




Premsa, publicitat, televisió, llibres, novel·les, narracions, i també llibres de text, sovint 

ens presenten les dones immigrades com a secundàries o subordinades, en donen una 

imatge més aviat manipulada que no reflecteix en cap cas la realitat. Fa l’efecte que siguin 

part d’un col·lectiu subaltern i desigual, i que provinguin majoritàriament de societats en-

darrerides. La societat receptora interioritza aquestes imatges i n’acaba formant una idea 

molt estereotipada. Les dones immigrants han estat invisibles durant molt de temps, 

tot i que a partir dels anys setanta i vuitanta ja se’n començava a parlar.  Ara 

topem amb una problemàtica nova: se’n reconeix l’existència, però s’invisi-

bilitzen certs aspectes de les dones immigrants per poder fixar determinats 

clixés que distorsionen o amaguen la realitat: es discrimina, es culpabilitza 

o es victimitza les dones immigrants en funció de determinats interessos 

sociopolítics, tant dels països d’origen com dels d’acollida. Quan es parla 

de la seva invisibilització, no és només per la mena de treballs que realitzen, 

sinó també a causa del perfil que associem als moviments migratoris que cen-

tren l’atenció en els homes i no en les dones. La mobilitat s’ha relacionat social-

ment al gènere masculí relegant el paper de la dona al sedentarisme i la llar. 

És important evitar d’englobar les dones immigrants, en qualitat de dones i de migrants, 

dins d’un únic model. Cada dona viu la migració de manera molt diferent; les dones emi-

gren per motius molt diversos i en situacions molt distintes. No és el mateix la dona jove 

que ve a estudiar aquí a la universitat i decideix quedar-s’hi, que la dona que vol deixar 

enrere la situació econòmica tan precària del seu país, ni la dona que fuig d’un conflicte 

bèl·lic, que la dona que busca independència i aventura, ni tampoc les dones immigrades 

per raons d’orientació sexual i identitat sexual, hi ha moltes lesbianes que emigren per 

buscar comunitats de recolzament on poder expressar la seva sexualitat lliurement.

No obstant aquesta diversitat de situacions, experiències i dones, sí és cert que podem 

trobar a gairebé tots els processos migratoris certs elements comuns que prenen rellevàn-

cia. El temps pren una importància cabdal durant el procés migratori: la decisió de marxar, 

el viatge, l’arribada, l’assentament, el dol per la pèrdua... tot requereix el seu temps. És 

per això que la relació temps i migració és el nexe d’unió entre l’exposició Femart 2007, 

que s’acaba de realitzar i dedicada precisament al temps, i la revista que ara presentem 

dedicada al tema dones i migracions. 

Les dones migrants: 
diversitat i pluralitat
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“Escoltar les dones 
migrants és la millor 

manera de poder 
apropar-nos a les 

seves realitats. Ara 
bé, cada dona té 

la seva història, la 
seva experiència 

personal. Hem obert 
aquest espai per 

escoltar les seves 
veus, veus viatgeres, 

veus diverses.”

gabriela reyes | 29 | xile

... gabriela El fet de deixar Xile per venir a Barcelona a fer-hi un 
màster quan tenia 23 anys i tot just acabada la carrera de periodisme, va ser 
una decisió que planejava de feia molt de temps. No vaig venir sola, potser no 
ho hagués fet sense la companyia del meu millor amic de la universitat. Tots 
dos volíem perfeccionar-nos acadèmicament i després tornar al nostre país 
per exercir-hi la docència. El suport emocional i econòmic el vaig obtenir dels 
meus pares, sense ells tampoc n’hagués estat capaç. Es tractava d’una inversió 
a llarg termini, per part meva, però també per a ells, per a la meva vida i la 
seva satisfacció. Però les expectatives de futur van anar canviant amb d’altres 
prioritats més immediates i menys acadèmiques, però enriquidores de tota 
manera per a la vida de qualsevol dona ja sigui professional o no. 

Barcelona em va acollir generosament… la ciutat i el grup al qual pertanyia 
(gairebé tots llatinoamericans com jo mateixa) em van oferir la possibilitat de 
desenvolupar les meves capacitats intel∙lectuals i laborals. Una visió del món 
més àmplia també em va permetre de treballar en coses que abans ni se m’ha-
vien ocorregut (de cuinera, de noia de la neteja), coses que vaig fer feliç en 
aquell moment perquè suposaven guanys immediats que em van permetre fer, 
viatjar i conèixer, aquestes eren llavors les meves prioritats. Vaig tenir la gran 
sort de conèixer gent molt bona que em va oferir feina i que va regularitzar la 
meva situació laboral.

Ara, després de sis anys de viure aquí, les meves expectatives han canviat. Estic 
a punt de deixar enrere la dona jove que volia viure el que cada moment li de-
parava: sortir de viatge, fer qualsevol feina... He estat força feliç durant aquest 
temps, no ho negaré, però ara crec que he tocat fons i les fites –professional, 
maternal, emocional–, descurades durant aquest temps, comencen a demanar 
atenció. Actualment estic passant un moment difícil, vull aconseguir coses que 
potser al meu país ja tindria (feina de periodista, parella, fills). Sé que el procés 
serà lent i de vegades perdo la paciència i tinc ganes de deixar el poc que tinc 
i anar-me’n... No descarto tornar a Xile, però abans voldria obtenir la naciona-
litat espanyola per poder provar potser sort en algun altre país d’Europa o, per 
si torno mai al meu país, tenir la possibilitat de tornar aquí. 

... fune Vaig venir perquè el marit era aquí. Ell em va proposar de venir, 
i jo vaig decidir que sí. Vaig prendre molt ràpid la decisió.
Però la realitat a Europa ha estat molt diferent del que em pensava en aquell 
moment. Pensava que aquí seria tot fàcil i que no s’hauria de treballar tant. 
Això no és el que t’imagines des d’Àfrica. 

L’arribada aquí va ser sorprenent, per tots els canvis que et trobes. Són dues 
vides molt diferents, aquí i allà... encara que m’agrada més viure aquí, perquè 
hi tinc més oportunitats. Vaig venir sola i ara tinc els meus fills [dues nenes i un 
nen] i una casa. Tenia 21 anys, ja en fa 12... ara la meva vida és aquí. 
I aquí fan més cas a les dones. A Mali, no hi pintem res.

Al principi va ser difícil. Em va costar l’idioma. Sabia fran-
cès però no castellà. Va ser com començar la vida des 
de zero. A Mali sempre estava amb gent i les portes de les 
cases sempre obertes. Quan arribes aquí, estàs sola, tothom 
tancat a casa, no hi coneixes ningú.

I a l’actualitat, més o menys. Vaig tirant. El problema són 
els diners. Amb les nenes i el nen, estar pendent de tot tu 
sola [es va separar ja fa un temps], sense cap ajuda. Tre-
ballo molt per poder pagar-ho tot, si no fos per això... no 
estem tan malament. Però no tinc intenció de tornar... encara 
que mai se sap!

El balanç global és positiu, aquí tinc moltes coses com a dona que 
al meu país no tindria. I això no és poc. Per exemple, treballar 
netejant és una cosa que a Mali ni els homes poden aspirar a fer. 
I allà cap dona sola pot mantenir tres fills. Allà, sense estudis, no 
ets ningú. Aquí puc mantenir les filles i el fill i també podem fer 
encara altres coses...

fune foufana | 34 | mali
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... ceci Els moments durs de la 
vida no és que els oblidem, sinó que 
no en parlem, no els volem recor-
dar. Ara fa uns cinc anys que visc a 
Catalunya i que vaig marxar d’Equa-
dor, de Quito. Va ser una fugida, ne-
cessitava alguna cosa nova i trobar 
una sortida econòmica a la meva si-
tuació. Volia anar a un lloc nou, on 
ningú em conegués, on poder-me 
reinventar i on no em jutgessin per 
ser una dona divorciada. Vaig estar 
durant molt de temps buscant la 
col∙laboració del pare dels meus fills, 
però era com buscar una agulla en un 
paller. Vaig passar de tenir-ho tot a 
no tenir res. Ens vam vendre l’hotel 
que teníem a la platja i després va 
venir el corralito, és a dir, els bancs 
van fer fallida. Vaig perdre els diners, 
només en tenia prou per a les despe-
ses d’un mes, i res més. El deteriora-
ment de la relació amb el meu marit, 
dues carreres, però sense feina, sense 
tenir res... ja m’ho havia venut tot. Jo 
volia ser jo mateixa, no volia viure 
amb l’ajuda constant de la família, ni 
ser una càrrega. Amb altra gent pro-

pera vam muntar un projecte d’un 
centre infantil per poder donar una 
alternativa al barri i a les nostres vi-
des. És així que vaig conèixer un grup 
de catalans que venia a veure el pro-
jecte a través d’un viatge alternatiu 
a Quito. Un dels nois em va ajudar a 
sortir d’Equador i em va fer una carta 
d’invitació per venir a Barcelona.

El viatge: vaig fer escala a Bogotà i 
vaig passar un munt de requisicions, 
moltes duanes, una duana, una dua-
na i una altra duana.

Una d’aquestes noies catalanes que 
vaig conèixer a Quito va ser qui em 
va ensenyar Barcelona, em va expli-
car moltes coses, em va presentar 
gent... va ser molt important per a 
mi. Una altra peça clau va ser, l’Aso-
ciación de Imigrantes Etacaru, el meu 
germà la va fundar amb altra gent, 
treballava des d’aquí i des d’allà per 
a la gent equatoriana. A l’associació 
vaig trobar refugi, jo crec que el meu 
germà es pensava que em perdria i 
em va voler protegir. 

samra muschtaq | 20 | gujrat

Jo volia trobar una feina, era profes-
sora, venia a treballar del que fos per-
què havia de pagar els deutes (el vi-
atge, els préstecs i mantenir els meus 
fills). Els primers anys, tenia ganes de 
portar els meus fills cap aquí però no 
tenia papers, compartia pis... les me-
ves amigues d’aquí em van fer tocar 
de peus a terra, no tenia estabilitat ni 
econòmica ni de res... i al final vaig 
desistir. Gràcies a l’associació vaig ar-
ribar a Nou Barris mitjançant el pro-
jecte en què treballava: Multicultura. 
Però he tingut tot tipus de feines per 
anar sobrevivint. Al barri he conegut 
molta gent, gràcies a una amiga que 
em va anar obrint espais.

Al cap de sis mesos de ser aquí em 
van detenir. Des d’aquest moment 
vaig començar a tenir por de la po-
licia, abans no en tenia. Anava a 
buscar diners... jo no tenia papers en-
cara, sort que era amb una noia del 
barri, ella plorava dels nervis, a mi 
em van portar fins a la Verneda, va 
venir molta gent a veure’m, tothom 
sabia que era allà. Els polis em deien                 

“tu qui ets perquè tothom demana 
per tu...”. 

L’any passat vaig anar a Equador, 
arran d’uns tallers de codesenvo-
lupament a Madrid em va sorgir la 
possibilitat d’anar-hi quinze dies, no-
més quinze dies. Feia tres anys que 
n’havia marxat. Vaig treballar-hi una 
setmana i l’altra vaig dedicar-la a la 
meva família, no m’ho podia ni creu-
re.  Va ser bonic de sentir que en el 
fons no me n’havia anat mai d’Equa-
dor, vaig tornar a veure els meus fills, 
però també tenia por del que em tro-
baria... però tot va ser positiu. Quan-
tes històries!

Pagar deutes i no tenir diners, després 
tenir diners i estar més estable eco-
nòmicament i finalment tenir diners, 
papers, lloguer d’un pis i parella! Però 
tota la història dels papers... i amb 
tot el paperam que he anat guardant 
he de fer alguna cosa, he de crear al-
guna cosa per tancar definitivament 
aquesta etapa.

... samra Hola, no sé com començar, voldria donar la visió d’una dona 
pakistanesa, dir el que pensen les dones que prenen la decisió d’abandonar 
Pakistan per venir aquí, és possible que no totes nosaltres pensem igual. Tant 
se val, els problemes amb què es troben les dones pakistaneses són molts. A 
Pakistan tot es relaciona amb la cultura i la religió. Gairebé totes les dones se 
sacrifiquen per la seva família i no poden prendre decisions pròpies. Els pares 
decideixen el matrimoni i a partir d’aquell moment la dona queda confinada a 
la llar i tots els seus sacrificis i somnis tenen a veure amb el marit i els nens. 

Els homes vénen a Europa perquè a Pakistan tot és molt car i per viure es ne-
cessiten els diners. Els homes deixen la família i totes les seves relacions per 
venir  aquí i més tard vénen les dones pensant en el futur dels seus fills. Quan 
saben que els homes estan  contents, elles també ho estan i deixen el país 
per trobar-se en un lloc del tot diferent. L’ambient d’aquí és diferent i una se 
sent com un bebè acabat de néixer. L’emigració és sempre i per a tothom una 
decisió difícil, quan algú arriba a un lloc nou no compta amb imatges ni idees 
preconcebudes, el que intenta només i per damunt de tot és estar content i 
pensar que hi durà una vida millor, altres somnis o pensaments són inconcebi-
bles. La vida als nous indrets és totalment desconeguda, però les dones pakis-
taneses sempre estan alegres tot i que a vegades fins i tot els falta el menjar. 

ceci cadillo | 38 | equador
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No va ser una decisió fàcil deixar Pa-
lestina i venir a Barcelona. Sabia que, 
si marxava, potser no podria tornar-
hi mai més. La idea de marxar m’ha-
via obsessionat durant els dos últims 
anys de viure allà. No tenia una idea 
clara d’on volia anar, només sabia que 
volia sortir-ne i deixar la meva “pre-
só”. Que no sabés on anar no vol dir 

que no sabés per què volia marxar. 
Diverses raons socials i polítiques em 
van forçar a prendre aquesta decisió. 
Em sentia estrangera en el meu propi 
país i aquest sentiment s’havia anat 
agreujant amb els anys. El fet de ve-
nir d’un ambient tradicional m’ha 
creat conflictes interns: del que vull 
per a mi i del que la societat espera 
de mi. La llibertat i la capacitat de 
decidir que jo volia no es troben dins 
dels “límits” que els codis socials per-
meten a una dona. Una dona en la 
meva societat és allò que l’home vol 
que sigui: una seguidora, però no una 
iniciadora. El domini de la teva prò-
pia vida hi està impossibilitat per les 
regulacions que els homes ens impo-
sen emparant-se en certes tradicions 
i costums socials. Qualsevol dona 
que intenti trencar aquestes tradi-
cions està en perill de ser proscrita, 
marcada, marginada i no acceptada.

El pitjor és que l’ocupació israeliana 
de Palestina fa que la situació sigui 
encara més miserable. Al marge del 
tradicionalisme, el conflicte Israel-
Palestina sembla no tenir aturador. 

Això ha afectat indirectament els 
rols de gènere i la relació entre els 
dos sexes en la societat palestina. 
Malgrat el que molta gent pensa, 
les dones palestines comparteixen 
la càrrega diària amb els homes. Hi 
ha un gran percentatge de dones pa-
lestines que treballen a Cisjordània i 
a la franja de Gaza. És cert que les 
dones participen en molts aspectes 
de la vida. Hi ha dones resistents, 
escriptores, presoneres, ministres, 
mestres, doctores, advocades, engi-
nyeres, etc. Irònicament, les políti-
ques discriminatòries israelianes no 
discriminen entre palestines i pales-
tins i tracten tothom de la mateixa 
manera. Malgrat que les dones pales-
tines comparteixin les responsabili-
tats quotidianes amb els homes, les 
dones encara es consideren inferiors 
als homes i no gaudeixen dels ma-
teixos drets. Les dones són obligades 
a seguir certs costums que l’home 
ha creat per mantenir la seva auto-
ritat dins d’una societat patriarcal.

Molta gent m’ha preguntat per què 
vaig escollir Barcelona i no un altre 
lloc; és una pregunta que em fan gai-
rebé cada dia. La meva resposta és 
que no ho havia planificat d’antuvi, 
que va ser més aviat una coincidèn-
cia. Senzillament Barcelona era la 

... samira

samira h | 30 | ramal·lah

primera destinació on podia arribar 
amb avió. Ara, deu mesos després, 
estic molt contenta i em sento afor-
tunada de ser en una ciutat tan vi-
brant, diversa, oberta i moderna. He 
de dir que la meva arribada aquí no 
hauria estat possible sense el suport 
dels amics i les amigues dels drets 
del poble palestí i de les dones. Aquí 
se’m van obrir moltes portes, i tam-
bé molts cors. Finalment vaig sentir 
que era en un lloc que puc anomenar 
“casa”, un lloc on no em veuen com 
a “estrangera” i on em sento còmo-
da. Sóc respectada tal com sóc i per 
les coses que he fet en la meva vida. 
No hi ha dubte que, al començament 
vaig tenir dificultats per adaptar-me 
al nou lloc i a la nova cultura —di-
ficultats més aviat relacionades amb 
l’idioma—, per tenir vida social, per 
trobar feina, per buscar pis i, sobretot, 
per legalitzar la meva situació. Per 
això, vaig decidir demanar asil empa-
rant-me en una nova llei del govern 
espanyol que s’aplica des del març del 
2006 per la qual les dones en la meva 
situació poden demanar protecció. El 
meu cas encara està pendent de re-
soldre, però mentrestant vaig fent la 
meva vida. Per sobre de tot, em con-

sidero una “persona completa”, amb 
capacitats, potencials i drets iguals 
als dels homes. Per primer cop en la 
meva vida, he pogut experimentar 
què és ser lliure i l’alegria de ser dona 
—una dona lliure—, un ésser humà 
respectat a qui no es demana que 
compleixi unes normes imposades.

Els meus plans per al futur són apren-
dre millor la llengua, conèixer millor 
la societat i la cultura d’aquest país 
prenent part en activitats culturals, 
interactuar amb la societat fent es-
forços per integrar-m’hi i, el més 
important, treure’m un doctorat 
en el desenvolupament de les do-
nes i el seu empoderament. També 
m’agradaria obtenir més experiència 
treballant amb dones marginades i 
víctimes d’abusos. Espero que amb 
aquests coneixements pugui arribar 
a fer alguna cosa per ajudar les dones 
que viuen en societats vulnerables 
com la meva, perquè puguin prendre 
decisions pel seu compte i esdeve-
nir al màxim independents i lliures.
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La meva intenció en arribar a Barcelona era de quedar-m’hi encara no sis me-
sos. Hi vaig arribar com a estudiant amb una beca Erasmus. Aquesta decisió 
no va ser gaire difícil ja que era bastant jove i no tenia compromisos, a més a 
més, a Portugal ja m’havia independitzat dels pares, no econòmicament, però 

a causa dels estudis. Vaig venir a Barcelona per estudiar però també 
amb la idea d’obrir portes noves. He comptat sempre amb el suport 

incondicional dels meus pares atents contínuament a la meva 
evolució acadèmica i que no van veure cap inconvenient que 
me n’anés encara que fos noia i filla única.

El fet de ser estudiant i de gaudir d’una beca va aju-
dar-me a l’adaptació i a penes vaig topar amb cap 
dificultat. Ser dona entre els estudiants no és cap 
desavantatge, la manera d’observar la realitat té 

més a veure amb la personalitat de cadascú que no 
pas amb el gènere. 

Acabada la beca, tanmateix, vaig allargar la meva estada a 
Barcelona i vaig entrar a la vida laboral, per a mi, en un país 
estranger. M’hi vaig haver d’implicar molt perquè no tenia pa-
rella i vaig prendre consciència de què significava la implicació 
personal. Avui dia la dona gaudeix d’experiències que antany es 
rebutjaven com ara viatjar soles, o tantes d’altres, i ara em sen-

to orgullosa d’haver-me pogut independitzar fora del meu 
país i de ser conscient de la meva condició. 

ana teresa cavalheiro | 29 | portugal

... ana teresa
Submergides en les pròpies històries, cadascuna de les periodistes, creadores, ac-
tivistes en pro dels drets de les migrants o/i feministes, es van involucrar en el 
projecte radiofònic de Mujeres en Ruta, on una trucada telefònica ens proposava 
desempolsar aquelles nostàlgies que per la urgència de la immediatesa posposes 
per a sopars que sempre queden pendents. 

Tot i així, i per moltes nostàlgies refrescants que desvetllés aquesta bitàcola, les 
Dones en Ruta no van estar capaces de coordinar un relat únic. Ho deixàvem 
d’aquesta manera perquè reflectia molt la dinàmica amb què elaboràvem els gui-
ons, les peces i els programes de Mujeres en Ruta, sempre anàvem de pressa, ho 
deixàvem a mig fer i quan ajuntàvem les parts, en sortia un relat inèdit que s’ente-
nia i ens sorprenia a totes nosaltres. Com sempre, doncs, en el text no es repeteix 
la memòria, sinó que es complementa. 

Mujeres en Ruta és un programa de Ràdio Paca, una ràdio feta per dones i per a 
dones i homes, que pots escoltar per Internet a l’adreça: www.radiopaca.net, com 
és més que sabut un conflicte que va esclatar ens va dispersar de la seu inicial, i 
ens va deixar les Mujeres en Ruta dispersades, cansades i desgastades. Van ser 
les companyes ciberperiodistes que aguanten encara ara Ràdio Paca que ens van 
convidar a participar-hi com a voluntàries i que ens van ensenyar a produir relats 
ciber-radiofònics. Internet té a més l’avantatge que es poden escoltar les entrevis-
tades des del seu país d’origen. 

Els continguts els van aportar, d’una banda, la pròpia experiència com a dones 
migrants, dones que duem al damunt cossos i records en el nostre present; i de 
l’altra, les aportacions de les migrants del barri de la Ribera a qui vam preguntar 
per fer el programa pilot la seva opinió sobre quin tipus de programa voldrien i per 
què caldria una ràdio que tractés el tema de mobilitat femenina.

Com tothom ja sap, la Ribera és un punt de trobada per a moltes dones vingudes 
d’arreu: a les perruqueries, a les places o mercats dones dominicanes, algerianes, 

dones 
que es van 

quedar a 
la ruta

o sobre 
l’experiència 

d’un programa 
de dones 

migrants per a 
dones migrants

dones 
immigrants/
mitjans de 
comunicació. 
creacions i 
experiències
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marroquines, argentines, cubanes, brasileres, peruanes, colombianes, bolivianes, 
mexicanes, equatorianes, es reconeixen en la intimitat d’una permanent o quan 
fan cua en un Western Union esperant el torn per enviar la mesada a la família. 

És per això, i perquè en aquell moment algunes de les dones d’ en ruta érem veï-
nes del barri, que vam fer el programa. Era, doncs, un treball de barri i per al barri 
on vivíem. El treball va transcendir perquè les radiopaqueres van ensenyar-nos a 
interferir, per Internet, les versions úniques i uniformadores que ens consideren 
miserables, víctimes o traficades pel fet de ser migrants. 

Al programa volíem reflectir que les migrants no som víctimes, però tampoc labo-
ratoris. El que volíem era explicar les nostres històries i a la nostra manera, fartes 
ja de l’instrumentalisme de les polítiques públiques, dels discursos acadèmics, dels 
discursos polítics, volíem reflectir els desitjos, les ràbies, els dols, les esperances de 
dones que són més que empresàries, treballadores, caps de famílies transnacionals, 
usuàries de locutoris... som dones.

Creiem que com a dones, i encara que tinguem diferents colors de pell, que cre-
guem en déus diferents i visquem realitats diverses de classe social, per damunt de 
tot som dones i això ens uneix, també amb les dones amb passaport europeu que 
lluiten per l’equitat en la diferència. 

dones 
que es van 

quedar a 
la ruta

La intenció d’aquests programes, aconseguida en part i en part encara per fer, és 
generar un espai de discussió, de lectures i d’intercanvis sobre les migracions a par-
tir de les experiècies de dones que són aquí i allà, dones que, per diferents motius, 
han decidit no romandre als llocs d’origen. 

Tots els programes estan disponibles per RadioSwap a http://radioswap2.ulb.ac.be/showSeries.
php/001se32 Els programes que es van produir foren: “Especial Oaxaca 2006.” Sobre els esdeveni-
ments repressius a Mèxic. “Mujeres en Ruta.” Històries de dones migrades i les seves motivacions 
explicades des d’un locutori de Barcelona. “Todas somos Atenco (1 i 2.)” Sobre la violència institu-
cional i neoliberal. “Feminicidios. Programa.” Dedicat a les dones que han migrat del d’El Salvador. 
“Fronteras internas.” Quatre dones expliquen les seves experiències com a estudiants estrangeres 
i migrades amb l’objectiu de delimitar les fronteres internes trobant-se en territori espanyol. “Arde 
Francia.” Primer programa de la sèrie elaborat arran dels esdeveniments ocorreguts a França al no-
vembre de 2005. “El placer de migrar.” En aquest programa vam parlar de les dones que van emigrar 
sense cap motiu concret, senzillament perquè en tenien ganes. “Violencia de género.” Entrevistes 
i història de vida sobre violència de gènere viscuda durant el dol migratori. “¿Por que migraste?” 
Històries de dones migrades i les seves motivacions explicades des d’un locutori de Barcelona. 

Les dones E’Waiso Ipola vam estar emetent els dilluns i durant cinc anys un pro-
grama a Ràdio Contrabanda  titulat “L’hora d’Àfrica”. En aquell moment va sorgir 
perquè pensàvem i pensem encara que els i les immigrants han de ser als mitjans 
de comunicació. No hi havia llavors cap grup d’immigrants a la ràdio ni a cap altre 
mitjà. Vam connectar, doncs, amb el grup de dones de Ràdio Contrabanda que ens 
va cedir un espai. Cap de nosaltres tenia coneixements tècnics,  però això no va ser 
un entrebanc. La Irene va aprendre a manejar els botons, la qüestió tècnica, mentre 
que jo em vaig encarregar de dissenyar els programes, cada setmana pensava en el 
tema que volíem tractar i les convidades que volíem entrevistar. La intenció prime-
ra d’aquests programes era la divulgació: parlàvem de dona, immigració i sobretot 
vam posar l’accent en Àfrica. Vam estar treballant-hi durant gairebé cinc anys, però 
això suposava un gran esforç, cal tenir en compte que les dues érem voluntàries. 
Quan ens van demanar de canviar de dia, ja no vam poder continuar amb aquesta 
tasca. El programa tanmateix va fer forat perquè la comunitat africana de Barcelona 
esperava cada dilluns el programa d’E’Waiso. A partir d’aquesta primera experiència 
i d’una manera subtil, alguns mitjans de comunicació van anar incorporant la nostra 
veu, la Irene va estar durant dues temporades col∙laborant amb el programa de la 
Gemma Nierga com a dona i africana. Després van sortir encara més possibilitats 
i maneres d’incidir en altres mitjans de comunicació. Una altra via que vam tenir i 
tenim és  la publicació de la revista E’Waiso, anterior, de fet, al programa de ràdio. 
Al principi la revista era trimestral, després semestral, i ara... surt quan pot!  Un altre 
espai on hem estat és la televisió. A l’inici de BTV es va crear un espai d’informatius 
estrangers i nosaltres també vam tenir-hi el nostre lloc, vam ser les pioneres en 
emprar a la televisió la llengua bubi, ens adreçàvem a tots els col∙lectius africans de 
Catalunya  però nosaltres ens encarregàvem especialment del tema de dona.

L’experiència va ser molt positiva, però ens vam adonar que les coses s’han de 
professionalitzar i han de tenir un pressupost al darrere, un finançament i no poden 
només dependre del voluntariat. Vam encetar una etapa important, i ara estem 
obertes a trobar un espai de ràdio o tele per col∙laborar-hi  perquè pensem que als 
mitjans de comunicació, com a la societat en general, hauria de tenir cabuda la 
nostra presència, la de les dones immigrants.

Les dones 
d’E’Waiso 

Ipola als 
mitjans de 

comunicació

La Remei Sipi 
d’E’Waiso Ipola, 

un grup de 
dones guineanes 

residents a 
Barcelona, explica 

l’experiència 
d’haver incidit 

i creat espais 
a través de la 

presència de les 
dones immigrants 

als  mitjans de 
comunicació.

dones 
immigrants/
mitjans de 
comunicació. 
creacions i 
experiències

dones 
immigrants/
mitjans de 
comunicació. 
creacions i 
experiències
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La importància de les dones a tota 
societat és ben clara, però potser no 
ho és tant la consciència de l’especifi-
citat del nostre rol en tots els àmbits 
del desenvolupament i la necessitat 
d’organització de la nostra partici-
pació. En el cas d’una situació extre-
ma, com és la de les dones sahrauís, 
l’organització de la seva participació 
en la lluita per la supervivència dià-
ria dins d’una lluita pel retorn al seu 
país no sembla que sigui discutida 
per ningú. Els homes eren a la guerra, 
i elles van haver d’organitzar tota la 
intendència, això no els era del tot 
estrany perquè tradicionalment ja ho 
feien. Actualment, la distribució dels 
aliments bàsics es fa al carrer. Les 
dones del poble, les daira, els repar-
teixen i en parlen. Les dones sahrauís 
varen ser un dels grups fundadors 
de l’Associació de Dones Africanes, 
el 1962, un any abans de la crea-
ció de l’Associació d’Estats Africans, 
quan encara eren al seu territori. Al 
Congrés i durant algun dels actes 

viatge al sàhara

Recull de l’estada al V Congrés de les 
Dones Sahrauís al Campament 27 de 
Febrer que és un dels campaments de 
refugiats sahrauís a Tinduf (sud-oest 
d’Argèlia tocant a la frontera amb 
l’antic Sàhara Espanyol)

paral∙lels, hi va haver crides perquè 
les dones es presentin a les eleccions 
dels diferents pobles i n’ocupin els 
càrrecs, també es demanava el vot 
de les dones per a les dones.

Han passat trenta anys des de l’inici 
de l’ocupació del Sàhara Espanyol i 
de la diàspora i les perspectives enca-
ra són del tot incertes. L’organització 
de les dones ha afavorit el desenvo-
lupament d’activitats que enfortei-
xen tota la població. Per exemple, 
hi ha moltes joves que parlen llen-
gües com ara l’espanyol, el francès, 
i també l’anglès aprofitant estades 
infantils a l’estranger o estudis que 
han fet. Al llarg dels anys han anat 
desenvolupant accions i projectes 
per enfortir les dones, per ajudar-les 
en els parts per exemple o, un dels 
primers, la creació d’una escola de 
dones que és justament on ara s’ha 
fet el Congrés. 

D’escoles i de cases de dones, se’n 
van crear d’altres posteriorment. Es 
tracta de centres de formació per a 
joves i per a grans, són llocs de rela-
cions on fins i tot de vegades es pot 
trobar algun haman. La higiene és 
fonamental si es té en compte que 
les temperatures a l’estiu poden ar-
ribar als cinquanta graus. Les dones 
aprenen a conduir i moltes saben de 
mecànica, no només les més joves. 
Una de les mares que ens va acollir 
va a aquesta escola i és una dona de 
més de quaranta anys que va haver 
de sortir del país quan encara no en 
tenia vint.

La inauguració del Congrés va donar 
oportunitat de mostrar una activitat 
artística amb coreografia, música i 
cançons que a més a més de l’au-
tenticitat de les intèrprets era d’una 
qualitat impactant. 

La cooperació és un tema fonamen-
tal, i en aquests moments les dones 

sahrauís estan col∙laborant amb mol-
tes organitzacions d’Europa... i d’Es-
panya principalment. Actualment hi 
ha una gran col∙laboració amb ins-
titucions del País Basc que hi han 
aportat diners per a la construcció de 
cases de les dones. Un altre moment 
emotiu va ser el testimoni d’una 
dona del Sàhara ocupat que va ser 
amenaçada, detinguda, maltractada i 
violada diverses vegades al davant de 
la seva filla de només quatre anys i 
que actualment viu refugiada a l’exi-
li. Se li demanava que fes d’espia del 
seu marit. La valentia d’aquesta dona 
encara creix si tenim en compte la 
dificultat de les dones àrabs a l’hora 
de parlar públicament de temes tan 
íntims.

Al Congrés s’ha parlat de política ge-
neral i, com és natural, s’espera amb  
impaciència que l’ONU arribi a una 
resolució que respecti el dret dels 
sahrauís a la sobirania del seu país, 
però no es veu amb gens d’optimis-

Qui no hagi estat mai en un campament 

de refugiats pensa primer que la 

situació ha de ser-hi molt dura i ja hi 

va preparada, però en veure el poblat 

construït en aquella immensitat de 

terra àrida, de sorra, amb alguna pedra 

de tant en tant, el cos nota com puja la 

indignació cap a la gola i cap als ulls. 

La vida, però, no s’atura i veus que la 

gent que et ve a rebre ha reconstruït 

en aquest racó de món una vida 

senzilla i fascinant. És cert que depenen 

totalment de l’ajut exterior, però hi han 

posat una intel·ligència i un coratge 

enormes per resistir i poder-hi viure.
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· · ·  Ja. Encara no. Ni sempre ni mai, ni tan sols de vegades. Ara. Ara. Ni abans ni després: ara. Ara mateix. Ja. Avui. No 
ahir. Ni demà: avui. Ni mai ni sempre. Mai: un dia qualsevol, un dia més. O no, depèn. No arriba. Sempre: cada dia, 
més dels que es poden comptar, contínuament. · · ·  És la vida mateixa que passa com un sospir. Contemplo amb as-
torament la pell que ha esdevingut transparent, l’aura trasmudada. Una munió de petits canvis imperceptibles i una 
idea que es transforma i els endreça al llarg del temps. El temps que és generós, però també implacable, incondicional, 
com el somni i com la mort. · · ·  2006-2007. Cada ésser humà és mostra d’allò que anomenem temps, la seva nuesa 
és el testimoni del transcórrer del cicle de la vida: els plecs de la carn, la pell i la seva textura, l’expressió que va més 
enllà de l’exclusiva materialitat, perquè l’ésser humà és un contenidor del temps. · · ·  El temps és allò que està passant 
i que quedarà imprès en la intimitat de la memòria de cadascú. · · ·  Cada dia sumem i restem temps i vida. · · ·  No som 
capaces de distingir tan clarament entre el moment que vivim, els moments passats i l’avenir. D’aquesta confusió nei-
xen les nostres ansietats i frustracions. Estem, eternament, mentre vivim, buscant el temps, sense saber en realitat què 
estem buscant. · · ·  Temps d’espera, temps més llarg, subjectiu, d’aquests que desesperen quan passen, temps mort i 
inert, temps d’ansietats, de fantasies i de desitjos. · · ·  Per a una ment inquieta el temps és una mancança, una riquesa 
inabastable, presa de la imaginació desbordant que ens persegueix. · · ·  El temps que cada vegada m’allunya més de 
tu. El temps relatiu, m’han dit, el temps tot ho cura, mama, el temps tot ho cura. · · ·  Tot el que s’esdevé s’esvaneix i 
només en queden records, vans records del que va ser. La nostra memòria transfigura aquests records al seu gust. · · · 
El temps ha acabat desenvolupant-se com a mesura, tractant segurament de calmar un neguit de desorientació con-
tínua. · · ·  Les pàtines que deixa el temps sobre els nostres objectes personals i que fa que els guardem com a tresors. 
Sovint ens parlen del passat i, des del present, els carreguem de significat. · · ·  Quan pensem en el temps, pensem en 
paraules, del passat, del present i del futur, com si l’una seguís l’altra. · · ·  El temps com a dimensió, trobo que és infinit, 
circular, no té principi ni fi. És un temps sense hores. · · ·  És per això que aquesta paraula té un gran significat per mi, 
ja que aquest temps el construïm cadascú de nosaltres en cada moment de la nostra vida. · · ·  En l’espera ens concen-
trem únicament en el pas dels segons, els minuts i les hores del tic-tac del rellotge. · · ·  Allà dalt el silenci t’envolta i 
et transporta al passat i el vent et xiuxiueja històries passades i sents que el temps ha passat per aquí. · · ·  Els espais i 
temps necessaris perquè les dones puguem viure cada moment vital sense presses. Ningú pot viure’ls per nosaltres, i 
només nosaltres, des de la nostra individualitat com a dones, podrem determinar el temps que necessitem per sentir, 
riure, expressar, plorar, dansar... · · ·  El viatge (espai/temps) de canvi, de plaer, d’un món desconegut, d’una relació, de 
la vida mateixa... Saps, coneixes el teu punt de partida però ignores el que pot esdevenir. · · ·  La línia de temps és tam-
bé la línia de vida, de duració de les coses, els éssers, els sentiments, els moments, a vegades instants... Marcat per un 
principi i un final, et diuen que tot el que comença s’acaba, però quan? · · ·  Creues la línia i, de sobte, ja ha desaparegut.

13 MOSTRA D’ART DE DONES de Ca la  Dona 
text col·lectiu, significats, concepcions, percepcions...

eL temps per a les artistes
me la proposta del Marroc de donar 
un estatut d’autonomia a l’antic 
Sàhara Espanyol que sigui acceptat 
per l’estat espanyol. Les dones i els 
homes sahrauís no volen aquesta 
autonomia perquè entenen que el 
Marroc no té cap dret de sobirania 
sobre el territori. La República Àrab 
Democràtica Sahrauí, (RADS) està 
reconeguda actualment per setanta 
països com ara Argèlia, Síria, Vene-
çuela, Cuba i Sud-àfrica. Justament 
al Congrés de les Dones hi van anar 
representants institucionals de Sud-
àfrica, Namíbia, Botswana, Cuba i 
representants argelines. De l’estat 
espanyol hi va participar una repre-
sentació del Consejo para la Igualdad 
de l’ajuntament de Bilbao i també de 
l’Instituto Nacional de la Mujer.

És fascinant de veure les dones com 
mantenen la dignitat dins i fora de 
casa seva. Com els agrada de portar 
els colors de la roba ben combinats! 
El vestit que sobresurt per sota les 
mànigues o els pantalons no ha de 
desentonar dels colors de la melfa (la 
roba que les cobreix de cap a peus 
i que recorda el vestit de les dones 
hindús). La traça a fer turbants que 
les protegeixen totalment del vent 
i que gairebé no deixen ni veure els 
ulls! I només cal apreciar la majestu-

ositat i la cura amb què preparen el 
te encara que és cert que els homes 
les imiten molt bé. La calidesa de 
l’interior de les cases amb els coixins 
i les catifes que s’omplen d’una pols 
rosada: la sorra de l’exterior.

On arriba l’electricitat hi ha antenes 
parabòliques i la canalla mira els ma-
teixos dibuixos animats que a casa 
nostra. Això també vol dir que hi ha 
arribat Internet i que hi ha gent que 
hi troba la seva aplicació en la forma-
ció i la comunicació.

Nosaltres ens aprofitarem de les tec-
nologies per estar en contacte amb 
elles,  per informar-nos mútuament i 
comunicar-nos. 

Moltes joves d’entre vuit i disset anys 
s’han format durant llargues tempo-
rades a l’estranger, sovint a Cuba, ara 
però, freqüentment a Alger. Les que 
no s’han pogut formar i les que ho 
han fet tenen molts cops les matei-
xes possibilitats professionals. Això 
és una situació que els homes i les 
dones sahrauís ja tenen en compte. 

Aquest Congrés ha afavorit sens 
dubte el coneixement i la informació 
i deixa una porta oberta a la comuni-
cació gràcies a les noves tecnologies.

viatge al sàhara
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00
1

 · · ·  chiara guarducci. Month #1, 2, 2006. Lambda sobre alumini, 84 x 36 cm c/u. 00
2

 · · ·  laura cardona. S/N, 2006. Perles falses, fil de nylon, tela 

de crep negre i tela de lona negre, barres de fusta. Les cinc teles varien entre 250 i 120 cm d’alçada x 50 i 80 cm d’amplada. 00
3

 · · ·  ana jiménez. Granma, 2006. 

Fotografia, dimensions variables. 00
4

 · · ·  esmeralda fernández. Autoretrato de la artista. De la sèrie Dimension desconocida. Fotografia, 70 x 

100 cm c/u. 00
5

 · · ·  ángela palacios. Moments, 2006. Instal∙lació. 3,60 x 2,40 x 1 m. 00
6

 · · ·  pilar mateo. Ha passat per aquí, 2006. Sèrie de fotografies 

en blanc i negre, 12,7 x 17,8 cm 00
7

 · · ·  eugènia canal. Temps sense hores, 2006. Oli sobre tela, 116 x 90 cm · · ·  00
8

 sonia ibáñez. Penélope, 2006. 

Instal∙lació fotogràfica: caixa de llum i fil de ferro. 1’50 x 50 cm (aprox) 00
9

 · · ·  núria güell. Sèrie Soy, Soy, Soy, 2004. 4 retrats fotogràfics b/n, 50 x 70 cm 

c/u. 01
0

 · · ·  pilar vélez. Cuerpo de mujer, 2006. Sudari, varilla de ferro, tela mixta, 53 x 136 cm 01
1

 · · ·  amaya gonzález. S. T. (creo que está todo 

dicho), 2006. Fotografia digital. 90 x 60 cm. 01
2

 · · ·  anne moreno dia. - A - DIA, 2006. Fotografia i instal∙lació, 70 x 150 cm. 01
3

 · · ·  karol bergeret. 

Santes Mestresses, espècie en extinció, 2005-6. Sèrie d’escultures il∙luminades. 01
4

 · · ·  carmen g. martínez. loqu€valeunminuto, 2006/07. 

Vídeo monocanal, color, so, 30 min (aprox), i objectes. 01
5

 · · ·  montse pons. Pourquoi la vie és breu, però té llums (aparador del temps aturat a 

París), 2006. Caixa de llum: fotografia, 59,5 x 42 cm. 01
6  · · ·  eiko sugi. Untitled, 2006. 13 x 19, impressió digital sobre plexiglàs. 01
7

 · · ·  las más turbias I 

per molts anys..., 2006-2007. Vídeo instal∙lació monocanal. Vídeo i animació per ordinador. 01
8

 ∙∙∙ julie marchand. Nunca jamás, 2006. 2 fotografies, 90 x 

200 cm c/u. 01
9

 · · ·  catarina araújo. O Tempo do coração (El temps de cor), 2006/07. Instal∙lació multimèdia. 2’ / 2’30’’. 02
0

 · · ·  mònica porta. I 

el temps ha passat, 2006. Feltre cosit i penja-robes de fusta,100 x 80 x 4 cm. 02
1

 · · ·  cristina garrido. Company for walking, Hèlsinki 2006. Intervenció 

a l’espai públic. 02
2

 · · ·  mariana zamarbide. Botella de mar, 2006. Vidre, cautxú, filferro i llibre. 26 x 25 x 31 cm. 02
3

 · · ·   montserrat altet. Solstici 

d’estiu, 2006. Instal∙lació, ceràmica. 02
4

 · · ·  guisela munita i mariana milei. Modelo Cenicienta: talla 37/38, 2007. Instal∙lació. 20 sabates, mirall, 

tipografia adhesiva, 495 x 80 cm. 02
5

 · · ·  esther casacuberta. Sense títol, 2005. Aigua mineral congelada, aigua del riu Ter (Roda de Ter). Forma exempta. 

Polícrom, 16 x 12 cm. 02
6

 · · ·  valérie dillard. Núvols, 2006 1’53 min. 02
7

 · · ·  cheryl brooks. For every tree is known by its own fruit (Luke 

6.44) Perquè cada arbre es coneix pel propi fruit (Lluc 6,44), 2005. Acrílic, pa d’or, fotografies dels diaris sobre fusta, 67 x 136.5 cm (tauler major) 67 x 

15 cm (Predella – 3 taulers). 02
8

 · · ·  gema pinedo. El ser humano contenedor, 2006. Fotografia,120 x 85 cm. 02
9

 · · ·  helena davó. Tiempo estimado, 

2006. Vídeo instal∙lació12 min. 03
0

 · · ·  mònica cabo. Ridy tu Pley, 2006. Cartells, impressió de tinta sobre paper, 52 x 36,5 cm. DVD. 03
1

 · · ·  rosa maria 

ciurana. Times Square 05, 2006. Tècnica mixta. Tela sobre bastidor, 81 x 60 cm. 03
2

 · · ·  dolors rusiñol. El viatge, 2006. Tècnica mixta i collage sobre 

tela, 81 x 92 cm. 03
3

 · · ·  paloma bañuls. La espera, 2006. Impressió fotogràfica d’imatge digital, 40 x 150 cm. 03
4

 · · ·  kerstin vegelahn. Huellas del 

pasado, 2006. Instal∙lació. 03
5

 · · ·  lúa ruiz-giménez. El fil del son, 2006. Tècnica mixta (cera, coure, tela, agulles), 38 x 13 x 13 cm. 03
6

 · · ·  alejandra 

romina. Tres certificats, 2006. Pintura. 03
7

 · · ·  conxita isern. L’onada que va i ve, 2004. Composició de 9 fotografies digitals, 100 x 71 cm. 03
8

 · · · 
izaskun álvarez. sens titre connut, 2006. Fotografia digital, 50 x 70 cm c/u. 03

9

 · · ·  dolors gonzález. EFÍMER-ETERN (a Pedro), 2006. Instal∙lació 

de mides variables. 04
0

 · · ·  lola lasurt. Els meus pares, enamorats, 2005. Pintura a l’oli sobre tela, 24 x 33 cm. 04
1

 · · ·  tania ramos. Timeline, 2003. 

Vídeo assaig, 3’19 min. 04
2

 · · ·  tjasa kancler. La primera seductora, 2006. Vídeoinstal∙lació. Peces de guix 15 x 15 aprox. i vídeoframes. 04
3

 · · ·alyssa 

casey. El Pais, martes 14 de Noviembre de 2006, 2006. Carbonet sobre paper. 17 x 20 cm. 04
4

 · · ·  rosario ronda. Temps de dol, 2005. Dansa 

flamenca, amb elements de dansa contemporània. 04
5

 · · ·  cecilia de arriba. Sin título. Gres i engalve gris, 18 x 29 cm. Forma, tiempo y espacio. Paper, 

acrílic, guix i ceres i escultura de 60 cm de diàmetre. 04
6

 · · ·  lupe capell. Per aquesta senda ningú més que jo aquesta tarda de tardor, 2006. 

Videoart, 8 min. 04
7

 · · ·  myriam costa. Verdesiendo, 2006. Instal∙lació. 04
8

 · · ·  clara trucco. Hotel Atlántico, 2006. Fotografia. 110 x 110 cm. 04
9

 

· · ·  marta fernández. Camí a l’entropia, 2006. Paper perforat, 490 x 100 cm. 05
0

 · · ·  terry berlier & valerie george. The line you see is not 

the only thing, 2006. Vídeo. 05
1

 · · ·  carme rovira. Per vèncer..., 2006. Retoc i muntatge fotogràfic digital, tríptic de tres fotografies de 30 x 40 cm c/u.

gonistes de 
p r o c e s s o s 

migratoris és 
una considera-

ció relativament 
nova, resultat del 

canvi que han experi-
mentat les migracions en 

general. En aquest punt és 
gairebé impossible no pregun-

tar-nos, com a dones, com és que en 
moviments migratoris anteriors, on 
les dones van tenir una importància 
cabdal, aquestes no hi comptaven, 
com va ser el cas per exemple de les 
dones espanyoles que ja a comença-
ment del segle passat van emigrar a 
París cercant-hi noves oportunitats, 
o el de les dones andaluses que van 
arribar a Catalunya a la dècada dels 
anys seixanta. Ens centrarem en el 

dones immigrants 
andaluses dels anys 

seixanta: contribucions 
invisibilitzades

Actualment, Espanya ha passat de 
ser un país d’emigració, a convertir-
se en un país d’immigració, majorità-
riament de migrants d’origen extra-
comunitari. Recentment és freqüent 

sentir a parlar de la “feminització de 
les migracions”, potser perquè s’hi 
ha començat a tenir en compte les 
dones, però no pas perquè les do-
nes hagin començat ara a participar 
en les migracions. En qualsevol cas, 
l’aparició de les dones com a prota-
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rellevància que han tingut les dones 
com a “exèrcit de reserva”.3 Aquest 
va ser el cas de les immigrants anda-
luses, que van arribar a Catalunya en 
un moment d’expansió econòmica 
que, malgrat que només oferia una 
abundant necessitat de mà d’obra 
masculina, amagava la necessitat 
creixent de reclutar dones per a tre-
balls domèstics, indústries tèxtils, 
etc. No obstant això, a efectes ofi-

cials, a Catalunya, i també a nivell 
nacional, el paper que van tenir les 
dones immigrants com a treballado-
res va ser del tot secundari i sense a 
penes incidència en l’estructura soci-
al i econòmica.4 Aquesta negació té 
a veure amb les omissions estadís-
tiques en relació a les activitats que 
van realitzar les dones i atès el ca-
ràcter d’aquestes activitats, situades 
majoritàriament dins una economia 

submergida que les amaga, però en 
qualsevol cas això no vol dir que dei-
xin d’existir.

Aquesta invisibilització es fa més 
greu si fem referència al treball do-
mèstic que van fer a les llars mateixes 
moltes de les dones andaluses, amb 
dedicació absoluta. Malgrat que el 
treball domèstic, remunerat o no, ha 
estat sotmès a un procés d’omissió 

i de negació semblant, en el cas del 
no remunerat és més complex, per-
què s’hi afegeix un component que 
el devalua encara més. Es tracta de 
la connotació social que acompanya 
el fet de no considerar-lo productiu, 
de realitzar activitats que socialment 
no han estat dotades de valor i que 
en una societat de caràcter capita-
lista esdevenen automàticament 
parasitàries. Com que no es tracta 

d’activitats que impliquin relacions 
contractuals i com que no es vincu-
len directament amb les transaccions 
econòmiques, no només perden el 
valor monetari, sinó que també s’hi 
dóna una important pèrdua de valor 
social.

Les dones immigrants andaluses, si-
tuades entre la tradició i la moder-
nitat, tant a les llars com a fora, es 

van comprometre en l’economia i el 
benestar de les seves famílies. Aquest 
compromís implicava sovint la con-
ciliació del treball fora i dins de la llar 
o la dedicació exclusiva a les tasques 
domèstiques. En el darrer cas, com-
portava la cura de les filles i/o fills, 
del marit i, en alguns casos, d’un altre 
membre de la família d’aquest. Do-
nes que proveïen les seves famílies 
d’una cura i benestar que, paradoxal-

cas d’aquestes darreres: malgrat la 
importància que van tenir per al 
desenvolupament socioeconòmic de 
Catalunya, l’anàlisi de les seves con-
tribucions resulta complexa, per les 
importants omissions amb què to-
pem quant al tema, tant en l’àmbit 
estadístic com bibliogràfic. 

Als anys seixanta, tot i que a 
Catalunya van arribar immigrants 

procedents de diferents indrets de 
l’estat espanyol, l’atenció va recaure 
de manera destacable en el col∙lectiu 
andalús, perquè constituïa sens dub-
te el grup més nombrós.1 Tot i que 
va haver-hi un percentatge equili-
brat entre dones (50,89%) i homes 
(49,11%),2 són gairebé inexistents 
els estudis que específicament han 
posat atenció a les dones que van 
emigrar. És com si aquests fluxos 

migratoris haguessin estat encapça-
lats per masses homogènies, com si 
homes i dones haguessin tingut el 
mateix paper o simplement com si 
les dones no n’haguessin tingut cap. 
O, com deia més amunt, com si les 
migracions femenines fossin un fe-
nomen nou. El fet que aquests movi-
ments migratoris femenins hagin es-
tat considerats únicament com una 
resposta a les migracions masculines, 

ha contribuït en gran mesura a no 
donar importància a les implicacions 
econòmiques que això va comportar 
i, en conseqüència, a la invisibilitza-
ció d’aquestes dones.

El context de les dones immigrants 
andaluses que van arribar a Catalunya 
a la dècada dels seixanta estava mar-
cat per la forta incidència que va te-
nir a Espanya el discurs eugenista, i 

també per les directrius marcades per 
la Secció Femenina de la Falange, en 
relació a la feminitat i l’ideal de dona 
de l’època. Moltes d’aquestes dones 
provenien de zones rurals d’Andalu-
sia, on el pes de la tradició era en-
cara més gran que a Catalunya, i un 
bon nombre treballaven des de joves 
per contribuir a l’economia familiar. 
El procés migratori comportava, en 
molts casos, una reafirmació del rol 

com a mares, esposes o treballado-
res, remunerades o no, en un nou 
context desconegut i aliè 

En relació al seu paper com a dones 
treballadores hem d’assenyalar allò 
que des del moviment feminista ja 
ha estat esmentat en nombroses 
ocasions: la gran importància que el 
treball domèstic ha tingut, i té enca-
ra, dins el sistema capitalista, atesa la 
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ment, elles no rebien a canvi. Paral-
lelament, el suposat estat del benes-
tar en el qual s’emmarquen aquests 
moviments migratoris, patrocinava 
una modernitat prometedora i en 
benefici de tothom. En aquest sen-
tit, és important preguntar-nos fins a 
quin punt l’Estat no es va responsa-
bilitzar de certes obligacions que van 
ser cobertes per moltes dones immi-
grants, com va ser el cas de les an-
daluses a Catalunya. En primer lloc, 

els canvis que va experimentar el rol 
de les dones, degut principalment a 
la seva incorporació al món laboral, 
no van estar acompanyats de mesu-
res compensatòries que facilitessin 
la conciliació laboral i familiar, més 
aviat al contrari, va comportar una 
doble jornada per a totes aquelles 
dones que també treballaven fora de 
les llars. Però en el cas de les immi-
grants andaluses, com que eren con-
siderades com a mà d’obra no qua-

lificada, el treball que feien fora de 
casa constituïa una prolongació de 
les tasques que hi feien dins, sense 
sentir-se ni reconegudes ni valorades 
en cap àmbit.

Però la seva funció com a treballa-
dores domèstiques remunerades va 
constituir un esglaó necessari per a 
l’ampliació de possibilitats laborals 
de les dones autòctones. Resulta gai-
rebé inqüestionable la contribució 

d’aquestes dones al desenvolupa-
ment socioeconòmic de Catalunya, 
que es va veure enormement afavo-
rida per una mà d’obra barata i sub-
mergida en el mercat laboral. 

D’altra banda, com a dones feminis-
tes, és fonamental el fet de reconèixer 
la millora que les dones immigrants 
andaluses van aportar a la societat 
catalana. La desvaloració social de 
les seves activitats no pot impedir-

nos de veure les seves contribucions. 
Podem fins i tot parlar d’una supo-
sada “xarxa de recolzament”, teixida 
per dones, les immigrants, que van 
contribuir a la millora d’altres dones, 
les autòctones, però que malaura-
dament en ambdós casos les dones 
hem estat preses de la manipulació i 
explotació exercides per una estruc-
tura social i econòmica desigual i dis-
criminatòria. 

Finalment, cal afegir que per a 
aquestes dones la migració va actu-
ar, simbòlicament, com a ritu de pas. 
Les dones immigrants andaluses, a la 
llar o fora, de manera remunerada o 
no, van esdevenir figures claus per a 
l’economia de les seves famílies i van 
ser, sense cap mena de dubte, dones 
treballadores.

la regulació del dret al 
reagrupament familiar o 

la maledicció legal de les 
dones immigrades1

∙ El permís de reagrupament familiar comporta inicialment la prohibició de 
treballar.

· La prohibició de treballar que es recull de forma escrita en el mateix 
permís, afecta de forma diferent les dones i els homes. En el marc del mercat 
de treball, els homes hi tenen millors oportunitats.2 

· Les dones tenen més facilitats per accedir a un determinat tipus de treball: 
el servei domèstic. Aquests treballs són encara considerats excepcionals ja que 
tenen previst un règim anomenat “especial” en la Seguretat Social, no hi ha 
conveni sectorial, etc.

∙ En les relacions dones-homes, la condicionant legal de “dependència 
obligatòria” i els valors socials encara vigents de masclisme, posen la dona 
immigrada que ha vingut per reagrupament familiar en una situació d’espiral 
de baixa autoestima (no pot accedir, per imperatiu legal, al desplegament 
dels seus sabers i desigs de participació social mitjançant la seva feina; no pot 
contribuir al sosteniment econòmic de la família, etc.)

· Més clarament: si és la pròpia llei la que obliga a dependre d’un home, 
aquest home pot considerar que la dona és de la seva propietat. Si és la llei 
mateixa que prohibeix treballar, un home també pot considerar-se en el dret 
de prohibir treballar la dona, i per extensió, de sortir, tenir vida social, gaudir 
de llibertat, i pot obligar-la, condicionar-la, exercir-hi violència.

Dret al reagrupament familiar? 
Les restriccions:

1. Resum informe sobre les situacions de vulnerabilitat davant les vio-

lències de les dones immigrades. Informe complet: http://www.dones-

denllac.org/articles.htm. 

2. Veure dades estadístiques IDESCAT.

 

1. Pascual, À. (2002). Migracions a Catalunya. L’estat de la qüestió (1975-

2000),. dins http://ddd.uab.es/pub/migracions/migracions.pdf.

2. Parramon, C. (2000) Similituds i diferències. La immigració dels anys 60 a 

l’Hospitalet, Barcelona, Centre d’Estudis de l’Hospitalet.

3. Moore, H. (2004) Antropología y feminismo, Madrid, Feminismos.

4. Solé, C. (1994) La mujer inmigrante, Madrid, Instituto de la Mujer. 
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Gairebé feia dos anys que no el veia, finalment, finalment! 

Després de tantes penúries, després de tants tràmits, després 
de tantes ànsies de tendresa i carícies, podrien tornar a co-
mençar junts de nou, criar junts els nens, com ho havien fet 
sempre des que s’havien casat feia més de deu anys. Junts. 

Quantes abraçades, quants de nervis i quina alegria més gran 
a l’aeroport. Ens cal parlar molt, hem de fer molts de projec-
tes, hem de fer moltes coses plegats, pels nens, per la nostra 
família... 

L’Ana duia sota el braç i rere l’abraçada una història d’amor 
que havia començat ja a l’adolescència, una història d’un país 
que s’havia anat tornant cada vegada més pobre, hi duia un 
somni de futur per a ella, el seu marit i els fills. Quan va arribar 
a aquest país, el primer que va saber és que ja no era ciuta-
dana (no podia votar) i que a més a més estava prohibit que 
treballés i obligada a dependre del marit.

És cert que després del primer any la llei li permetia opcions: 
l’una passava per aconseguir un contracte/oferta laboral de 
mitja jornada, en què el sou no superés el salari mínim inter-
professional de jornada completa. Però el problema era que 
cada vegada que anava a una entrevista, quan ensenyava la 
targeta de residència on deia “no autoritzada a treballar”, li 
deien que tramités primer el permís de treball i que després hi 
tornés. Però com cal complir la llei que exigeix una oferta de 
treball si ningú et pot fer cap oferta ja que està prohibit que 
treballis?

I a més a més, en cas d’aconseguir una feina, el permís depen-
dria encara del vistiplau del marit. L’Ana volia treballar, no 
suportava haver de ser sempre a casa, no se sentia valorada 
i les discussions amb el marit creixien setmana rere setmana. 

Ell li insinuava que no feia prou, que ell també ho havia tingut 
difícil però que tot i així ho havia aconseguit. L’altra opció que 
la llei permet és que l’Ana aconsegueixi una oferta/contracte 
laboral d’un any i de quaranta hores setmanals i això li dóna 
dret a tenir un permís independent del marit. Si ja és difícil 
d’aconseguir ofertes de feina reals al mercat, encara ho és més 
aconseguir-ne una amb contracte d’un any (la majoria són de 
tres mesos de durada, com a màxim de sis). Finalment l’Ana 
va recórrer a coneguts del marit perquè li donessin adreces i 
contactes. Però això sí, tot eren feines relacionades amb el 
servei domèstic, per netejar a hores, per fer de cangur a hores, 
feines en què no et feien cap contracte i ningú et demanava 
cap permís de treball. 

L’Ana va estar dos anys treballant d’aquesta manera, el marit 
li va haver de renovar el permís al seu càrrec i cada vegada 
més sovint li tirava en cara que ja no era la que ell havia co-
negut: havia esdevingut una dona pusil∙lànime que ni tan sols 
podia tenir bona cura dels nens ja que moltes de les feines 
no coincidien amb l’horari escolar, que ja no podia mantenir 
converses interessants, que havia perdut alegria i iniciativa, 
i que per acabar-ho d’adobar, netejant pisos guanyava molt 
pocs diners i ell s’havia de fer càrrec de tot... 

L’Ana no tenia res al seu nom. La casa era de lloguer, tot ana-
va al nom del marit que era l’únic que podia portar nòmines i 
contractes laborals. El procés de baixa autoestima, l’aïllament 
forçat –per la feina que feia, pel fet mateix de la immigració– 
la van fer esdevenir una dona molt vulnerable a la violència 
psicològica que l’infligia el marit. L’Ana no hi veia cap sortida, 
no tenia forces, tenia por i molt poc recolzament. Després de 
cinc anys d’aguantar la violència del marit, l’Ana, amb l’ajuda 
d’una amiga, va poder iniciar un procés de camí cap a la seva 
llibertat, però han estat cinc anys que ni l’Ana ni els seus fills 
no podran oblidar mai i que encara ara fan mal de recordar.

>>> ana3
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La gent que coneixia la Fathia al Marroc la descrivia com la 
dona amb més bon humor del món. Era forta, digna filla de 
Fàtima i digna néta de Samira. Una família com tantes d’al-
tres on les dones neixen i es refan en les relacions de compa-
nyonia i d’ajuda mútua entre dones. · I rialles, per si de cas... 

La Fathia estava contenta amb el seu matrimoni tot i que 
el seu marit vivia a Europa, treballant-hi, ella era mestressa 
de casa seva, tenia cura de les dues criatures que eren la be-
nedicció de les curtes estades d’estiu del marit. Després de 
viure sis anys en aquesta situació, el marit de la Fathia li 
va dir que iniciaria els tràmits per a la reagrupació familiar, 
que van tardar dos anys més. Finalment la Fathia va ve-
nir a trobar-se amb el seu marit, plena d’optimisme i amb 
molts de projectes perquè les filles estudiessin i tiressin en-
davant. El marit li havia explicat que tenia llogada una casa, 
en un barri d’una ciutat del Maresme, on també hi havia 
una comunitat marroquina. De fet, la Fathia ja sabia que 
hi havia d’altres famílies i en tenia dades. Quan va arribar a 
“casa seva” d’Europa, la Fathia va tenir un trasbals en sa-
ber que el seu marit tenia una segona esposa. Una segona 
esposa que a més a més estava embarassada de sis mesos. 

Com és que havia passat això? Al Marroc, si et vols ca-
sar una segona vegada, i tot i que la poligàmia sigui le-
galment reconeguda, cal, d’una banda, el consentiment 
exprés de la primera dona i, de l’altra, cal demostrar que 
econòmicament es pot mantenir les dues famílies. El ma-
rit de la Fathia no complia cap de les condicions anteri-
ors. Va cridar, plorar, suplicar, però no li va servir de res. 

El marit li va dir que s’havia tornat a casar perquè un home 
no pot estar tant de temps sol. Que la segona dona no 

era fruit d’un reagrupament, que tenia documentació 
pròpia i per això mateix no se’l podia acusar de bigàmia 
ja que el matrimoni que reconeixia l’estat espanyol era 
amb la Fathia, mentre que l’altre matrimoni s’havia fet 
només davant l’imam. Calia que la Fathia respectés l’or-
dre musulmà i, per damunt de tot, la decisió del marit. 
La Fathia no podia tornar al Marroc, la pressió social i, sobre-
tot, la mala consideració que s’hi té de les dones divorciades 
li farien la vida impossible i, el que més li preocupava: tam-
bé a les seves filles. La Fathia no podia treballar i anar fent 
la seva vida, guanyant la llibertat, ja que la llei ho impedia. 

La Fathia no podia denunciar la situació de bigàmia, ja 
que si denunciava el marit, ella també es quedaria sense 
el permís de residència,4 a més a més, tècnicament no es 
tracta de bigàmia, sinó de viure amb dues dones, l’una és 
l’esposa i l’altra només parella. Podria iniciar els tràmits del 
divorci però això voldria dir que les seves filles es quedarien 
sense permís o que la custòdia la tingués el pare atès que 
ella no té capacitat econòmica per mantenir la família.5 

Fa un any que va arribar aquest país de “llibertats” i tot i que 
és una resident legal, la llei i l’administració que aplica la llei la 
consideren a efectes com a “menor d’edat” i dona dependent. 

Ha perdut la seva rialla però conserva la seva força i in-
tenta trobar consol en les seves amigues i mirar el futur a 
través de les seves filles. Tot i així, considera una gran es-
tafa el que està passant a l’Europa de les llibertats perquè, 
de fet, no li donen cap més altra opció que “aguantar-se” 
mentre no passin els anys i pugui accedir a d’altres tràmits.

>>> fathia <<< 
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1. Denunciar que la interpretació res-
trictiva i sobretot la pràctica admi-
nistrativa (tardances injustificades, 
mala gestió, mala praxi, ineficàcia i 
ineficiència administrativa) fa que 
dones que són de fet residents legals 
i, per tant, amb tots els drets reco-
neguts, entre els quals, el dret a la 
igualtat en la llei i en l’aplicació de la 
llei, vegin com es vulneren cada dia 
tots els seus drets.

2. Que aquest impediment situa les 
dones en una molt greu situació de 
risc i vulnerabilitat davant la vio-
lència masclista. Per tant, tampoc 
no s’acompleix la normativa sobre 
l’eradicació de la violència cap a les 
dones.

3. Que la normativa d’estrangeria 
no pot derogar ni ha derogat l’orde-
nament jurídic ni la Constitució. Per 
tant, totes les administracions en les 
seves competències han de deixar 
d’aplicar una mena d’apartheid legal 
cada cop que es troben davant una 
dona estrangera. En aquest sentit, 
molt especialment quant a les com-

petències del Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya:

a. La normativa d’estrangeria impe-
deix treballar les dones que no obtin-
guin una autorització de treball,  però 
la normativa diu que si tens una ofer-
ta laboral pots tramitar l’autoritza-
ció. Per tant: la llei et permet (encara 
més, obliga) a cercar feina. El lloc/
servei de recerca de feina és l’OTG 
(Oficina de Treball) que no t’ha d’im-
pedir apuntar-te a cercar feina tot i 
que no tinguis encara l’autorització 
per treballar (no t’hi apuntes per tre-
ballar, sinó per cercar feina).

b. De la mateixa manera, la nor-
ma d’estrangeria no impedeix que 
t’apuntis a un curs ocupacional per 
aconseguir feina. Justament, el fet 
que en aquests cursos es prevegin 
ofertes laborals en pràctiques en em-
preses al final del curs es un avantat-
ge per poder tramitar l’autorització 
de treball de les dones immigrades.

c. El Departament de Treball, a tra-
vés de les seves competències i en 

l’exercici de facilitar a les dones la 
igualtat d’oportunitats hauria d’ins-
tar que els expedients administratius 
de sol∙licitud d’autorització de treball 
de dones immigrades residents le-
gals a Catalunya siguin tramitats en 
un màxim de temps d’una setmana. 
D’aquesta manera s’acomplirien els 
principis de salvar els obstacles per 
aconseguir la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes, de l’aplicació 
dels principis i normes del dret la-
boral en condicions d’igualtat entre 
dones i homes i dels principis per 
l’eradicació de la violència masclista 
vers les dones.

4. I, el més important: que divulguem 
i fem saber de les pràctiques i exer-
cicis de llibertat que les dones immi-
grades realitzen cada dia tot i els obs-
tacles legalment imposats. Moltes i 
molt diverses dones aconsegueixen 
sortir-se’n sobretot gràcies al suport 
de les amigues, de les relacions amb 
d’altres dones. Allunyem-nos dels 
discursos i pràctiques victimistes que 
només congelen i neguen la força i 
els sabers de totes les dones. 

Què cal fer?

3. Els noms reals no es recullen, el cas “tipus” són el resultat de diferents 

situacions reals que viuen les dones. 

 

4. Vegeu full informatiu: només després de dos anys de residència la 

dona immigrada pot obtenir permís si es divorcia.  

 

5. La regulació civil 1|del divorci li podria atorgar drets, però la regulació 

d’estrangeria només reconeix el dret de qui reagrupa a qui pot demos-

trar que té prou capacitat econòmica i habitatge per a la família que 

es reagrupa.  

 

Té setze anys. Va arribar al país quan en tenia 
set així que, de fet, es considera catalana en-
cara que en el seu permís de residència hi consti 
com a reagrupada que depèn del seu pare i que 
és gambiana. Li ha costat molt treure’s els es-
tudis i vol accedir a la llibertat mitjançant la 
feina. Però el permís com a reagrupada ho 
impedeix i cada vegada que amb la Xènia, 
que també està buscant feina, obtenen una 
negativa per culpa dels seus “papers”, se li 
va fent un foradet que es fa gros en el seu 
ànim emprenedor, gairebé, potser, una cosa 
que s’assembla al rancor i la ràbia: per què a 
la Xènia sí i a mi no?, si vam estudiar juntes, 
si fem les mateixes coses, si anem fins i tot 
plegades als concerts de Los Rebeldes... 

Però per poder treballar sempre li demanen 
el permís laboral, però per obtenir el permís 
laboral li demanen prèviament una oferta la-
boral i, a més a més, cal després esperar-se 
entre dos i quatre mesos fins que s’hagin aca-
bat del tot els tràmits. Cap empresa accepta-
rà aquestes condicions tan estrambòtiques, 
i és clar que no, pensava la Fatou. La Fatou 
pensa en la seva mare que ha renunciat a 
tantes coses perquè ella i les seves germanes 

puguin estudiar i treballar amb millors con-
dicions, la mare que mai ha pogut aconseguir 
un permís independent del marit. Pensa en 
totes les classes que ha rebut en valors, segons 
els quals homes i dones són iguals, segons els 
quals accedir a una feina té molt a veure amb 
la llibertat de les dones. Com és que aquest 
país, en realitat, el seu propi país, vol con-
demnar-la i obligar-la a repetir la història de 
la seva mare? Com és que se li nega el dret a 
treballar si el valor de la feina és part, no no-
més del conegut tarannà dels catalans sinó 
de l’objectiu final dels estudis mateixos?

I després? Quan faci els divuit anys o bé 
aconsegueix una oferta de quaranta hores 
setmanals durant un any o bé esdevindrà 
una altra dona “sense papers” i a començar 
de nou, fins quan? 

La Fatou compta amb el suport de la seva 
mare i ha organitzat una petita revolta al seu 
voltant: està denunciant aquesta situació 
i n’està prevenint les dones joves. I ho està 
aconseguint...

>>> fatou <<< 
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Crec que és absolutament 
necessari poder participar acti-
vament i de manera conjunta amb 
la gent del país en els estudis que es 
fan sobre la dona immigrant. Volem 
que ens tractin com a subjectes i no 
com a objectes d’estudi, tenim totes 
les capacitats, l’experiència i l’in-
terès per participar en la millora de 
la nostra condició. N’estem fartes, 
d’enquestes i entrevistes que durant 
anys hem contestat per als mitjans 
de comunicació, universitaris, políti-
ques municipals i autonòmiques, i la 
resposta que se n’obté és sempre la 
mateixa anàlisi que només mostra el 
dolor i la tragèdia de la immigració 
sense que s’hi observi cap possibilitat 
de canvi ni de millora de les condi-
cions laborals, tampoc s’hi dóna cap 
resposta a les dificultats quant a l’ac-
cés a l’habitatge i ni de bon tros a la 
promoció de les relacions socials des 
de la igualtat.2 

Fins ara els estudis sobre 
immigració a penes han 

descrit la precarietat laboral 
de manera detallada, però si pre-

guntem a qualsevol  persona de clas-
se mitjana de Catalunya ens podem 
apropar al que de debò està passant 
en la contracció d’aquells que tenen 
cura dels avis i àvies, dels nens i les 
nenes, i que fan les tasques anome-
nades de servei domèstic. La majoria 
d’aquestes feines ocupen llarguís-
simes i cansades jornades laborals, 
sense vacances o amb vacances que 
depenen més aviat de les necessitats 
de la família que contracta que no 
pròpiament dels drets laborals. D’al-
tra banda, i tret d’algunes excepci-
ons, la majoria de les dones que s’hi 
dediquen han de pagar elles matei-
xes la seguretat social.

Humilment i des del feminisme con-
sidero que hem d’estar alerta a no 
deixar de banda una de les incipients 
conquestes de les dones i que les no-
ves generacions encara han d’enfor-
tir; es tracta de la necessitat que les 
responsabilitats de la casa siguin as-
sumides pels qui hi viuen: homes, do-
nes, nens, nenes, adolescents, perquè 
potser la deconstrucció de gènere de 
la dona com a principal responsable 
de la llar l’estiguem passant a altres 
dones però mantenint la responsabi-
litat de caps i responsables d’una re-
lació laboral precària. Com és que no 
es veu que llogar la feina de les do-
nes immigrants en condicions d’ex-
plotació i pèrdua de drets laborals no 
atempta contra el camí que s’estava 
fent cap a la igualtat en la respon-
sabilitat de les feines domèstiques, i 
que, contràriament, això reforça l’es-
tereotip de gènere que tradicional-
ment s’ha atribuït a les dones en la 
societat patriarcal?

El cas de la immigració femenina in-
ternacional no és diferent. Fins ara, la 
majoria de les reflexions que s’han fet 
sobre immigració tenen molt poc a 

veure amb el caràcter femení, 
i si se’n fa esment, compta-
des vegades es fa de mane-
ra aprofundida i acurada. 
Generalment l’anàlisi quan 

vol definir “la feminització” 
de la immigració, reforça en 

molts casos els conceptes que té de 
gènere dona la societat patriarcal, 
és a dir, es mesura els efectes de la 
immigració en les dones pels vincles 
que hi pugui haver amb les xarxes de 
prostitució, o perquè pateixen per-
què han abandonat els fills. En canvi, 
a penes es parla de les dificultats que 
tenen per accedir al mercat de tre-
ball, de la precarietat i vulnerabilitat 

dels seus drets. Se les considera més 
que cap altra cosa víctimes en lloc de 
veure les possibilitats que tenen per 
millorar el futur de les seves famílies 
i, de retruc, de la societat en què vi-
uen. De vegades cal preguntar-nos si 
els homes que emigren no tenen fills. 
Valdria la pena que la gran quantitat 
d’estudis que es fan darrerament so-
bre la immigració als anys noranta i 
al tombant d’aquest segle, tinguessin 
en compte la realitat quotidiana de 
les dones immigrants, les seves as-
piracions socials i polítiques i tot el 
seu potencial, també social i polític, 
a l’hora de prendre decisions que els 
afecten directament.

És dins aquest context que les dones 
immigrants ens veiem obligades a 
explicar nosaltres mateixes la reali-

tat, els efectes negatius i positius que 
veiem en la vida de les dones immi-
grants i, sobretot, cal que generem 
propostes dignes quant als aspectes 
laborals, socials i polítics dins les so-
cietats que anomenem erròniament 
“d’acollida”.1

1 Dic erròniament perquè considero que la paraula no s’ajus-

ta a la realitat. S’interpreta per acollida el fet de donar 

menjar i sostre però no tant com a procés d’interacció en 

el temps entre la societat que rep i la població que arriba.

Abans de continuar vull fer constar 
que aquestes reflexions sorgeixen de 
conviure amb dones immigrants lla-
tinoamericanes i marroquines durant 
més de sis anys a Catalunya. Això és 
important d’assenyalar perquè cada 
col∙lectiu té les seves particularitats 
que cal tenir en compte. 

per la creació de relacions no 
discriminatòries i solidàries entre 
dones d’arreu que actualment 

vivim a Catalunya

Visibilitzar, descriure i fer passes endavant cap a la transformació de la nostra situació 
com a dones ha estat històricament l’eina que hem tingut per donar a conèixer situacions 
de violació dels nostres drets i de la nostra dignitat humana, i també per donar a conèixer el 
camí recorregut per tal de canviar aquesta situació, tot i que encara hauríem d’insistir amb més força en 
la difusió de la feina que hem fet i que estem fent en contra del patriarcat a diferents indrets del món. 

La denúncia de les precàries condicions laborals de les dones im-
migrants i el canvi per solucionar aquest fet, és feina de totes 

nosaltres o no?

2 Ja n’hi ha prou de sentir “és que això no ho tenim ni nosaltres”, que també 

voldria dir: “Espera, perquè ets el darrer de la fila quant a drets socials i polítics.”
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A més a més de les responsabilitats 
que ja teníem com a dones en la 
societat patriarcal, les dones immi-
grants hem augmentat la càrrega de 
la discriminació per motius de nacio-
nalitat i potser pel color de la pell, els 
trets físics o expressions culturals.

Com si fos poca la càrrega que ja 
teníem en la reproducció social i el 
manteniment familiar de manera 

invisibilitzada i banalitzada; 
amb la migració augmen-
tem la responsabilitat de 
les dones, a la majoria dels 
casos, com a principal font 

d’ingressos de les nostres 
famílies però moltes vegades 

amb un sentiment pregon de culpa, 
de no estar complint com caldria amb 
el nostre rol de mares. De vegades 
per exemple, la societat d’”acollida” 
mira amb recel les dones immigrants 
que han estat capaces d’”abandonar” 
els fills en mans d’altres dones, però, 
què passa amb la paternitat? Qui la 
qüestiona? Que potser no emigren 
els pares? Qui els jutja a ells? 

Estic convençuda de la importància 
del que modernament tothom ano-
mena xarxes. Les xarxes entre dones 
i feministes han existit des de fa molt 
temps. Els moviments socials n’han 
pres la bona idea de treballar conjun-
tament però han fet poques referèn-
cies a l’autoria de les dones d’aques-
tes propostes. 

Tenim un camí per reconèixer-nos, 
una relació d’igualtat que cal cons-
truir, infinitat de temes que hem de 
compartir i una situació immediata 
que cal descriure, denunciar i comen-
çar a transformar. 

Una de les tasques que crec que po-
dríem endegar juntes és la denúncia 
quant a la suposada responsabilitat 
dels immigrants i particularment les 
dones que dilapidem els recursos de 
la seguretat social. Les dones im-
migrants regularitzades són les que 
poden utilitzar la seguretat social, 
les altres només ho poden fer en 
situacions d’emergència. Les que la 
utilitzen, fan ús d’un dels pocs drets 

que tenim com a contribuents, però 
el que considero que ha de ser feina 
de totes, és que no hem de permetre 
que ens utilitzin com a víctimes expi-
atòries del deteriorament de l’escàs i 
precari sistema de seguretat i benes-
tar social.

També considero que com a dones 
i feministes podríem fer valdre el 
concepte que ens va llegar Marcela 
Lagarde: Sororidad.3 Les dones im-
migrants, segons el moment i les 
particularitats del propi procés mi-
gratori, han viscut una pèrdua de 
context familiar, social i polític que 
dificulta la manera d’apropar-nos a 
la vivència postmigratòria, per això 
considero que en les relacions que 
fem les dones immigrants amb les no 
immigrants podem rescatar les for-
mes d’expressió particulars de cada 
dona, que no calgui guardar els codis 
de referència en secret i els puguem 
mantenir sense sentir-nos obligades 
a deixar de ser per poder sobreviu-
re, no només econòmicament, sinó 
també socialment.

Les càrregues
Per què animo les dones immigrants i les que no ho són a pensar i 
actuar a favor de les dones immigrants?

6 La migració pot provocar en les dones una reflexió dife-

rent sobre la condició de dona en el món que potser no s’ha-

via plantejat abans i que pot possibilitar la participació so-

cial des d’una perspectiva diferent a la que tenia al seu país.

5 L’exercici de plena ciutadana per a moltes de nosaltres seria una ex-

periència especial en la mesura que moltes venim de societats en què 

la violació dels drets humans és la resposta a la participació política.

3 “amistad entre mujeres diferentes y pares, cómplices que se proponen 

trabajar, crear y convencer, que se encuentran y reconocen en el feminis-

mo, para vivir la vida con un sentido profundamente libertario”, segons 

els mots de  Lagarde dins  CIMAC Mónica Pérez, Mèxic, febrer 2004

També podem reforçar els aspectes 
positius de la immigració emfatit-
zant el caràcter de fortalesa i d’inte-
gritat de les dones que migren i que 
de vegades sembla que s’hagi perdut 
durant el transport però que amb 
una càlida acollida podríem recupe-
rar més ràpidament.4 

4 Animem les dones immigrants a mantenir els referents culturals: ves-

tit, llengua, expressions, que puguin combinar-los o no amb les noves 

vivències però que no coartin la capacitat d’expressió personal ni social. 

Per exemple, juntes podem denunci-
ar les múltiples situacions de discri-
minació directa i subtil que es donen 
diàriament. Hem d’enfortir les capa-
citats de les dones immigrants per a 
que exerceixin les seves professions i 
hem de procurar que aquelles que no 
en tinguin puguin aprofitar la immi-
gració per fer créixer noves esperan-
ces i expectatives per a elles matei-
xes i per a les seves famílies. 

Moltes vegades he 
sentit “és que no 
es barregen amb 
les altres”, “formen 
guetos”, jo crec tan-
mateix que les dones sabem perfec-
tament quines són les coses que cal 
discutir entre nosaltres i estic segura 
que si ens escoltem nosaltres matei-
xes sabrem per què és tan important 
l’espai particular i també l’espai que 
cal compartir, una relació no n’ex-
clou l’altra. 

Les dones immigrants necessitem 
debatre conjuntament la imperiosa 
necessitat de poder ser considerades 
ciutadanes i de poder participar en 
la vida social i política de la comu-
nitat on vivim, treballem, estimem i 
hi tenim obligacions tributàries.5 Des 
de la dignitat de la feina que fem i la 
valoració de les nostres capacitats i 
habilitats.6

L’emigració ens ha permès relacio-
nar-nos amb nosaltres mateixes tot i 
que de vegades en mig de la nostàl-
gia, la tristor i els dubtes, però també 
amb el nostre moment d’intimitat, de 
poder estar a soles i de ser nosaltres 
mateixes, i per un moment deixar de 
veure’ns com a mares, filles, esposes 
i entendre sense culpes que el procés 
migratori pot obrir-nos les por-
tes al difícil però gratificant 
camí de pensar-nos com 
a subjectes en singular i 
“per a nosaltres mateixes” 
i no “per a altres” com di-
ria Victoria Sau.
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Associació
d’Amistat de Dones 
Filipines de Barcelona

Som un grup d’unes 
setanta-cinc dones 
filipines que vivim a 
Barcelona i  el nostre 
desig és tenir un espai on 
poder trobar-nos, parlar 
i discutir dels nostres 
problemes com a filipines 
i com a dones. La tasca 
fonamental del grup és 
ajudar totes les dones 
filipines que arriben a 
Barcelona. Volem oferir-
los el nostre suport, 
perquè s’integrin a la 
comunitat, coneguin els 
diferents grups filipins, i 
entrin a formar part de 
la xarxa de solidaritat 
filipina europea.

E’Waiso Ipola 

Està formada per dones 
immigrades guineanes 
residents a Barcelona. 
El nostre grup va néixer 
el 1991. E’Waiso Ipola 
significa, en bubi, llengua 
autòctona de l’illa Bioko, 
abans Fernando Poo, 
“dona: aixeca’t, lluita, 
dignifica’t…”. És un grup 
obert a la participació 
de qualsevol dona que 
vulgui col∙laborar amb 
nosaltres i crear el 
projecte que significa 
E’Waiso Ipola. La idea de 
formar una associació de 
dones guineanes va sorgir 
de manera espontània, 
com a resposta a la 
indignació provocada per 
la incoherència política 
i social que estem vivim 
que, per una banda, 
impedeix que qui vulgui 
pugui tornar a Guinea 
i, per l’altra, fa que en 
aquest país se’ns consideri 
ciutadanes de segona 
categoria. L’objectiu 
d’aquesta associació és 
doble: cultural i social.

Xarxa de dones 
immigrants a Catalunya

Es va fundar  l’any 2005, 
i recollia la trajectòria de 
la Secretaria de la Dona 
de la FCIC. Està formada 
per associacions de 
dones immigrades, grups 
de dones immigrades i 
dones immigrades que 
hi participen de forma 
individual (Garraf, 
Maresme, Vallès Oriental, 
comarques gironines...). Té 
com a objectiu principal 
generar espais de trobada, 
intercanvi i recolzament 
de les associacions 
i grups de dones 
immigrades, tot propiciant 
l’associacionisme femení 
i les relacions entre les 
dones. Promovem la 
informació i la formació 
de les dones, cercant 
i recolzant la llibertat 
de totes les dones. 
Participem en els marcs 
de les relacions entre 
dones, molt especialment 
lligades amb Ca la Dona 
i la Xarxa Feminista.

UMMI. 
Unión de Mujeres 
Marroquíes Immigrantes

Som un grup de dones 
àrabs i espanyoles que 
hem format una xarxa 
d’informació i ajuda. 
La nostra trajectòria és 
recent però fa anys que 
estem treballant per crear 
vincles de col∙laboració 
i amistat per conèixer 
altres persones i altres 
idees. Informem, traduïm, 
acompanyem, omplim 
formularis i documents, 
fem xerrades sobre 
cultura, tallers de cuina, 
expliquem contes… i 
també estem creant un 
grup socioeducatiu de 
dones magribines, on es 
pot parlar i ser escoltada, 
en castellà, àrab i berber.

associacions 
de dones 

immigrades a 
ca la dona.

“dels més de trenta grups 

que hi ha a Ca la Dona, 

hi ha dones migrants a 

gairebé tots ells, som a 

tot arreu”
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