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El passat 17 de setembre va tenir lloc al Centre Cívic de les Planes de Sant
Joan Despí, la presentació del documental “Por Cuenta Ajena” per part de dues
de les seves creadores Karla Montenegro i Marisela Montenegro. Aquesta
activitat emmarcada dins del 4t Congrés de Dones del Baix Llobregat, que es
celebra el cap de setmana del 14 i 15 de novembre a Gavà i que té com a eix
temàtic les dones com a motor de canvi social i econòmic, es va centrar en les
experiències laborals de les dones que canvien de país per buscar un futur
millor per a elles i les seves famílies.
El document audiovisual realitzat fa uns anys, recull el testimoni de quatre
dones que han vingut al nostre país a treballar i han hagut de ocupar llocs de
treball sovint menys qualificats dels que tenien al país d’origen. En el debat que
es va fer un cop vist el documental es van extreure les següents conclusions:
1-Les dones davant les possibles situacions adverses busquen solucions i
treballen allà on hi ha feina, no busquen només d’allò que han treballat amb
anterioritat.
2-En la majoria dels casos les dones tenen estudis superiors i universitaris però
no els ho són reconeguts i no tenen la possibilitat d’exercir les seves
professions en el país d’acollida.
3-Les convalidacions de titulació són tràmits llargs i molt costosos
econòmicament.
4.- Malgrat les dificultats segueixen formant-se i intenten obtenir noves
titulacions.
5-Les dones combinen més d’una feina per poder fer front als mínims de
supervivència.
6-Les dones fan servir les associacions de barri i entitats de proximitat per crear
vincles, fer activitats per la comunitat i col·laborar en projectes veïnals.
Les assistents a l’activitat van aprofitar el debat per poder explicar les
situacions personals, aquelles en les que es van trobar elles i les seves mares
quan van haver de posar-se a treballar per tirar endavant la família.
La majoria ho feien lluny d’on havien nascut ja que havien migrat de les
comunitats del sud d’Espanya cap a Catalunya. Totes coincideixen amb les
protagonistes del vídeo en la duresa de les feines que havien fet, sobretot
relacionades amb la cura de persones i en la realització de tasques
domèstiques.
Aquests àmbits de treball sempre tant feminitzats són els pitjors pagats i
reconeguts per la nostra societat. Actualment el reconeixement que es dóna a

les treballadores domèstiques és completament insuficient, amb una legislació
simbòlica que no les acull ni les protegeix, perpetuant que aquest àmbit de
treball tan important per a la vida continuï invisible en la economia submergida.
El debat va ser molt enriquidor per les aportacions individuals, mostrant,
malauradament, que les dones segueixen vivint processos similiars. A la
vegada, però, es va veure la força que aquestes dones tenen, ja sigui per un
procés migratori amb manca d’oportunitats en el lloc d’origen o bé com a la
situació actual d’atur de tots els membres de la família, en tot moment cercant
alternatives i afrontant les dificultats.

