenan un espacio y tú no sabes realmente quién estás poniendo 
allí, ¿no? O primero dar una orientación, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con 
personas ancianas, claro, tenemos nuestros padres y todo esto, pero hay que tener una 
orientación, cada empresa, ¿verdad?, que trabaja con ellos, que te den una orientación 
básica: “al principio, mira, vamos a trabajar con estas personas, va así”, porque no todo 
el mundo tiene ese tacto con personas adultas. (GD2: treballadores d’origen estranger)

Sí, información, cómo debería, orientación, porque, por ejemplo, todo eso, hay un curso 
de especialización y todo eso, pero, en el caso de nosotras, que somos inmigrantes, que 
estamos, como dice, buscándote la vida, ¿verdad?, hay personas que no tienen orienta-
ción adecuada. (GD2: treballadora d’origen estranger)

4. ESTEREOTIPS I DIFERÈNCIES CULTURALS 
Hem categoritzat com a estereotips i diferències culturals les resistències, els pre-

judicis i les actituds racistes i de desconfiança de la nostra societat a l’hora de tractar 
algunes persones d’origen estranger.

En tres dels quatre grups de discussió s’assenyalen —per bé que de manera dife-
rent— el lloc d’origen, la cultura, el color de la pell i la religió com a obstacles.

Posició discursiva 1. “Cal fer pedagogia” 
En relació amb el concepte de mercantilització de les cures, els representants de 

l’administració pública, als quals se suma l’empresa privada, desenvolupen un discurs 
explícit sobre la sensibilització, l’educació o —exactament, amb les seves paraules— 
“fer pedagogia” amb les famílies o amb la societat en general, els potencials consumi-
dors o demandants de serveis de cures. 
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Això podria contenir una certa ambivalència tenint en compte la llibertat d’escollir 
de la persona, que és, al mateix temps, consumidora, contractant i usuària de serveis. 
El caràcter mercantilista de la nostra societat tal vegada obstaculitza la possibilitat real 
de fer pedagogia. Hi ha un altre nivell de sensibilització, que es veu com una necessi-
tat del nostre sistema, i que té a veure amb l’educació de les persones —per part dels 
principals agents socialitzadors i ja en la primera etapa de la vida o socialització pri-
mària— en nocions de respecte per i valoració de la diversitat cultural, ètnica i social. 
Encara ara moltes famílies mostren resistència a la diversitat cultural, de manera que 
reprodueixen els discursos no igualitaris que circulen per la nostra societat. En són un 
exemple algunes actituds dels infants, que reflecteixen les dels grans. Reportem el tes-
timoni de l’experiència que va viure Audre Lorde90 el 1967: “I wheel my two years-old 
daughter in a shopping cart through a supermarket..., and a little white girl riding past 
in her mother’s cart call out excitedly: «Oh look Mommy, a baby maid»” (Ehrenreich, 
2003).

El col·lectiu cap al qual les famílies, segons les entitats gestores de cures (GD1), tenen 
més reserves és el musulmà, per raó dels seus suposats trets culturals.

Hi ha una negativa molt important per a acollir, o sigui, nosaltres intentem posar en un 
servei a alguna persona marroquina i hi ha una negativa per part dels usuaris molt im-
portant, molt important, i és preocupant, perquè són gent que estan formades, i si hi ha 
hagut algun conflicte, sempre diuen “es que es porque era marroquina”, no? Llavors tot 
xoca al tema... A nivell general, pues això. Las rumanas son las que se llevan la palma en 
cuanto a gent de fora en el nostre servei. (GD1: ajuntament de Lleida)

Tenim aquí conflictes, i el rebuig al mocador és tremendo, tremendo. Jo recordo només 
un cas concret. Una noia que estava supervalorada en tots els domicilis, i una senyora 
que no i que no i que no... Fins que es va treure el mocador al domicili. Es va acabar el 
problema. Vull dir: és curiós tot plegat, no? Ostres. El problema era que aquella persona 
no estava seguint les seves costums. (GD1: ajuntament de Lleida)

No, romaneses, no. Són, semblen germanes. A veure: l’una és de l’Equador, mira, una 
altra cosa, una de l’Equador i l’altra colombiana. I n’hi ha una del Brasil, que aquella és 
la que fa les suplències. Que aquella brasilenya, a la meva mare, la té encantadíssima. 
Perquè és garbosa, és airosa i li va la marxa [rialles], i li pinta les ungles, i la pinta, la 
pentina... (GD3: familiars contractants)

Una vegada més, des del punt de vista de les treballadores de cures d’origen estran-
ger, els prejudicis, els clixés i els estereotips racials de què són objecte tenen com a 
condició de possibilitat la posició de poder que, respecte a elles, manté el contractant. 
L’estratificació social es referma.

90. Audre Lorde (1934-1992) va ser una escriptora afroamericana feminista i activista.
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Me hablaba muy groseramente y me llegó a decir de que nosotras, las personas latinas, 
que veníamos acá nomás a robar, que por qué no nos quedábamos en nuestro país, que 
éramos un estorbo para España, porque veníamos a quitarles las oportunidades o las 
cosas que a los españoles les correspondía, porque a nosotros nos ayudaban, y con los 
temas de la extranjería, del asilo, del refugio, que nos daban un pago, o sea, ya me lo 
estaba diciendo, y yo dije “a ver, como que…”. Situaciones como esta, sí, me sentí con 
esa situación de racismo con ella,

5. RESPONSABILITAT DE LA CURA DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPEN-
DÈNCIA

Fa uns anys ningú no s’hauria plantejat qui és el responsable de la cura de les per-
sones grans dependents. Se sobreentenia que ho eren les famílies de manera exclusiva. 
El context era el d’una organització familiar tradicional, amb divisió sexual de rols i 
de feina. i, en el cas de l’estructura familiar tradicional lleidatana, la família troncal, 
tot estava organitzat abans del matrimoni: s’esperava que la jove o esposa de l’hereu, 
en casar-se, assumís l’obligació de tenir cura dels sogres i, a vegades, també dels seus 
pares.

Actualment, les dones no renuncien a la seva feina per cuidar: objectius com la 
independència econòmica, l’autonomia, la promoció laboral i la supervivència econò-
mica ho exigeixen. El que no ha canviat és la manca de corresponsabilitat masculina 
en les cures, que continuen tenint un patró femení. És en aquest context que neix el 
debat: qui és responsable de la cura dels familiars? Només la família? Però qui, dins la 
família? Les dones? La família amb l’ajuda de l’Estat i el mercat? Sorgeixen qüestions 
de caire moral, ètic i organitzatiu quant a la reproducció social: l’anomenada crisi de 
cures i de reproducció social. Es parla de la sostenibilitat de la vida, de la necessitat de 
posar al centre la vida de les persones. 

En aquest debat, s’articulen diversos discursos i posicions:
Representants de les administracions públiques despleguen els següents discursos:

Posició 1. La responsabilitat és de la família, però l’Estat hi ha d’ajudar, perquè els 
fills no poden deixar de treballar per cuidar els pares

Jo no dic que sigui responsabilitat de l’administració, però, evidentment, llavors un fill 
deixa de treballar, val, per fer cura del seu pare, però té els fills, vull dir que l’estructura 
que es necessita per viure a nivell normal, eh, no cal ser..., és com molt difícil poder-ho 
compaginar de cuidar un avi, treballar, cuidar els fills. Llavors una mica l”encaix hauria 
de ser..., evidentment l’administració no s’ha de fer càrrec, no són els màxims responsa-
bles de la persona gran, però sí que es veritat que hi ha d’haver una mica un principi de... 
(GD1: consell comarcal de l’Alt Urgell)

Posició 2. La responsabilitat és de la família, però a vegades no l’assumeix, i exi-
geix a l’Estat més responsabilitats de les que té

El tema, eh, em preocupa moltíssim, és quan les famílies t’exigeixen: “és que té depen-
dència. És que no m’ajuden”. “No, perdoni, és que l’administració no pot assumir totes 
les dificultats de tothom, tota la vida...”. Vull dir, lo mateix passaria amb els nens petits, 



200 Cadenes globals de Cures feminitzades a lleida

no? Els poses a l’escola, en activitats per muntar-te la vida, però lo que és una realitat és 
que l’administració no pot assumir totes les necessitats de la gent gran. (GD1: ajuntament 
de Lleida)

Però el missatge, dic, sí que és que l’administració es farà càrrec d’aquesta gent. I llavors 
per això la gent s’ho agafa com un dret, quan el primer dret és dels fills als pares. (GD1: 
consell comarcal de la Noguera)

Posició 3. La cura ha de ser compartida

ASPID: La cura entenc que ha de ser compartida.

Dolors Farràs: Evidentment.

ASPID: La persona important és la persona que necessita cura. Llavors allí intervenen 
els familiars, intervé l’administració, intervé el mercat, intervé varis factors. Lògicament 
ningú ha de tenir un pes més important que l’altre, perquè han d’intervenir tots en les 
situacions que convingui, no? I estem parlant que la família té dret el dissabte a la tarda 
a anar al cine també. Perquè potser durant la setmana treballen també. No dic que l’ad-
ministració hagi de ser responsable d’això, no estic parlant d’això, eh, però compaginar, 
s’ha de compaginar amb tots els pilars, que al final l’important és la persona. (GD1: 
entitat social privada)

Tercer nivell. Anàlisi interpretativa final dels grups de discussió i 
conclusions

Característiques sociodemogràfiques de les persones participants en els grups de discussió:
24 participants (4 GD)

Sexe: 20 dones i 4 homes

Edat: 27-65 anys

Nivell acadèmic: 14 estudis superiors i 10 estudis primaris i secundaris

Ocupació: Treballadores de cures: 11 (9 sense contracte i 2 amb contracte SAD)
Càrrecs tècnics i coordinatius en administracions públiques: 4
Empresàries: 2 
Treballador social: 1
Directora de serveis per a l’autonomia personal en una entitat social 
privada: 1
Familiars contractants de treball de cures: 1 advocat, 1 fisioterapeuta, 1 
funcionària, 1 dona jubilada, 1 mestressa de casa. 

En els grups de discussió es constata una progressiva mercantilització del treball 
de cures, en què s’efectua un traspàs de les tasques de cures (abans no remunerades 
i dutes a terme pels membres femenins de la família). En aquest traspàs es fa ús, pre-
dominantment, del sector privat (un sector que va des de l’economia convencional o 
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capitalista fins a l’economia submergida), en molts casos mitjançant entitats interme-
diàries, que gestionen les ofertes i les demandes de treball. Existeix privatització de les 
cures en el sentit que són delegades, fora de la família, a persones particulars, sovint 
mitjançant treball informal; a entitats socials, com ASPID-Lleida, i a empreses privades 
sorgides en els darrers anys per donar resposta a l’augment progressiu de la demanda 
de treball de cures. 

Aquest augment de la demanda del treball de cures respon tant a la transformació 
del paper de la dona i al canvi en la seva manera d’entendre el sistema d’obligacions 
familiars com a l’augment de l’esperança de vida, al sobreenvelliment i a les necessitats 
emergents vinculades a situacions de dependència dins les famílies.

Les administracions públiques, per la seva banda, fan ús de la gestió privada a 
través de l’externalització dels serveis d’atenció domiciliària —derivats de la llei de la 
dependència—, fent una transferència monetària a entitats com la Cooperativa Suara 
(economia social) a la ciutat de Lleida, o la Fundació Pere Mata (fundació privada) a 
la comarca de la Noguera. 

El treball de cures es duu a terme a les comarques de Lleida en un context econò-
mic d’un alt grau d’informalitat i desregulació. Per aquest motiu hi accedeixen dones 
d’origen estranger en condicions d’irregularitat. Les empreses privades manifesten que 
no hi ha supervisió ni control, per part de les administracions públiques, de les condi-
cions socials i laborals en què es duu a terme aquesta feina.

El lliure mercat afavoreix la llibertat d’elecció i de circulació de les persones que hi 
treballen, així com l’explotació econòmica i l’assetjament moral a què se les sotmet, ja 
que no hi ha cap mena de control, exigència o supervisió sobre les pràctiques laborals. 
La figura dels sindicats és clau a l’hora de donar suport i informació a les treballadores 
de cures, juntament amb algunes entitats socials, com el Centro Latinoamericano de 
Lleida. Les administracions públiques manifesten que és necessari “fer pedagogia” per 
evitar l’alt nivell d’estigmatització i de selecció per estereotips racials d’aquestes treba-
lladores, alhora que es mostren impotents a l’hora de fer front a aquests fenòmens. Per 
altra banda, s’al·ludeix a una manca de finançament de les administracions públiques 
per desplegar serveis en un territori ruralitzat i molt dispers, cosa que en dificulta la 
prestació i n’augmenta el cost. En el cas de les comarques rurals lleidatanes, exis-
teix, paradoxalment, un desequilibri entre la demanda de treballadores i treballadors 
d’atenció domiciliària, ateses les necessitats familiars que s’han de cobrir, i l’oferta. 

Majoritàriament, les famílies opten per mantenir els familiars a casa, si bé hi ha 
posicions que alternen la preocupació i la delegació o transferència del treball de 
cures. No es qüestiona en cap grup el paper actiu en el treball remunerat de les dones 
lleidatanes, ni s’apel·la al sistema tradicional troncal de cures ni a concepcions morals 
o religioses sobre el deure dels fills de cuidar els pares. Així i tot, els grups de discussió 
debaten sobre qui és realment responsable de la cura de la gent gran. El fet que es plan-
tegi aquesta qüestió és un reconeixement implícit de la transformació real de les pràc-
tiques familiars i de les necessitats de les famílies. Les administracions públiques no 
assumeixen la responsabilitat de les cures al·legant que és a les famílies a qui corres-
pon fer-se càrrec dels seus membres, per més que els serveis d’atenció a les persones 
derivats de la llei de la dependència hi puguin ajudar. Les entitats socials i les empreses 
privades manifesten que la cobertura de les necessitats de la gent gran és insuficient, i 
les treballadores a domicili del SAD participants en la recerca hi afegeixen que, quan 
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l’administració actua, sovint ho fa en casos molt avançats de malaltia, i només cobreix 
uns mínims. A través dels grups de discussió, es constata el paper minimalista de l’Estat 
davant la problemàtica derivada de l’envelliment i les situacions de dependència.

Les treballadores d’origen estranger són l’únic col·lectiu que posa èmfasi en les 
necessitats emocionals i afectives de les persones grans. Que cap altre grup no en parli 
resulta significatiu. El col·lectiu de treballadores d’origen estranger parteix de cosmo-
visions diferents de les de la cultura individualista occidental, i apunta a elements com 
la desesperació de les persones grans, les seves necessitats urgents d’afecte i la soledat 
extrema en què viuen. 

Com a barreres de les dones d’origen estranger a l’hora d’accedir a feines de cures, 
s’assenyalen qüestions lingüístiques o falta de formació (o titulacions).

També es fa al·lusió a conflictes sorgits en interaccions entre treballadores d’origen 
estranger dins una mateixa llar. Per exemple, al que es dona entre una treballadora 
immigrant del SAD i una treballadora escollida per la família: l’una i l’altra no tenen 
els mateixos drets i condicions, i això origina tensions —l’una té contracte formal i 
l’altra no.

En relació amb el gènere, es constata la feminització del treball de cures, i, només 
de manera incipient, es refereixen casos d’homes que duen a terme aquesta feina a les 
terres de Lleida, els quals gaudirien d’una consideració social positiva. 

Existeixen factors diferencials entre l’àmbit rural i l’urbà. En el món rural encara 
funcionen les xarxes informals, la solidaritat veïnal, el boca-orella i l’exercici de la 
cura informal per part de les famílies. Els models tradicionals de cobertura de les cures 
encara promouen, quan és possible, la cura directa per part de la família, i la transfe-
rència de la cura és més una “ajuda” o un “reforç” que no pas una delegació plena. 

Els grups de discussió assenyalen un xoc cultural molt important en la comunicació 
i el coneixement entre persones d’origen estranger i familiars. Ho indiquen tant els 
uns com els altres. Els familiars, situats en un estrat social més alt, posen de manifest 
reserves i desconfiances, expressen lliurement prejudicis i faltes de respecte i poden 
incórrer en vulneracions de drets socials i laborals, mentre que les persones immigra-
des es mostren receptives, obertes i col·laboradores amb les famílies malgrat que no 
hi comparteixin visions ni valors en relació amb el sistema de cures i la família com a 
institució. 

Les treballadores de cures autòctones i les d’origen estranger coincideixen en el 
fet que, tot i que són elles les que duen a terme el treball directe amb les famílies i la 
gent gran, disposen de poca informació per part de les empreses intermediàries, siguin 
entitats a les quals s’han externalitzat els serveis des d’un consell comarcal o bé empre-
ses privades. Alhora, acusen falta de reconeixement, invisibilitat o infravaloració de la 
pròpia feina, per contrast amb el nivell d’atenció que les empreses dispensen als seus 
clients, les famílies.
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Conclusions 

“La sociologia no és una pràctica, ans és un intent de comprensió que pot ser uti-
litzat de cara a la pràctica” (Berger, 1963). L’anàlisi que s’ha fet a partir de la recerca 
vol aportar elements clau a l’hora de comprendre la lògica i les condicions socials i 
econòmiques en què moltes dones d’origen estranger emprenen un projecte migratori 
que les condueix a formar part d’aquest nou ordre reproductiu global que es manifesta 
a través de les cadenes globals de cures. Aquestes cadenes constitueixen una aparent 
solució a la necessitat de transformar o canviar la vida d’aquestes dones, alhora que 
són un suport davant la necessitat de les famílies de tenir cura dels seus familiars en 
situació de dependència. 

En molts casos, les cadenes globals de cures suposen una estratègia per a la super-
vivència familiar per a ambdues parts: per una banda, les dones migrants, a través de 
l’enviament de remeses als països d’origen, sostenen la seva família extensa; per l’altra, 
les dones lleidatanes treballadores, davant l’envelliment dels grans de la família, les 
tensions de la llar, la doble o triple presència,91 les dificultats de conciliació i la manca 
de corresponsabilitat masculina i pública, fan ús de la disponibilitat d’altres dones 
globals. 

Si aquest intercanvi fos equitatiu o socialment just, si ambdues parts hi sortissin gua-
nyant de la mateixa manera a través d’un treball decent (OIT), que vol dir una atenció 
adequada a les persones de la llar i unes condicions laborals i socials que optimitzen 
la vida d’ambdues famílies, podria parlar-se d’una relació laboral simètrica. Ara bé, la 
recerca constata que nostra realitat no és aquesta. El context socioeconòmic actual, 
caracteritzat per un sistema d’organització del treball postfordista, ha introduït una alta 
flexibilització social i tècnica i ha desregulat l’ús de la força de treball. El capitalisme 
d’arrel neoliberal se sosté en la mercantilització de la força de treball dels menys afa-
vorits; en el cas que ens ocupa, de les dones migrants. L’objecte de la recerca ha estat, 
doncs, avaluar les trajectòries de vida i les condicions socials, econòmiques i laborals 

91. La doble presència (Balbo,1991) fa referència a la doble jornada o càrrega de treball, domèstic i remune-
rat, i la triple presència afegeix a la doble presència la participació de les dones en la vida pública.
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d’aquestes dones d’origen estranger que cuiden persones grans en situació de depen-
dència als domicilis lleidatans. 

La pertinència de l’estudi resideix en la necessitat urgent d’atorgar valor al treball 
de cures i visibilitzar el paper de les dones immigrants com a agents, això és, com a 
dones que arriben a casa nostra encapçalant projectes migratoris propis i que esdeve-
nen breadwinners de la seva família amb la finalitat de sostenir la vida.

Els resultats de la recerca dibuixen un escenari lleidatà caracteritzat per les se-
güents tendències:
1. Des d’un punt de vista sociodemogràfic, el territori lleidatà està presenciant canvis 

fonamentals en l’estructura i el nombre de persones que ocupen les llars familiars. 
Hi ha un clar augment de les llars unipersonals i de les llars no familiars on viuen 
persones sense relació de parentiu. També disminueix el nombre de llars forma-
des per dos o més nuclis familiars —antigues famílies extenses. Avui, la dinàmica 
lleidatana es caracteritza per una frenada dels naixements, una taxa de mortalitat 
constant a causa de l’envelliment de la població i l’arribada de persones d’origen 
estranger. 
S’observa una progressiva reducció del nombre de persones per llar: una de cada 
quatre persones lleidatanes viu sola o forma una llar unipersonal. I, el més impor-
tant, la major part d’aquestes llars estan ocupades per una persona gran, amb més 
proporció de dones que d’homes.

2. Lleida és la província més envellida i sobreenvellida de Catalunya. A Lleida, l’índex 
d’envelliment, o població de 65 anys i més per cada 100 habitants, és d’un 129,1% 
(2020), percentatge que se situa per sobre de la mitjana catalana, que és d’un 
124,2%. Durant els darrers vint-i-cinc anys, les comarques lleidatanes han quadru-
plicat el sobreenvelliment, o població de 85 anys i més per cada 100 habitants de 
65 anys i més, en haver passat d’un 5,5% (1981) a un 20% (2020), índex que és 
superior al català, que se situa en un 17,1%. I, observant les dades detalladament, 
es constata que el territori lleidatà aplega el nombre més elevat de comarques amb 
més població sobreenvellida de Catalunya: totes les comarques tenen un índex su-
perior a la mitjana catalana. Les comarques on hi ha més població sobreenvellida 
són el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà (24,4% i 24,2%, respectivament, el 2020), a les 
quals segueixen l’Alta Ribagorça (23,4%), la Segarra (22%), la Noguera (21,9%) i 
les Garrigues (21,5%). Les comarques més envellides són el Pallars Jussà (204,1%), 
les Garrigues (197,7%) i l’Alt Urgell (174,4%), si bé el Solsonès i el Pallars Sobirà 
també se situen per sobre de la mitja catalana. Segons dades oficials de la Generali-
tat de Catalunya, més de la meitat (53,3%) dels sol·licitants d’ajuts a la dependència 
són persones de més de 80 anys. 

3. Crisi en la capacitat d’organitzar i assumir la reproducció social. La recerca posa 
de manifest que les persones grans prefereixen esgotar els seus anys de vida a casa 
seva “mentre sigui possible”; que “les residències no són la solució: n’hi ha po-
ques, són molt cares”, i que optar per la “cura a casa” ofereix més qualitat de vida 
a les persones dependents. La figura de la cuidadora informal familiar encara és vi-
gent a la Lleida rural, però aquest perfil de dona madura permanentment disponible 
que cuida grans, nets i malalts, i que constitueix una extensió de la família troncal 
tradicional catalana, va en declivi, atesa la incorporació majoritària de les dones al 
mercat del treball remunerat fora de casa. La manca de relleu en el treball de cures 
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dona lloc a la necessitat de desplegar noves estratègies d’organització i resiliència 
amb vista a atendre els familiars grans dependents. El marc actual dibuixa una crisi 
en la capacitat d’organitzar i assumir la reproducció social en escenaris cada cop 
més desiguals, amb un mercat laboral inestable i precari, que condiciona la capa-
citat individual d’organitzar-se. D’aquí ve el que s’ha anomenat “crisi de cures”.

4. Crisi de cures i binomi preocupació-delegació. Les famílies lleidatanes, heterogè-
nies, per bé que formades, majoritàriament, per un sol nucli familiar, i cada cop 
més unipersonals, atomitzades i individualitzades, viuen sotmeses a noves tensi-
ons, que suposen “càrregues, responsabilitats i estrès”, situacions que incideixen 
directament en les dones (doble o triple presència). Això ha donat lloc a una crisi 
de cures en un marc de transformació de les estructures tradicionals pel que fa a la 
divisió sexual del treball. I s’ha fet visible quan han convergit la presència massiva 
de les dones en el mercat laboral i l’augment de les situacions de dependència vin-
culades a la vellesa i a la discapacitat. Així, l’espai domèstic s’ha transformat i les 
tasques de reproducció social que hi tenien lloc s’han reduït. El temps que es passa 
a casa generalment es relaciona amb moments de descans, alimentació i cura d’in-
fants i de grans o de manteniment de la salut; l’espai domèstic es relega al retorn 
de la feina productiva, que, de forma majoritària, es fa fora de casa. Les enquestes 
sobre l’ús del temps en relació amb el gènere constaten, en el cas de les parelles de 
doble ingrés, que, en un context de substitució del model tradicional d’un sol pro-
veïdor pel model de dos perceptors d’ingressos, el treball domèstic i de cures que 
es duu a terme dins les llars de manera no remunerada continua sent assumit per 
les dones, que suporten una càrrega global de feina de quaranta minuts més que 
els homes i es fan càrrec del 70% de les feines domèstiques i de cures. Així doncs, 
les dones s’han incorporat al món laboral sense que s’hagi produït una redistribució 
del treball domèstic i de cures i sense que els homes se n’hagin corresponsabilitzat.

5. El paper de la família com a responsable de la cura dels seus membres. Tot i que 
la major part de les cures són assumides per només la meitat dels membres de la 
nostra societat, encara existeix un discurs de la “responsabilitat familiar” en rela-
ció amb les cures i les tasques de la llar que no al·ludeix al paper que hi haurien 
de tenir els homes. Curiosament, entre les persones participants en la recerca, no 
s’ha recollit gairebé cap apel·lació a la responsabilitat masculina en les tasques 
reproductives. En aquest sentit, Pérez Orozco (2014) apunta: “Ni es mira l’àmbit 
de la reproducció, ni es mira les dones que sí que són en l’àmbit de la producció, 
ni s’intenta visualitzar i explicar la desigualtat de gènere.” A la pràctica, doncs, 
continua imperant l’associació del treball amb el salari, o el “patriarcat del salari” 
(Federicci, 2018), de manera que tota feina que no passa pel mercat i l’economia 
no es considera treball. En el capitalisme, l’existència del treball familiar domèstic 
disminueix el cost de la força de treball i augmenta la taxa de guanys, igual que 
ho fa l’actual precarització del mercat laboral (Dalla Costa, 1995; Carrasco, 2001: 
Picchio, 2001). Aquest fet s’apunta en un dels grups de discussió: “la població gran 
va en augment i la solució no passa per les cures informals a través de les persones 
immigrants, això és un parxe”; “això passa perquè estem en un sistema patriarcal”. 
Ara bé, aquest discurs no es desenvolupa, queda en l’aire. Per altra banda, es plan-
teja la qüestió de qui és realment responsable de les cures, a propòsit de la qual 
sorgeixen dos discursos. L’un, sostingut per representants d’algunes administracions 



206 Cadenes globals de Cures feminitzades a lleida

públiques que gestionen el SAD als respectius territoris, atribueix la responsabilitat 
“a les famílies”: “la responsabilitat sempre, jo entenc, que és de la família” —s’hi 
suma la veu d’una empresa privada: “no, l’Estat no pot tenir la responsabilitat de 
la cura, impossible”. L’altre considera que la cura “ha de ser compartida” i que “la 
persona important és la persona que necessita cura”: “allí intervenen els familiars, 
intervé l’administració, intervé el mercat, intervenen varis factors, lògicament ningú 
ha de tenir un pes més important que l’altre, perquè han d’intervenir tots en les situ-
acions que convingui” (ASPID, Lleida). Per la seva part, els familiars de persones en 
situació de dependència contractants de dones d’origen estranger consideren que 
la família és responsable de la cura, però que, això no obstant, “necessita ajuda”, 
ja que no pot dedicar tot el seu temps a aquesta tasca. La seva posició és que “la 
família ha de ser el pilar fonamental de la cura, però, sovint, la càrrega no es repar-
teix de forma equitativa entre fills i filles. La família és la principal responsable de la 
cura, però no l’única, ja que les dones no poden estar vint-i-quatre hores pendents 
d’una persona amb gran dependència”. En general, l’atribució de responsabilitat 
directa a l’home en les tasques de cura no sorgeix, s’eludeix.

6. El paper de l’Estat en relació amb els serveis d’ajuda a la dependència. La re-
cerca confirma el paper minimalista, insuficient, escàs, de la resposta de l’Estat a 
les necessitats de les persones en situació de dependència i les seves famílies: les 
administracions públiques, segons les treballadores que exerceixen treball directe 
amb les persones en situació de dependència o en el servei d’atenció domiciliària, 
cobreixen “necessitats molt avançades per part de les famílies i persones grans; 
s’hauria d’actuar abans”, o cobreixen “un mínim i superficial nivell de necessitats 
de la persona [...] diuen que no hi ha diners”. Lleida és un exemple de territori d’un 
país mediterrani o de l’Europa del sud on el benestar de les persones descansa en 
les famílies, on el familisme tradicional es converteix en “familisme transnacional” 
(Näre, 2013). Tal com s’ha vist, les polítiques públiques actuals segueixen atribuint 
a les famílies la responsabilitat de la provisió de les cures, i les llars familiars seguei-
xen sent el repositori on es troben les estratègies per fer front a l’envelliment pobla-
cional (Ambrosini, 2013; Marchetti, 2015). En paral·lel, la nostra economia —com 
ja s’ha dit—, caracteritzada pel postfordisme, l’alta flexibilització social i tècnica 
i la desregulació de l’ús de la força de treball, posa fàcil a les famílies disposar de 
mà d’obra a un preu baix, sovint de forma irregular. Ara mateix, gairebé una de 
cada cinc persones residents a Lleida són d’origen estranger, i hi ha un excés de mà 
d’obra cercant feina. En aquest sentit, a la realitat d’un Estat dèbil s’hi afegeix la de 
l’externalització al mercat, a la gestió privada, d’una part dels serveis que presta: 
“des dels serveis socials vam externalitzar el servei d’atenció domiciliària, perquè 
des del consell comarcal ens és impossible assumir aquesta feina directament”. En 
el cas de les comarques rurals lleidatanes, on la dispersió dels nuclis és molt gran i 
la densitat de la població, molt baixa (35,73 hab./km²), els costos de desplegar i fer 
arribar els serveis són més elevats: “també hi ha pobles que són tan petitonets que 
no tenim treballadors i els tenim que portar de fora, amb el que això suposa d’in-
crementar el cost del servei. [...] Actualment, nosaltres ni trobem ni treballadores de 
neteja, ni treballadores familiars que vinguin a fer el servei. Llavors comença a créi-
xer la llista d’espera”. Així mateix, s’adverteix clarament que en el mercat de cures 
es treballa d’una forma predominantment desregulada, ja que, per una banda, els 
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consells comarcals tenen dificultats per contractar persones que s’adeqüin a la seva 
estructura legal, als requisits de formació i acreditació i/o experiència provada, i, 
per l’altra, existeix una amplíssima oferta de persones que exerceixen aquesta feina 
privadament i en condicions d’irregularitat.

7.  Mercantilització de les cures, mercat de cures i cadenes globals de cures. Ja fa 
més de vint anys, als anys noranta, quan tot just es consolidaven els processos de 
mundialització de l’economia, moltes dones deixaven el seu país d’origen, empo-
brit, per cercar més ingressos en països enriquits. Va ser aleshores que va sorgir el 
concepte cadenes globals de cures, que es pot definir com els vincles que es creen 
a través de la importació i l’extracció de la cura i afecte dels països empobrits o 
del sud global als països enriquits d’Occident. Les persones immigrants, majorità-
riament dones, duen a terme una part del treball reproductiu dels països més rics 
alhora que han de delegar les seves responsabilitats familiars a altres dones de la 
família que romanen al país d’origen (àvies, tietes o cosines) o bé a treballadores 
connacionals amb menys recursos (Hochschild i Ehrenreich, 2000). Aquests “cir-
cuits globals de supervivència” (Sassen, 2003) es van formar davant la disminució 
del poder dels estats en el marc de la globalització i del sorgiment del fenomen de 
la ciutat global —plataforma organitzativa formada per les relacions entre el nord 
i el sud globals. La “fuga de cures” (Ehrenreich i Hochschild, 2003) en molts casos 
va provocar una crisi d’activitat als països emissors, com a Sri Lanka, on moltes 
dones treballaven als països àrabs (Jordània, Qatar, etc.) mentre els seus familiars, 
majoritàriament dones, es feien càrrec dels seus fills, i els marits, en veure qües-
tionat el seu paper com a guanyadors de pa, queien en l’alcoholisme (Ehrenreich 
i Hochschild, 2003), o a les Filipines (Salazar Parreñas, 2000). Van sorgir així les 
famílies transnacionals o maternitats a distància (Sorensen i Vammen, 2013), pro-
tagonistes de les cadenes globals de cures. La globalització ha comportat noves 
formes d’estratificació social, una estratificació global que s’ha relacionat amb les 
cadenes globals de mercaderies (Yeates, 2009). Yeates fa un paral·lelisme entre els 
processos d’internacionalització i outsourcing de l’economia i les cadenes que es 
generen, de tal manera que la subcontractació mobilitzaria una provisió de treball 
de cures a través de xarxes de parentiu i de no parentiu, igual que ho fan els me-
canismes del mercat. Les participants en la recerca identifiquen aquestes cadenes: 
“Són aquestes dones que al seu país tenen família i que estan substituint el que 
nosaltres també fèiem a casa, perquè ens hem posat a treballar i ja no ho podem 
fer i en canvi lloguem aquestes dones perquè facin la feina que nosaltres no fem” 
(GD1: ajuntament de Lleida).

8. Augment i progressiva feminització de les migracions al territori lleidatà. A les 
terres de Lleida, el saldo migratori passa a ser positiu a partir del boom migratori 
del 2001, i s’hi manté fins al 2011, quan esdevé negatiu com a conseqüència de la 
crisi econòmica del 2008. Segons CERES-CITE (2017), a partir del 2009, el nombre 
de dones empadronades a Catalunya supera el d’homes. A partir del 2016, el saldo 
es recupera: el nombre de persones que arriben torna a superar el de les que se’n 
van, i el nombre de dones continua superant el d’homes. 
El 2020, els efectius immigrants residents a les nostres comarques suposen el 17,5% 
de la població lleidatana. El nombre d’homes és superior al de dones (44%), però 
es constata que en els darrers cinc anys hi ha hagut una progressiva feminització 
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de la immigració, que ha variat segons el lloc d’origen: el nombre de dones lla-
tinoamericanes procedents del Brasil, Bolívia, Hondures, l’Argentina, Colòmbia, 
Cuba, el Salvador, Mèxic, Nicaragua, el Paraguai, el Perú, l’Uruguai i Veneçuela és 
significativament superior al d’homes. El mateix passa en el cas de les dones russes, 
romaneses, búlgares, ucraïneses i poloneses, tot i que la diferència és més petita. 
Pel que fa als països africans i asiàtics, hi ha hagut una important masculinització 
de la immigració. 
El 2019, el 41% de les dones immigrants provenien de la resta de la UE, majorità-
riament de Romania i Bulgària; el 32%, d’Àfrica: el Marroc, el Senegal i Algèria; 
un 10,9%, de l’Amèrica Llatina, sobretot de Colòmbia, el Brasil i República Domi-
nicana, un 7,5,%, de la resta d’Europa, amb predomini d’Ucraïna; un 4%, d’Àsia i 
Oceania: la Xina, el Pakistan i l’Índia, i un 3,8%, de l’Amèrica del Nord i Central. 
En la recerca han participat dones europees, africanes i llatinoamericanes, i aque-
lles amb qui ha resultat més fàcil contactar han estat les darreres. A Catalunya, 
les dones llatinoamericans representen tres quartes parts de les dones estrangeres 
ocupades en el treball de la llar —el percentatge més elevat. Entre les treballadores 
d’aquesta procedència, hi ha un gran nombre d’hondurenyes i bolivianes (CERES, 
2017).

9. Consolidació d’una estratègia de reprivatització de les cures familiars a través del 
treball domèstic. Les cadenes globals de cures permeten que les famílies consoli-
din una nova estratègia o solució: “Veiem que hi havia moltes dones que buscaven 
feina de cura, molta gent que buscava gent per cuidar i una necessitat de professi-
onalitzar aquesta cura” (GD1: empresa privada). En aquest sentit, els resultats de 
la recerca corroboren les afirmacions de Pérez Orozco (2014) segons les quals les 
cadenes globals originen una reprivatització de les cures, ja que en continuen fent 
un afer que es resol en l’àmbit domèstic, amb els recursos de què disposen les llars 
privadament: temps per cuidar de franc o diners per comprar a altres persones el 
subministrament de cures. Les cadenes actualitzen l’ètica reaccionària de la cura i 
reconstrueixen la naturalització del vincle de les dones amb la cura, de manera que 
la masculinitat resta immòbil. El nexe entre cura i desigualtat es rearticula, i cada 
cop ve més marcat per alineaments de l’hegemonia global i per l’estatus migratori.
Malgrat la necessitat, expressada per les participants, que el treball de cures es pro-
fessionalitzi, i que es reconegui i valori com qualsevol altra feina, l’actual legislació 
del sector dels serveis personals i domèstics a la llar (Reial Decret 1620/2011, de 
14 de novembre) posa obstacles a l’equiparació d’aquesta activitat laboral amb les 
altres. El decret articula el treball de cures com a relació laboral “especial”, cosa 
que impedeix que sigui dut a terme amb els mateixos drets (dret a l’atur) que qual-
sevol altra feina. Això es justifica amb l’argument que l’àmbit on es duu a terme, la 
llar familiar, està vinculat a la intimitat personal i familiar i és aliè al comú de les 
relacions laborals que s’estableixen en entorns d’activitats productives emmarcades 
en l’economia del mercat. També s’addueix que en una llar familiar és una relació 
de confiança especial allò que presideix, des del seu naixement, la relació laboral 
entre el titular de la llar i les persones que hi treballen. Aquest decret assimila les 
tasques domèstiques al treball de cures, sense tenir en compte que el treball de 
cures es duu a terme amb persones, que implica, doncs, una relació humana, un 
desgast psicològic i un compromís que el fan inequiparable amb el treball domès-
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tic. El decret afegeix que “L’objecte de la relació són els serveis prestats per a la 
llar familiar, entesos com qualsevol de les modalitats de les tasques domèstiques”, 
des del manteniment de la casa fins a l’atenció a les persones que en formen part. 
Inclou “els serveis de guarderia, jardineria i conducció de vehicles si es presten per 
a la llar”. El treball de cures, una vegada més, queda invisibilitzat i menystingut. Re-
cordem que les cures es defineixen com una varietat d’activitats i relacions que pro-
mouen el benestar físic i emocional de persones que “no poden o no són proclius 
a realitzar-les per si mateixes” (Yeates, 2004). En la seva consideració de treball, ja 
van ser reconegudes a partir dels debats lligats al treball domèstic dels anys setanta 
i vuitanta del segle passat, primer en el moviment feminista i després en el debat 
acadèmic. Entenem el treball de cura com l’espai d’activitats, béns i serveis, tant 
materials com socials, necessaris per a la reproducció i el manteniment de la vida 
de les persones (Picchio, 1999). Actualment, tant l’OIT com l’OCDE el reconeixen 
com a treball, sigui remunerat o no. El treball de cures remunerat és realitzat en 
una gran diversitat de serveis a les persones: el personal d’infermeria, els metges, 
els treballadors i treballadores de cura personal. Els treballadors i treballadores del 
servei domèstic, que presten cura directa i indirecta a les llars, també integren la 
força de treball dedicada a la prestació de serveis (OIT, 2017).

10.  Transferència de les cures a altres dones d’origen estranger. Les famílies lleidata-
nes, davant les tensions generades per la pressió de cuidar, transfereixen i externalit-
zen les cures, que passen a inscriure’s en els circuits de la globalització en virtut de 
la contractació generalitzada de cuidadores estrangeres (Comas D’Argemir, 2014). 
Així doncs, “la crisi del model patriarcal de família implica la crisi del model d’or-
ganització de la cura” (Brullet, 2014), i, en no haver-hi ajudes públiques, les cures 
es mercantilitzen.
Això al·ludeix al paper de les dones dins la nostra societat: les dones, contribueixen 
a perpetuar les desigualtats de gènere a través d’aquesta delegació, transferència o 
externalització de les cures? Quin paper hi té, el gènere masculí, en aquesta rea-
litat?
La manca de corresponsabilitat familiar en relació amb les tasques domèstiques 
i les cures, tot i que està entrant a l’agenda dels discursos polítics, és una qüestió 
pendent, irresolta, en la nostra societat. Cal doncs desenvolupar polítiques d’equi-
tat de gènere efectives orientades específicament a implicar els diferents gèneres en 
les cures. El problema central és la incompatibilitat, quant a temps i gestió, entre 
el treball remunerat fora de casa i el treball de cures no remunerat a casa. 

11.  Condicions laborals de les dones d’origen estranger que exerceixen el treball de 
cures a les terres de Lleida. La recerca posa de manifest que existeix una clara 
asimetria de poder en la realització del treball de cures remunerat com a intercan-
vi laboral (persona ocupadora i persona treballadora). Les dones immigrants són 
objecte de múltiples opressions: per raó de gènere —sexistes—; en els àmbits jurí-
dic i administratiu i en l’estratificació social —classisme—, i per motius religiosos, 
racials, de color de pell i lloc d’origen. Es vulneren, així mateix, els seus drets a la 
identitat pròpia i, en suma, els seus drets humans. 

• Asimetria en els rols de gènere, divisió sexual del treball i feminització del sector: 
els rols de gènere es perpetuen a través de la feina. Les tasques de cures actuen 
transversalment sobre les altres, és a dir, determinen el tipus de feina i les seves 
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condicions i propicien violacions de drets. Pel fet de ser dones, les treballadores 
de cures són objecte d’assetjament sexual en el lloc de treball. En aquest sentit, es 
produeix una evident interseccionalitat en les desigualtats que afecten aquestes 
dones pel fet de ser-ho.
a. Si bé hi ha hagut diferències de gènere en l’educació i en els rols en què s’han 

socialitzat les dones als seus països d’origen —societats molt generitzades—, 
on impera una gran divisió sexual —els marits sovint són “possessius i mas-
clistes”—, en alguns casos es produeix una ruptura amb els costums del país 
d’origen així que l’abandonen i adopten una vida autònoma, independent, a 
Espanya. Això no obstant, la nostra societat també presenta, en molts sentits, 
divisions estructurals per gènere, cosa que no permet, o limita, la seva emanci-
pació com a dones. Per altra banda, es constata una certa dependència emoci-
onal respecte als homes, als quals busquen en arribar, sigui com a estratègia per 
aconseguir la regularització o per omplir un buit afectiu.

b. Algunes diferències de gènere són a la base de les desigualtats existents. Pel 
que fa als drets laborals, el treball de cures es manté molt submergit, de manera 
que sovint es desconeixen els drets que es tenen fins i tot en situació d’irregu-
laritat. Alhora, el tipus de feina al qual accedeixen aquestes treballadores —ca-
racteritzat per la segregació o la segmentació— està clarament feminitzat. Val 
a dir, però, que el treball intern és majoritàriament acceptat per dones (molts 
homes no acceptarien certes condicions d’aïllament i esclavatge). Així mateix, 
les dones d’origen estranger ocupen els estrats més baixos pel que fa al salari, 
la qualificació i les condicions laborals. El fet de ser dones incideix també en la 
seva taxa d’atur, que dobla la de les dones autòctones i supera en un 14,2% la 
dels homes d’origen estranger. 

c. Les dones d’origen estranger són objecte de més discriminacions directes i indi-
rectes per raó de gènere que les dones autòctones. És a dir, de discriminacions 
que no tenen una justificació objectiva o raonable. Caldria, doncs, que l’actual 
legislació adoptés polítiques de discriminació positiva adreçades a les dones 
d’origen estranger.
L’article 1, apartat a, de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes, 
té per objecte eliminar aquestes discriminacions, així com les desigualtats i la 
invisibilitat de la societat patriarcal. L’apartat b es compromet a reconèixer i 
tenir en compte el paper social i econòmic del treball domèstic i de cures de les 
persones que tradicionalment l’han dut a terme, les dones. L’apartat e garanteix 
que les polítiques públiques: 1) remoguin els obstacles imposats per raó de sexe 
i que dificulten el ple dret de les persones; 2) contribueixin a erradicar els este-
reotips culturals que perpetuen les diferències de gènere; 3) assegurin el lliure 
desenvolupament de l’autonomia i les capacitats de les persones, i l’exercici de 
la plena ciutadania des del respecte a la diversitat i a la diferència; 4) afirmin i 
garanteixin l’autonomia i la llibertat de les dones perquè puguin desenvolupar 
les seves capacitats i interessos i dirigir la seva pròpia vida, i 5), s’estableixin 
les condicions per eliminar qualsevol tipus de discriminació de les dones i per 
promoure el seu empoderament.

d. Vulneració de drets humans bàsics per amenaces i assetjament sexual i psicolò-
gic. La recerca testimonia que s’exerceix assetjament per raó de sexe, d’acord 
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amb el que estableix l’article 5 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista. I també assetjament sexual, i compor-
taments verbals i no verbals de naturalesa sexual, amb el propòsit d’atemptar 
contra la dignitat de la persona, i que creen un entorn intimidador, hostil, de-
gradant, humiliant o ofensiu. En quatre de les setze entrevistes en profunditat 
realitzades la dona ha manifestat que ha estat assetjada sexualment. Només una 
de les dones assetjades ha intentat interposar denúncia, però s’ha fet enrere per 
por, en trobar-se en situació d’irregularitat, i perquè, per aportar proves mitjan-
çant testimonis, havia d’implicar altres companyes, a les quals podia exposar 
davant la policia.

• Asimetria en la relació mercantil o intercanvi laboral remunerat. El treball de cures 
s’exerceix, en molts casos, com a treball informal o irregular. A Lleida, durant els 
darrers anys, hi ha hagut un descens progressiu d’afiliacions a la Seguretat Social 
de persones d’origen estranger que treballen en aquest sector: 1.356 (2015); 1.301 
(2016); 1.214 (2017); 1.148 (2018) i 1.050 (2019). Les dades públiques referents 
al nombre de persones que es dediquen al treball domèstic al nostre país no en 
revelen, doncs, el nombre real, atesa la gran quantitat de persones —i, en una me-
sura més important, de dones immigrants— que hi treballen de manera informal. 
El treball submergit és afavorit per l’actual llei d’immigració, que condemna moltes 
dones al treball irregular per un període llarg i indeterminat. En condicions d’irre-
gularitat, existeix una gran arbitrarietat pel que fa als salaris, així com explotació 
laboral. La desregulació del mercat de cures facilita que empresaris o empresàries 
aprofitin la disponibilitat de la mà d’obra irregular per estalviar-se els costos de 
contractació. La manca de control d’aquesta feina provoca l’existència d’una gran 
varietat de modalitats contractuals, varietat que no és objecte de revisió. En molts 
casos, la legislació actual relativa al treball de la llar i de cures no s’aplica, i les 
famílies fan contractes a mida. L’absència d’un conveni col·lectiu en aquest sector 
fa que les persones treballadores estiguin desinformades, que no coneguin els seus 
drets laborals.
El treball intern es caracteritza, tal com es constata, per l’alta irregularitat i per 
l’arbitrarietat i l’extrema desregulació salarials. Segons els testimonis entrevistats, 
les famílies paguen el que volen, aprofitant que hi ha una elevada quantitat de mà 
d’obra disponible.

• Asimetria deguda a discriminacions per motius ètnics, religiosos, color de la pell i 
lloc d’origen. Tots els grups de discussió coincideixen en el fet que hi ha estereotips 
racistes i molta discriminació per raó d’ètnia, color de la pell i religió (afecta més 
les dones musulmanes que duen mocador). El color de la pell continua sent deter-
minant per a l’acceptació i la contractació en el treball de cures a domicili, de tal 
manera que les persones africanes de pell negra en són especialment excloses. Els 
estereotips culturals amb què s’estigmatitzen les dones condicionen directament 
les relacions d’intercanvi laboral. 
Aquest tipus de discriminacions amaguen una manca de reconeixement de la di-
versitat cultural, actituds de xenofòbia i racisme per part de la nostra societat, i una 
deficient acceptació “dels altres si no s’assemblen a nosaltres”. Dels altres quan 
presenten trets culturals diferents, que no són vistos com a riquesa, sinó com a 
obstacle. Això es pot detectar en els comentaris que fan les famílies quan parlen 
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sobre “la forma de cuinar” i “els sabors” dels menjars d’altres cultures, que, si 
no s’assimilen als nostres, no són acceptats. En aquest sentit, existirien actituds 
clarament assimilacionistes com a model d’integració cultural, molt allunyades del 
multiculturalisme o la interculturalitat. 
La recerca també posa en relleu menysteniment dels trets identitaris de la persona: 
algunes famílies canvien el nom de la noia treballadora, la rebategen amb un nom 
que els agrada més, que els és més fàcil de pronunciar o més familiar, sovint hu-
miliant. Aquesta apropiació, objectificació, en el marc d’una relació que mercanti-
litza el cos i els trets d’identitat de la persona, suposa una clara discriminació i un 
atemptat contra la dignitat humana.
A finals del 2020, encara es desconeixen els efectes reals de la crisi sanitària deri-

vada de la pandèmia de la Covid-19. Això no obstant, se sap que la pèrdua de llocs 
de treball, l’augment de la pobresa i la manca de sostre o aixopluc estan expulsant els 
col·lectius més vulnerables.

La situació que es viu té una relació molt estreta amb el treball de cures, amb el 
valor de la cura i de la vida. Catalunya, igual que molts altres territoris, es troba enmig 
de dues lògiques o prioritats: l’una és economicista, individualista i de mercat, i l’altra 
té a veure amb l’impacte social, amb les cures i amb la supervivència humana. 

L’informe que es presenta posa de manifest la precarietat de la nostra societat a 
l’hora de cuidar i sostenir la vida. Creiem que les polítiques públiques haurien d’obrir 
els ulls davant l’estat en què es troben les famílies en relació amb les cures i davant els 
col·lectius vulnerables que hi estan implicats. I, sobretot, urgeix una ruptura radical 
amb la societat patriarcal a favor de l’equitat de gènere i la corresponsabilitat en les 
cures. 
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Propostes o recomanacions  
referents al territori lleidatà

1. Crear eines i mesures, amb dotació econòmica, per a la investigació, la detecció i 
la denúncia de les violacions de drets humans i laborals i dels assetjaments sexuals 
i per raó de gènere que s’estan produint, ara mateix, a les terres de Lleida.

2. Elaborar una diagnosi de gènere, amb una mostra de dones més nombrosa, a fi de 
quantificar de forma aproximada les diferències, les desigualtats i les discriminaci-
ons de gènere que afecten les dones immigrants al territori lleidatà.

3. Posar les bases per a la creació d’un Consell Municipal de la Migració, tant en l’àm-
bit municipal (ajuntament de Lleida) com en el comarcal (consells comarcals), que 
treballi amb entitats socials i associacions formades per persones d’origen estranger 
i que estigui centrat en els drets laborals i socials de les dones immigrades a fi que 
tinguin representativitat social i laboral en una taula de defensa dels drets de les 
treballadores de cures.

4. Dur a terme una pressió política efectiva perquè l’Estat Espanyol subscrigui el con-
veni 189 de l’OIT i modifiqui el Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, a fi 
d’equipar els drets laborals de les treballadores de la llar i de cures amb els de qual-
sevol altra feina, dins el règim general dels treballadors, i d’abolir així la condició 
de règim especial del treball domèstic, de manera que aquest treball gaudeixi de la 
mateixa protecció social que la resta d’ocupacions.

5. Promoure la sensibilització en relació amb la separació, conceptual i jurídica, del 
treball de cures, de manera que no sigui equiparat amb el treball domèstic. Aquesta 
distinció conceptual és essencial, perquè es tracta d’un treball humà que exigeix 
una relació personal i qualificada i els requisits de qualitat indispensables per a la 
cura de les persones en situació de dependència.

6. Afavorir i potenciar l’enxarxament amb els col·lectius existents en altres ciutats 
i poblacions catalanes, facilitant la informació, la lluita col·lectiva i l’activisme 
d’aquest sector laboral.

7. Dur a terme una campanya de sensibilització adreçada a la ciutadania pel que fa 
a la situació de desigualtat que viuen les dones d’origen estranger, i en què se sub-
verteixin els estereotips basats en racialitzacions i prejudicis socials. Edició de fulls 
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de mà o tríptics divulgatius adreçats a les famílies sobre els drets laborals i deures 
de les treballadores de la llar i de cures, i en què es doni a conèixer el marc legal 
de la seva activitat i s’informi les famílies sobre el deure que tenen de complir-lo.

8. Oferir formació i informació, accessibles a totes les dones d’origen estranger, rela-
cionades amb els drets laborals. 

9. Promoure iniciatives d’economia social, com cooperatives, en què persones d’ori-
gen estranger donin serveis de forma organitzada i regulada. La creació de coo-
peratives facilitaria la inserció laboral i l’acompanyament d’aquestes dones, i els 
donaria aixopluc jurídic per defensar els seus interessos.

10. Crear, desenvolupar i potenciar, des de la formació del professorat a la Universitat 
de Lleida, eines educatives a les escoles de primària i secundària (IES) amb vista al 
reconeixement i la valoració del treball de cures i a la sensibilització sobre la urgent 
necessitat que el gènere masculí s’hi impliqui.
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Desenvolupament 
i Cooperació

M e r c è  E s p u ñ e s  M o l i n s

La unitat de Desenvolupament i Coope-
ració neix l’any 1994 amb l’objectiu de 
sensibilitzar la comunitat universitària 
sobre la greu situació de desequilibri en 
les relacions Nord Global/Sud Global, 
tot fomentant valors de solidaritat ba-
sats en l’enriquiment mutu. Per aquest 
motiu promovem cursos, exposicions, 
projectes de cooperació, etc., i tenim a 
disposició de tothom el Centre de Do-
cumentació en Cooperació i Solidaritat-
Arcadi Oliveres Boadella.

Per tal d’afavorir l’aportació d’idees per al 
debat que ha de permetre trobar un mo-
del (o models) més just de relacions entre 
els pobles es va crear aquesta col·lecció 
“Sud-Nord”.
 

La unidad de Desenvolupament i Cooperació 
de la Universitat de Lleida nace el año 1994 
con el objetivo de sensibilizar a la comunidad 
universitaria sobre la grave situación de des-
equilibrio en las relaciones Norte Global/Sur 
Global, fomentando valores de solidaridad 
basados en el enriquecimiento mutuo. Por ello 
promovemos cursos, exposiciones, proyectos de 
cooperación, etc., y tenemos a vuestra disposi-
ción el Centro de Documentación en Coopera-
ción y Solidaridad-Arcadi Oliveres Boadella. 

Con el objetivo de facilitar la aportación de 
ideas para el debate que ha de permitir en-
contrar un modelo (o modelos) más justo de 
relaciones entre los pueblos, se creó la colección 
“Sud-Nord”.

L’informe que es presenta posa de manifest la precarietat de la nostra societat a l’hora de 
cuidar i de sostenir la vida en un context de crisi de cures. Avalua les condicions socials i 
laborals d’una mostra de dones migrants que han deixat la seva família (fills i filles i pares 
grans) en els llocs d’origen i que han arribat a casa nostra per treballar tenint cura de 
persones grans en situació de dependència. 

En un territori rural sobreenvellit i globalitzat, s’erigeix, a través de la figura de les 
dones migrants, una nova estratificació sexual del treball que perpetua les desigualtats 
de gènere i revesteix el familisme tradicional. Davant d’aquest fet, urgeix que hi hagi 
una corresponsabilitat social real i que les persones migrants tinguin els mateixos drets 
socials i laborals que la resta de la ciutadania.

CADENES GLOBALS DE CURES 
FEMINITZADES A LLEIDA

ESTUDI SOCIOLÒGIC SOBRE LES CONDICIONS 
DE VIDA I LABORALS DE TREBALLADORES DE 

CURES MIGRANTS A LLEIDA
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