
L’experiència: Conxi León      
ens explica la seva inserció a través de la intermediació  
laboral de l’Oficina Municipal de treball   
 
 
 
“Ara tinc un contracte de neteja de tres hores setmanals, al setembre tindré dues hores 
més i també he fet una entrevista per a treballar a un supermercat. Tot es tornar a 
començar. Jo dic sempre “sí” a qualsevol proposta de feina, tot i que les condicions siguin 
precàries, perquè així et dones a conèixer, comptaran amb tu altres vegades, quedes bé i 
les empreses poden ampliar-te les hores, tindràs més currículum... i guanyar poc sempre 
és millor que no guanyar res” 
 
“Sóc una dona com moltes que ha treballat tota la vida però té pocs anys cotitzats. Tinc 46 
anys, vaig estudiar fins el Graduat Escolar i vaig començar a treballar de jove cuidant nens i 
com a aprenent a un supermercat. Dels 10 anys que vaig treballar només em van fer 
contracte els tres últims. Després, als 23 anys em vaig casar i vaig venir a viure a l’Alt 
Penedès perquè el meu marit treballa a Pacs. Al 1996 vaig arribar a Vilafranca i  vaig escollir 
viure al barri de l’Espirall perquè abans vivia a una urbanització i no m’agradava. M’agrada 
l’Espirall perquè és un barri obrer i ple de vida i em recordava al barri on jo vaig créixer.   
 
Vaig dedicar-me a criar els meus dos fills i sempre he treballat cuidant avis, nens i netejant 
cases però sense contracte. Estic orgullosa dels meus fills un té 19 i fa un cicle formatiu de 
grau superior i l’altre té 16 i fa un grau mig.  
 
Al 2008, just quan començava la crisi, vaig intentar reincorporar-me al mercat de treball 
perquè els nens ja eren més grans i vaig aconseguir un contracte de tres mesos de 
dependenta a una fruiteria que va tancar. Després deixant currículums vaig trobar feina 
com a dependenta en una botiga de decoració 6 mesos més. També vaig treballar un any 
com a encarregada de neteja. En total tindré com a cinc anys cotitzats, només ... 
 
A través d’una veïna vaig assabentar-me que hi havia una oficina de treball de l’Ajuntament 
a l’Espirall i vaig venir a apuntar-me. Vaig passar un procés de selecció i vaig treballar un 
any al Taller d’ocupació L’Acollida. Mai m’hagués pogut imaginar que jo podria treballar a 
una escola i que tornaria a estudiar. Va ser una experiència única, l’autoestima et puja un 
munt, vaig fer també cuiros de català, vaig treure’m el carnet de monitora. Al taller també 
reps formació i havia d’estudiar i “fer deures” a casa i la família m’animava.  
 
Quan vaig acabar el Taller d’ocupació, els primers dies ho vaig passar molt malament, 
tornava a quedar-me a casa i necessitava sortir. A nivell econòmic vaig haver de fer més 
retallades que Rajoy! També vaig tornar a dependre per complet del meu marit... Jo li diria 
a les dones que surtin a buscar feina, que facin cursos però sobretot que no es quedin a 
casa. 
 
Vaig tornar a buscar treball i a través de l’Antena m’anava apuntant a ofertes de l’Oficina 
Municipal de Treball. Ara tinc dos contractes de neteja, entre els dos sumo només 5 hores 
setmanals però tot es tornar a començar. Jo dic sempre “sí” a qualsevol proposta de feina, 



tot i que les condicions siguin precàries, perquè així et dones a conèixer, comptaran amb tu 
altres vegades, quedes bé i les empreses poden ampliar-te les hores, tindràs més 
currículum... i guanyar poc sempre és millor que no guanyar res.  
 
Segueixo buscant feina com a monitora de menjador perquè em sento ben preparada i 
m’agrada molt treballar amb infants però soc realista i sé que és difícil. 
 
Trobo que moltes persones no tenen informació ni coneixen els recursos que hi ha, 
necessiten ajuda per buscar feina. Valoro molt l’atenció que estic rebent a l’Antena perquè 
és propera, t’escolten i t’expliquen les coses, et truquen per dir-te que t’han apuntat a una 
oferta, no tens la sensació que t’estan treien de sobre, sens que t’estan ajudant. 
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