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FORMACIÓ OCUPACIONAL
I DONES IMMIGRADES

L'tnscicuc peí Desenvolupameni: de la
Formació i l'Ocupació (IDFO) és una
fundació privada vinculada a la UGT de
Catalunya que treballa en lambit de les
polítiques actives dbcupació. En aquest
sentit, la seva accivitac se centra en dues
tasques diferenciades pero alhora complementáries: d'una banda l'oriencació
de persones en sicuació d'acur, i de l'altra
la formació. Aquesta última activicac
s'adrei^a tant a cohlectius ocupats com
desocupats, i és precisament dins I ambic
de la formació orientada a pal-liar els
greuges de l'acur on volem situar ¡experiencia que tot seguit exposem aqui.
La Formació Ocupacional que subvenciona el Deparcament de Treball de la
Ceneralitat de Catalunya i el Fons Social
Europea permet cada any que un nombre considerable de persones en sicuació
d'atur puguin realitzar cursos de formació ocupacional creacs amb Ibbjectiu de
formar i capacitar aqüestes persones per
poder accedir a un lloc de treball. L'IDFO
és des de fa temps un centre coflaborador del Departament de Treball de la
Ceneralitat i com a tal, dins les diverses
activitacs que realitza, organitza també
cursos de formació ocupacional.
Afeudó íi dones
iunni^raiits
de paisas ajncans.

En aquest marc, i pensant en els posslbles beneficiaris d'aquestes activitats formatives, i'IDFO va rebre una demanda de
leseóla d'Adults de Sait i TAssociació
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GRAMC (Crups de Recerca i Accuació
amb Miñones Culturáis i Treballadors
Esurangers), orientada a realiczar alguna
acció de cipus fbrmatiu amb un grup de
dones immigrants originarles de diversos
paísos africans. Aqüestes dues entitats, una
per la seva ubicació geográfica en un
encorn amb una elevada taxa de poblado
immigrant i l'altra per la seva especificitac
en lambit de la interculcuralttat, coneixen
perfectament la situació de les families
immigrants que arriben al nostre país, i
saben quines son les mancances i barreres
culturáis amb qué copen. Així dones, cot i
que la situació de desocupado és general a
tot el coNectiu, també és cert que afecta
d'una manera molt mes elevada les dones,
que s'acaben quedant a casa per teñir cura
deis ñlls i de la llar, i es reclouen sovint en

porciones abans una íormació instru-

nen el grup. Val a dir que aquesta casca

ambients familiars i en cercles de la mateixa

mental básica i preocupacional de la

fou complicada i feixuga, ates que varen

étnia. Aquest fet fa que en mol tes ocasions

qual es mostraven mancades. Haviem de

parcicipar-hi una quancicac nombrosa de

no participin de la vida social i cultural dd

decidir, dones, l'ocupació sobre la qual

dones i es van teñir en compte diversos

formariem les dones i, basant-nos en la

critens de selecció: nivell de motivado,

premissa que ens caldria treballar molts

disponibilitat per treballar, nivell de com-

aspectes previs a aquesta ocupació,

prensió de la llengua, compromis amb el

atesa la manca de qualificació del grup.

programa I responsabilitac i coherencia

seu municipi, cosa que les condueix fins i
tot a una manca de práctica de la nostra
llengua (a Sait, i segons el cens del 1996, un
28% de la poblado nascuda a l'estranger
no encenia el cátala, mentre que a Catalunya aquesta xiíra no arnbava al 18%).

L'EXEMPLE D'UN CURS

vam deddir-nos per la neteja d'immo-

una vegada realitzada la inscripció al curs.

bles. Aquesta tasca és molt comuna

Aixó no obstant, vam topar aqui amb

entre dones immigrants, i per la tipolo-

restriccions própiesdel mateix programa.

gía de dona amb la qual voliem treballar

Perqué una persona estrangera pugui

és una Peina que els permet fádiment

teñir accés ais cursos de Formació Ocu-

Es, per tant, per a aqüestes dones que es

accedir al mercar de treball (la demanda

pacional cal que cingui NIE (número

va plantejar la necessitat de realitzar un

éselevada), iesíacilicavaaixi laintegració

d'identiñcadó d'estranger) i moltes de les

curs de formació ocupacional que, tot i

social que voliem aconseguir.

dones encrevistades no en tenien. Per

que també els possibilités l'aprenentatge
d'una determinada ocupació, els pro-

El primer que es va Fer va ser un preces de selecció de les dones que integra-

poder teñir dret al NIE cal gaudir de permis de residencia, i váries de les dones
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gairebé tres mesos no fou una tasca gens
fácil per a les dones que van aconseguir
finalitzar amb éxit el curs. Cal aclarir que la
majoria de les alumnes provenien d'écnies
amb nivells culturáis molt baixos i amb
processos descola riczació precaris, per la
qual cosa seis feía realmenc difidl de seguir
una dasse de dues hores de durada amb
la capacitar de concentrado que aquesca
requería (cot i que aquesc fet es va teñir en
que podien ceñir accés al curs eren sego-

feina desicjada, i a mes es van cractar

compte I es va intentar ameniczar les ses-

nes esposes segons la religió musulmana, i

cernes com la contractació laboral, el salari,

sions de la millor manera possible), A mes,

c o m que la noscra cultura no inclou

l'atur i les prestacions, la llei déstrangeria,,,

en les cultures de les quals provenen les

aquesta possibilicac, no es concedeixen

per tal de dotar les alumnes d'aquells

dones no existeix el concepte d'educació

permisos de residencia per reagrupamenc

coneixemencs mes básics reladonats amb

continua 1 permanenc, fec que dificulta

familiar en aquests casos. Una dona en

el mercar de treball 1 les relacions laboráis i

l'accés de persones adultes a la formado

aqüestes condicions, per tanc, can sois

contraccuaisal noscrepais.

(sempre que aixó no suposi per a qui la
rep un benefici immediac). En aquest sen-

pot aconseguir el NIE micjanqanc un con-

Es van realitzar també classes practi-

tráete de treball, ja que la feina li possibili-

ques de maneig d'equips i maquinaria de

caria teñir drec a un permís de residencia

neteja, fec que ens va possibilitar poder tre-

temporal, Alxí dones, vam haver de selec-

ballar els hábics laboráis. En les classes ceóri-

cionar un grup de dones sense proble-

ques es va respectar la vestimenta propia

mes de documentado; toe 1 aixó, cambé

deis paísos dbrigen de les dones, per bé

es van acceptar unes paques dones sense

que durant les sessions practiques várem

NIE com a alumnes oiencs, perqué vam

recomanar l'ús d'indumentária esportiva

considerar que atesa la seva situació fami-

adequada a les casques que havien de rea-

liar, els calla millorar la seva formado si

litzar, cosa que fou perfectament accepca-

volien optar a una feina amb contráete i

da per coces les alumnes. Les dasses practi-

Dues de les dones que varen acabar

regulariczar la seva situació al país.

ques tenien lloc a Girona, la qual cosa

les dasses escaven embarassades, i totes,

Una vegada confbrmat el grup es va

comportava que les dones, cotes residencs

incloses aqüestes, tenien a casa mainada

iniciar el curs. El grup escava formac inicial-

a Sait, s'haguessin de desplanar en trans-

petita a cura seva. pero varen poder tro-

ment per 12 alumnes, coces elles originá-

p o r t pCiblic. Aixó, t o t i que de b o n

bar aigú que se'n fes carree mencre elles

ries de diferents paísos africans. La durada

comen^ament no fou ben acollit per cot-

escaven a classe, Aquesca qüestió, que

del curs fou de 220 hores lectives, reparti-

hom, va permetre a algunes dones apren-

pot semblar tan trivial en un model de

des en gairebé eres meses. En el cemari que

dre a gaudir de certa autonomía peí que fa

societac com la noscra, no és tan corrent

es va impartir es va incidir especialment en

a la mobilitat geográfica, acés que moltes

en d'altres cultures, i el fet d'haver hagut

el léxic I la terminología propia de l'ofici, en

no shavien desplat;at mai abansde mane-

de delegar les casques própies d'una

les qüescions de segurecat i prevenció de

ra autónoma amb un mitjá de transport.

tit, va caldre el treball constant d'aspectes
motivaaonals i la manifestado continuada de supere que els diversos professionals
implicacs en el curs vam incencar cransmecre a través de la noscra illusió peí projecce,
L'esfon; diposicat va fer efecte, ates que tot
i les dificultats esmentades algunes de les
alumnes varen poder finalitzar d curs 1
superar els contingucs,

mare a una altra persona per poder

A mesura que el curs anava avani;ant,

assistir a una activitac formaciva en la

la recerca de feina. Es van treballar cambé

algunes alumnes varen abandonar les das-

qual s'han diposicac en un principi escas-

aquells aspectes relacionacs amb l'aucoco-

ses, per factors aliens {una va haver de

ses expectatives per a la recerca dbcupa-

riscos laboráis 1 en coc alió relacionac amb

neixement (capacitats. habilicacs, interes-

marxar del país i una altra va crobar feina).

ció ja és de per si cot un éxit des del punt

sos, necessicacs, experiencia-.) per cal de

o bé, la majoria, per desinterés. Aixó no

de vista de la millora de la capacitac

poder gaudir duna major adequació a la

obscanc, romandre en una dasse duranc

d'autonomia personal de les alumnes.
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UNA QÜESTIÓ DIFÍCIL O'ENTENDRE

de concinguts especifics de les feines de

ra de referencia durant tot el curs, i a la

neteja no va ser del tot entes per algu-

memoria final es va apuntar que les clas-

nes. i, encara que se'ls va explicar i argu-

ses havien permés a les dones léxercici

que va costar mole de comprendre i que

mentar el motiu d'aquestes practiques

de l'esperit critic i de la capacitat de

no va acabar de ser ben rebuda per cot-

reiteradament, no es va acabar d'accep-

comprensió crítica del seu entorn, refle-

hoiTi, coc i els noscres esFor(;os d'argu-

tar. El periode de practiques el va realit-

xió que moltes d'elles mai abans havien

mentació. Em refereixo al tema de les

zar tothom, pero la impressió final

tingut l'oportunicat de realitzar.

practiques. Moks cursos de formació

d'algunes dones íou que havien estat

Ara, quan ja fa mes d'un any que va

ocupacional, com cambé d'estudis

«treballant de franc». Tot i aixó, els

finalitzar el curs, podem valorar encara

reglacs, inclouen en els seus programes

docents d'aquestes sessions practiques

mes bé lexperiéncia, perqué hem anat

íormacius unes hores de practiques en

van valorar de manera molt positiva

s^uint la trajectória d'algunes de les alum-

empreses per tal de poder aplicar els

l'aprenentatge que havien fet les alum-

nes. En aquest senut, ens n'hem adonat

contingucs apresos a l'aula en un lloc de

nes, ja que algunes tenien un coneixe-

que durant els darrers mesos hem esdevin-

treball real. De la maceixa manera, és

ment realment escás de les técniques de

gut per a algunes d'aquestes dones el seu

comprensible que en un curs de neteja

neteja d'immobles abans d'iniciar eí curs.

cen tre de referencia en totes aquelles qües-

hi ha d'haver unes classes de practiques

D'alcra banda, les practiques també van

tions que es refereixen a temes i aspectes

per tal que les alumnes puguin aprendre

possibilitar el treball de certs hábits

laboráis. Així dones, cor i que totes son

I practicar en el lloc de treball les dife-

süciolaborals deis quals les alumnes pre-

usuáries deis servéis socials del seu munici-

rencs técniques de neteja de terres,

sencaven certes mancances, com ara la

pi i poden fer alia les seves consultes labo-

vidres, superficies delicades, cuines, lava-

puntualicat, la imatge personal, la comu-

ráis, han continuar acudint a nosaltres

bos..,, 1 US deis detergencs corresponents i

nicado amb l'empresari i amb els caps, la

quan han tingue dubtes o se'ls han plante-

el maneig de cadascuna de les eines 1 ins-

relació amb els companys, el rendiment i

¡at problemes relacionats amb aspectes de

truments especiíics de neteía, entre

I'eficiéncia, entre d'altres.

feina, i ens han identificat plenament com

Aixó no obscant, hi va haver una qüesció

d'altres. Ara bé, el Fet de proposar a les

En definitiva, l'equip huma que par-

a servei ocupacional. A mes, el contacte

alumnes un període de practiques no

ticipárem d'aquesta iniciativa várem

que hem mantinguc no ha estat només via

remunerades com a vía d'aprenentatge

esdevenir per al grup de dones una figu-

telefónica, sino que en ocasions, toe i la
distancia que hi ha entre l'IDFO i el municipi de Sale, les alumnes s'han acostat personalment al nostre centre.
Una de les alumnes, quan va venir a
recollir el diploma del curs ara deu Fer
uns quinze dies, ens va comentar que
havia erobat feina i que estava treballant
a rao de mitja jornada diaria en tasques
de neteja. Quan es va Fer el curs, aquesta
dona estava embarassada del seu tercer
fill. Davant d'aixo, i encara que potser
aquesta hagí estae només una sicuació
puntual, no podem maneenir-nos indiferenes ais efecces de l'atenció formaeiva de
grups especifics.

Eva Fortiá i Rius h ahmiuuidom
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