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La xarxa

té per objectius:

1. Fer observatori de la realitat que viuen els gitanos i gitanes d'Europa de l'Est a
Catalunya i de les estratègies d'acolliment i inclusió que es realitzen.
2. Promoure l'intercanvi de coneixements i de bones pràctiques a través de la
participació d'Entitats, Serveis i Associacions implicades.
3. Contribuir a la inclusió social del col·lectiu gitano de l’Est d'Europa i a la cohesió
social del seus entorns veïnals.

ENTITATS I EQUIPS PARTICIPANTS
Fundació Ateneu Sant Roc, Associació Salut i Família, Fundación Secretariado Gitano,
Fundació Surt, Progess, Equip medi obert Bcn-4 de Justícia Juvenil, Equip serveis
socials d’atenció primària de Poble Nou de l’Ajuntament de Barcelona, Unitat Bàsica
d’Atenció a la Infància de l’Ajuntament de l’Hospitalet, APROAPE, Treball social del
Centre d’Atenció Primària del CAP Sta. Rosa de Sta. Coloma de Gramenet, Fundació
IDEA – Coda 2, SISFA rom de l’ Ajuntament de Barcelona i Vincle- Associació per la
recerca i l’acció Social.

Promou i edita:
Patrocina:
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INTRODUCCIÓ
La Xarxa ROMEST va organitzar el dia 15 de desembre de 2017 al Centre Cívic Pati
Llimona una jornada per tal d’analitzar els reptes que representa la inclusió laboral
de la població gitana procedent d’Europa de l’est a Catalunya.
INTRODUCCIÓ
La inclusió laboral de la població gitana d’ Europa de l’est a Catalunya és, sens dubte,
un dels molts reptes pendents en relació a aquesta comunitat. Malgrat que els motius
de la seva migració són eminentment econòmics amb l’objectiu de millorar les seves
condicions de vida -extremadament dures a Romania i d’altres països de l’est-, les
comunitats Rroma procedents d’Europa de l’Est a Catalunya tenen poques
oportunitats per accedir al mercat laboral formal. En aquest sentit, i fins i tot per
moltes famílies que resideixen a Catalunya des de fa anys, la proporció d’aquest grup
que encara es veu forçada a dependre d’ocupacions informals o marginals és encara
molt significativa. Principalment es dediquen a la recolecció de ferralla al carrer per
una posterior venda.
La edició de les Jornades Romest s’ha centrat en l’àmbit laboral, ja que considerem és
un àmbit esencial per aconseguir la inclusió plena de la població gitana d’ Europa de
l’est a la nostra societat.
La jornada va començar amb la intervenció d’en Ramon Vílchez, responsable del
Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social de la Direcció General d’Acció
Comunitària i Cívica de la Generalitat de Catalunya. Vílchez va reflexionar sobre la
inclusió de la població gitana de l’Est al Pla Integral del Poble Gitano i va explicar
breument algunes de les mesures contemplades al pròxim pla, com ara una comissió
de treball amb participació de gitanos d’ Europa de l’est.
A continuació, Óscar Molina, del Departament de Sociologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona, va realitzar una ponència sobre l’estructura ocupacional i el
rol econòmic dels sectors poc qualificats. Molina va presentar dades extretes de fonts
oficials, de la situació dels treballadors/es immigrats entre els anys 2010 i 2015,
ressaltant l’impacte de la crisi econòmica en els sectors de població amb baixa
qualificació. Com a conclusió, entre d’altres elements, es va confirmar una mobilitat
descendent en l’accés al mercat laboral i un major impacte de l’atur de llarga durada
en els perfils amb menor nivell educatiu formal. La ponència va donar peu a un debat,
no només sobre la situació concreta de la població romanesa (gitana i no gitana) sinó
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també respecte a la necessitat d’aprofundir en l’anàlisi de les ocupacions que s’
exerceixen dins de l’economia informal.
A partir de la intervenció de Molina, es va constatar que aquesta població no apareix
reflectida a les dades oficials, fet que dificulta molt l’obtenció de dades globals que
representin la realitat de la població al nostre territori.
Després d’aquesta intervenció, va començar una taula rodona que entrava en concret
en experiències d’inserció laboral, treball reglat i altres formes de supervivència
econòmica. A la taula van participar tres ponents. La primera, Marinela Ancuta, técnica
de l’equip de mediació del Consorci Salt-Gironés que gestiona Vincle, va exposar la
situació de les comunitats amb les quals treballen a diferents municipis de la zona. En
aquest cas, les seves dinàmiques d’ocupació en els darrers anys han vingut molt
marcades per la contractació a indústries càrnies. Es va fer un repàs històric de
l’arribada de romanesos gitanos i no gitanos a la provincia del Gironès des de
començaments dels anys 2000 fins a l’actualitat, observant un considerable augment
en el nombre de persones romaneses amb permís residència i treball en aquesta àrea
de Catalunya.

Aquest projecte s’enmarca
principalment en les poblacions de
Celrà, Bordils i Flaçà, per ser les més
properes a les indústries càrnies i on
habitualment resideix la població
gitana de l’est que treballa en aquest
sector.

Després de l’entrada de Romania a la Unió Europea l’ 1 de Gener de 2007, el procés
administratiu de contractar a treballadors en origen es va facilitar i va comportar
l’arribada de més població romanesa per treballar a les càrnies. La proliferació i nova
construcción d’indústries càrnies a aquesta zona, fa que el fluxe de població romanesa
que arriba, viu i treballa al Gironès augmenti any rere any.
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La majoria de la població d’ origen romanés que treballa a les càrnies prové del sud de
Romania, especialment de les zones de Calarasi, Ulmeni, Oltenita, Giurgiu i Teleorman.
Al voltant del 50% de la població romanesa treballant a les càrnies gironines són
d’ètnia gitana.

En trets generals, la població gitana que treballa a les càrnies parlen el romanés i
profesen la religió ortodoxa. No acostumen a conservar les costums pròpies del poble
Rom i normalment no disposen de certificat d’estudis o si en disposen, són estudis
molt bàsics.
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Aquesta població ja té experiència en treballs normalitzats i formals a Romania o altres
països europeus i culturalment acostumen a fer un ús intensiu dels espais públics. La
seva voluntat de permanència al territori està lligada exclusivament a la seva feina.
Es va compartir amb totes les assistents els casos de càrnies Juià i càrnies Celrà, on
aproximadament treballen 500 treballadors en càrnies Juià i 300 treballadors en
càrnies Celrà, dels quals més de la meitat del total són romanesos d’ètnia gitana. En
aquest sector els règims laborals més utilizats per la contractació són: per compti
d’altri i autònoms.
Els treballadors normalment fins el moment de signar el contracte desconeixen el
règim laboral al qual s’acollirán. Habitualment les empreses càrnies els incentiven a
que es facin autònoms i formin part d’una cooperativa, ja que comporta una inversión
menor per les empreses. En aquest cas els treballadors assumeixen el cost de les eines
de feina i de l’uniforme, desconeixen els seus drets laborals i no se’ls informa sobre els
posibles beneficis de pertànyer a la cooperativa, treballen torns molt llargs i se’ls hi
posen moltes dificultats per tramitar baixes laborals i per gaudir de la baixa el temps
que sigui necessari. Aquestes condicions del règim laboral d’autònoms fa que a
aquestes pràctiques se’ les conegui com “falses cooperatives”.
Com a conseqüència de la exigent feina que realitzen, la seva salut es veu repercutida i
s’observen problemes associats a mal d’esquena, tendinitis, problemes circulatoris,
talls amb els estris de feina, etc. A més, els torns tan llargs també els dificulta assistir a
les reuniones i tutories de mares i pares dels centres educatius fent complicat ajudar
amb les tasques escolars. Normalment, al cumplir 16 anys, els joves intenten accedir a
treballar a alguna empresa càrnia de l’entorn.
Alguns factors que també incideixen en la seva baixa participació a les activitats del
municipi són:
- El seu objectiu: treballar i guanyar diners per tornar a Romania.
-Alta mobilitat, que dificulta mantenir-se en una situació d’estabilitat.
-Generalment, no existeix una tradició de participació en la vida associativa més enllà
del seu nucli més proper.
-Desconeixement de la llengua catalana i castellana. (tant a l’ àmbit laboral com al
social parlen romanès).
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-No hi ha una voluntat de permanència al municipi (molts manifesten que en 5-6 anys
volen tornar a Romania).
-Existeix una percepció negativa de la població local cap el col·lectiu. (falta d’ acollida
especialitzada per part de les institucions).
-Col·lectiu nombrós: poca necessitat d’ interrelacionar-se amb altres fora del seu nucli.
-Horari laboral molt llarg i treball físic molt dur és incompatible per tenir una vida
social plena a la societat.
-Desconeixement del funcionament de les institucions i serveis.
- Especialment dur és el cas de les dones, ja que tenen doble jornada laboral, la que
realitzen a l’empresa càrnia i la que han de fer a casa, no tenint temps per cap altre
aspecte.
En segon lloc, Óscar López de l’Equip Gitanos de l’Est de la Fundació Secretariado
Gitano (FSG) i investigador a la UAB va fer una exposició sobre la situació a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i el treball d’intervenció desenvolupat des de la FSG,
incloent-hi algun dels casos on s’ha pogut assolir una contractació. Aquesta es va
centrar no només en les barreres legals i els condicionants del seu origen, la poca
inclusivitat del mercat laboral o les inèrcies a superar, sinó també en les condicions
que es donen en les feines de tipus informal o marginal. L’ Óscar va fer una distinció
entre el treball formal i el treball informal, aquest ùltim, molt més difícil de quantificar
per la seva absència de dades a nivell estadístic. A més, va parlar de les dificultats del
col.lectiu en accedir a una feina formal a causa, entre d’altres factors, a la poca
diversitat de la seva xarxa social. La falta d’accés al mercat de treball formal reprodueix
l’activitat marginal, i no només en l’àmbit laboral, també s’ha observat aquest
fenòmen a l’àmbit de l’habitatge. Val a dir, a més, que aquesta activitat marginal es
genera aquí, a Catalunya, ja que en origen, moltes de les persones del col.lectiu que
viuen al nostre país, es dedicaven a l’agricultura.
A banda d’això, va assenyalar la importància d’intervencions participatives i des de la
proximitat, a més de la necessitat d’apostes integrals transformadores i amb garanties
reals d’inclusió, més enllà d’itineraris i serveis estandarditzats o molt segmentats que
sovint no donen resposta a la situació de desavantatge de la que parteixen moltes
famílies.
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Finalment Sonia Ruiz, de la Fundació Formació i Treball (FiT), va exposar el model
d’intervenció integral que utilitzen des de l’entitat a través d’un procés laboral
acompanyat i intensiu, afegint un período de formació i pràctiques per tal d’assolir un
procés d’inclusió sociolaboral sòlid. En aquest procés tenen la mirada posada al futur,
volen millorar “l’ara” per fer un salt a l’empresa ordinària. Aquesta metodologia ha
tingut èxit, entre d’altres factors, perquè ajuda a no pensar en la immediatesa del dia a
dia. La presentació es va vehicular a partir de l’exposició d’un dels casos, d’una
dona jove gitana romanesa, que ha fet un itinerari exitós en els darrers mesos de la mà
de FiT.

Un dels aspectes que es va constatar, tant a les diverses ponències com al debat
posterior, és la importància de la documentació i com la dificultat d’aconseguir-la i
actualitzar-la representa una de les barreres més importants, particularment per
l’obtenció del Certificat de Residència Comunitària (“NIE Verd”) i les conseqüències de
disposar o no d’aquest certificat relacionades amb la formació i l’àmbit laboral, com la
dificultat de ser contractats, la impossibilitat d’inscripció al SOC, al Programa de
Garantia Juvenil o de sol·licitud d’altres tipus de suport o d’ajuts. Isabel Mas, advocada
del Departament de Migracions de Càritas Diocesana de Barcelona, acompanyada de
Llorenç Olivé, Cap de l’Àrea de Territori de la Direcció General per a la Immigració, va
fer un repàs pels principals trets del marc legal (de residència i treball) que afecta
actualment a les persones immigrades, amb particular èmfasi en les d’origen
comunitari.
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Més enllà del contingut formal de les normes, la ponència i el debat posterior va servir
per situar els paràmetres en els quals, generalment, es pot moure la població i
constatar l’arbitrarietat amb la qual, de vegades, encara s’aplica el marc en un context
de multigovernança, particularment des de l’àmbit estatal i d’estrangeria.

Lola López, Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat en l’Ajuntament
de Barcelona, va ser l’encarregada del tancament de la jornada. López va compartir la
preocupació per la situació específica de la població gitana d’ Europa de l’est a la
ciutat, i va agraïr la feina de xarxes com Romest i l’organització d’espais de discussió i
d’intercanvi pràctics com aquesta jornada. També va convidar a les entitats i
professionals presents a acudir a l’ Oficina contra la Discriminació de l’Ajuntament de
Barcelona si observem qualsevol vulneració dels drets humans relacionades amb
l’ambit de la discriminació. Va apuntar que l’ajuntament està realitzant formacions a la
població contra l’antigitanisme i que tendim molt a visibilitzar els problemes però no
les bones pràctiques, hem d’aprendre a compartir en positiu.

Les IV Jornades evidencien, sobretot, la necessitat de continuar treballant amb
intensitat els aspectes laborals i ocupacionals, entre molts d’altres temes, per tal
d’aconseguir una millora real i qualitativa de la situació de la població gitana d’Europa
de l’est a Catalunya. Agraïm a totes les entitats, ponents, professionals i assistents que
vau compartir aquest dia amb nosaltres.
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