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Dilluns 8 de març es va cele-
brar al centre de la Red
Conecta de Don Benito

(Badajoz) un acte en commemora-
ció del Dia Internacional de la
Dona. Les protagonistes van ser un
grup de dones gitanes de 16 a 50
anys, alumnes del centre, que en
una tertúlia informal, assaborint
un tradicional café de puchero, van
explicar quina ha estat la seva
experiència al centre i com la tec-
nologia les està ajudant a millorar
les seves oportunitats laborals.

Entre les dones que van exposar 
el seu testimoni Devorath Silva 
Jiménez, de 22 anys, va aprendre 
a confeccionar el seu currículum, 

enviar-lo per correu electrònic i po-
sar-lo en els portals d’ocupació. Va
ser així com una coneguda marca de
botigues de roba juvenil -que només
acceptava curriculums a través d’In-
ternet- es va fixar en el seu perfil i la
va contractar com a dependenta. 

A l’acte hi van participar Olvido Ni-
colás, directora de l’Àrea de Res-
ponsabilitat Corporativa de Micro-
soft Ibérica; Ester García, gerent de
la Fundación Esplai; Luís Miguel
Martín-Romo, coordinador local de
la Fundación Secretariado Gitano de
Don Benito i Juan Bravo, tinent 
d’alcalde i regidor d’afers socials de
l’Ajuntament de Don Benito. 
En el transcurs de l’acte, Olvido
Nicolás, va destacar que "aconse-

guir que les persones a través de la
tecnologia puguin, no només acce-
dir als seus avantatges, sinó millo-
rar la seva pròpia qualitat de vida
i les seves opcions d’ocupació és
l’objectiu de Microsoft".

Per la seva banda, Ester García, va
explicar que una de les bases del
programa Conecta és el seu esperit
de col·laboració amb les entitats
arrelades al territori i va afegir que
"fidels a aquesta filosofia, a Funda-
ción Esplai hem conegut millor la
comunitat gitana, cosa que ens ha
permès impulsar l’objectiu principal
del projecte, en un procés d’apre-
nentatge mutu cap a la incorporació
de la dona gitana al món laboral a
través de les noves tecnologies".
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La directora general de la 
Fundación Esplai, Montserrat
Ginés, va participar l’u de

març a la presentació de "Dones im-
migrants, habilitats digitals i emple-
abilitat a Europa", un estudi realit-
zat pel Grup de Canvi Social de la
Universitat de Washington, el cen-
tre d’estudis italià Lapis i la consul-
tora espanyola D-O-T i que ha estat
finançat per Microsoft, dins del seu
programa Unlimited Potential.

L’estudi ha analitzat com les noves
tecnologies poden millorar l’em-
pleabilitat de dones immigrants de
cinc països europeus (Espanya,
Romania, Hongria, Itàlia i Holan-
da). En aquest sentit investiga la
trajectòria social i econòmica de
530 dones que han participat en
programes d’e-inclusió y suport a
l’empleabilitat en 32 organitzacions
no governamentals. 

Així, la Fundación Esplai ha partici-
pat en aquest estudi gràcies a la seva
iniciativa, Conecta Now, que pro-
mou la formació en noves tecnolo-
gies de persones en risc d’exclusió
digital.

A la presentació de l’estudi, Mont-
serrat Ginés va participar en un
debat entorn als punts més relle-
vants de l’anàlisi i com les ONG
poden afavorir la inclusió de perso-

nes en risc d’exclusió social, a 
través de les tecnologies de la
informació i la comunicació. Al
mateix acte van participar el vice-
president del Consell per a temes
de la Unió Europea de Microsoft,
John Vassallo; el cap del Departa-
ment en la Unitat de Tecnologies
de la Informació per a la inclusió
de la Direcció General de Societat
de la Informació i Media de la
Comissió Europea, Miguel Gonzá-
lez Sancho; així com responsables
d’Afers Socials de Microsoft, par-

lamentaris europeus i investigadors
d’alt nivell d’altres ONG europees
i de diverses universitats.

Conclusions de l’estudi
La majoria de dones immigrants
entrevistades té bon nivell educatiu.
El 90% parla un altre idioma a part
del d’origen. Gairebé totes estan en
edat de treballar i han treballat en
els seus països, però menys de la
meitat estan actualment treballant, i
d’aquestes, gairebé totes en servei
domèstic o en labors de neteja o

hostaleria. Existeix, en conseqüèn-
cia, un desfasament entre formació
i experiència laboral prèvia (en el
seu país) i la situació formativa i
laboral en destinació, en gran part, a
causa de la falta de convalidació en
el país on viuen d’estudis, títols,
etc... obtinguts en els seus països
d’origen.

Pel que es refereix a les seves habi-
litats en tecnologies de la informa-
ció i comunicació, la majoria té
nivell bàsic d’alfabetització digital

(20% no té cap coneixement; 
un altre 20% té nivell mig). El 
70% utilitza l’ordinador i Internet
almenys una vegada per setmana,
sobretot, per comunicar-se amb les
seves famílies i buscar ocupació i/o
estudiar. 

Després de la família i els amics,
les ONG són el mitjà més utilitzat
per les dones immigrants per trobar
treball, millorar les seves habilitats
en tecnologies de la informació i
comunicació i utilitzar les TIC, a
través de cursos de formació, accés
gratuït o a baix cost a Internet o
amb aplicacions concretes. Però,
les ONG tenen mitjans limitats i un
gran desfasament entre la demanda
de cursos i les possibilitats d’accés
als ordinadors. 

Davant d’aquesta situació, es pro-
posen estratègies com ara desen-
volupar recursos d’e-learning que
puguin ser compartits per diverses
organitzacions; dotar de certificació
oficial la formació impartida per les
ONG i mobilitzar recursos de les
ONG i orientar-los cap al Web 2.0
en relació a xarxes socials, profes-
sionals i comercials.També es pro-
posa que, des de les ONG, s’orienti i
animi la dona immigrant, a utilitzar
les TIC com a eina per a l’autoocu-
pació i la iniciativa emprenedora,
cosa que d’alguna manera com a
immigrants ja se’ls pressuposa. 

SEGONS L’ESTUDI “DONES IMMIGRANTS, HABILITATS DIGITALS I EMPLEABILITAT A EUROPA” PRESENTAT A BRUSEL·LES

Les TIC augmenten l’empleabilitat
de les dones immigrants
S’analitza la trajectòria de 530 participants en programes d’e-inclusió, com Conecta Now  

Els i les participants a la presentació de l’estudi a Brussel·les
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