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Obre la primera botiga Moda Re- de Càritas a Girona  

La iniciativa d’economia social i solidària aposta per la moda ètica i soste-
nible, posant especial èmfasi en l’ocupació de les persones més vulnera-

bles del territori 

L’obertura d’aquesta nova botiga també pretén ajudar a la reconstrucció 
social, ja que els ingressos generats es dirigiran a programes formatius i 

d’inserció social  

Girona, 8 d’abril - La cadena MODA RE-, impulsada per Càritas i que actualment ja compta 

amb 21 punts de venda a tot l’Estat, ha obert el primer establiment a Girona. La botiga, situa-
da al número 14 del carrer Maluquer Salvador, ha estat creada amb una imatge moderna i 

actual, que vol trencar amb els estereotips que s associen a les botigues de segona mà, i ofe-
reix també peces outlet cedides per algunes de les principals marques de moda. La botiga gi-
ronina és la quarta de la cadena Moda Re- a Catalunya, després de les de Lleida, l’Urgell i 
Manresa. 

El projecte tèxtil de MODA RE-  es basa en una economia circular que respecta i cuida les per-

sones i el medi ambient. D una banda s allarga el cicle de vida del tèxtil, de l altra, es proporci-

ona feina normalitzada i amb unes condicions laborals dignes a persones en risc d exclusió. 

S aconsegueix així un triple impacte social, mediambiental i econòmic.  

A Girona, la botiga estarà gestionada per la cooperativa Avancem Santa Clara, nascuda com 
a iniciativa d’economia social de Càritas Diocesana de Girona i dedicada principalment a 
oferir serveis de cura i neteja. El nou projecte MODA RE- ha permès crear sis nous llocs de 
treball estable ocupats per dones, un col·lectiu especialment castigat per la pobresa crònica. 

La presidenta d Avancem Santa Clara, Ivon Maritza Henao, ha destacat que, arran de la crisi 

sanitària, “cal posar en valor projectes d economia social i solidària com aquest, que aposten pel 

comerç de proximitat i la generació de llocs de feina a partir de processos de recuperació”. “La crisi 

ha colpejat durament els col·lectius més vulnerables i les persones que compren a les botigues 

MODA RE-  ajuden aquests col·lectius a poder sortir d aquesta crisi”, ha afegit. 



Economia circular  

Segons un estudi de la Fundació Ellen MacArthur, la indústria de la fast fashion ha propiciat 
que la producció de roba a tot el món s'hagi multiplicat per dos en només 15 anys, passant de 

50.000 milions de peces de roba l'any 2000, a 100.000 milions l any 2015. Durant el mateix 
període, l'ús es dona a les peces de roba abans de llençar-les ha disminuït un 36%, especial-
ment en aquells països amb majors ingressos. Si l'any 2000 ens posàvem una jaqueta 200 ve-

gades abans de desprendre ns-en, ara ho fem només 128 vegades.  

Aquesta doble tendència a l'increment en la producció de roba i a la seva infrautilització té 
una clara conseqüència en la generació de residus tèxtils, que a més són reutilitzats o reciclats 

en un baix percentatge. Malgrat tot, durant els últims anys s han notat importants augments 
en la recollida de roba de segona mà per a la seva reutilització, gràcies, en part, a un augment 
de la consciència ciutadana respecte a la necessitat de reutilitzar els nostres recursos i evitar 
el màxim els residus que produïm. 

Projecte Singular 

La nova botiga MODA RE- de Girona s’emmarca dins del Projecte Singular Botigues Respon-
sables per a la Recuperació - Roba@d9, en el qual també participen, a més de la cooperativa 
Avancem Santa Clara, altres dues entitats cooperatives i de l’economia social, Formació i Tre-
ball i Actua. El projecte està promogut per la direcció general d’Economia Social de la Genera-
litat i compta amb el nançament del Ministeri de Treball i Economia Social. A Girona, l’obertu-

ra de la botiga també ha rebut el suport econòmic de l empresa Inditex.  
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Girona-Gironès Local

Generar llocs de treball per a per-
sones en risc d’exclusió social men-
tre, a la vegada, s’allarga la vida de la 
roba en bon estat - que probable-
ment d’una altra manera acabaria 
llençada. Són dos objectius que 
aconsegueix, a la vegada, la nova 
botiga Moda Re- que ha obert a Gi-
rona, al carrer Maluquer Salvador 
de l’Eixample. És el primer establi-
ment que obre la cadena a la comar-
ca, impulsada per Càritas i que té 21 
punts de venda a tot l’Estat. La roba 
que s’hi ven prové de donacions 
d’empreses tèxtils del territori que 
canvien l’estoc, i, per tant, és pro-
ducte que no s’ha venut, i també de 

particulars que entreguen la roba 
en bon estat de segona mà. 

Però, a més d’afavorir la sosteni-
bilitat de la roba i l’economia circu-
lar, Moda Re- també ha creat sis 
nous llocs de treball en el nou esta-
bliment gironí, i ha permès ocupar 
a sis dones «que són caps de famí-
lia i es troben en risc d’exclusió so-
cial, un dels col·lectius que és més 
vulnerable», explica Ivon Maritza 
Henao, presidenta de la cooperati-
va Avancem Santa Clara, que gesti-
ona la botiga. 

Avancem Santa Clara va néixer 
com una iniciativa d’economia so-
cial de Càritas Diocesana de Giro-
na, i presta serveis assistencials i de 

neteja. De fet, arran de la pandèmia 
s’han reduït els serveis que feien, so-
bretot de cures a persones grans i 
neteja de cases. D’una banda, per la 
«por», i de l’altra, perquè moltes 
persones han perdut la feina o tele-
treballen i poden ocupar-se’n elles 
mateixes. Per això, Maritza subrat-
lla que la botiga ha estat una «opor-
tunitat» per contractar a dues noies 
que fins ara prestaven aquells ser-
veis, i a més s’han creat quatre nous 

llocs de treball. 
Moda Re- va posar-se en marxa 

a Girona fa dues setmanes. En un 
primer període, des de la coopera-
tiva faran un acompanyament a les 
treballadores per formar-les i «em-
poderar-les» en l’atenció al client i 
saber gestionar la botiga, detalla 
Maritza, ja que per elles és una ex-
periència laboral nova. Esperen que 
d’aquí un temps acabin essent les 
mateixes treballadores les que pu-

guin gestionar l’establiment. 
La botiga Moda Re- s’ha pogut 

posar en marxa en el marc del pro-
jecte Singular Botigues Responsa-
bles per a la Recuperació. El projec-
te està promogut per la direcció ge-
neral d’Economia Social de la Ge-
neralitat i compta amb el finança-
ment del Ministeri de Treball i Eco-
nomia Social. A Girona, l’obertura 
de la botiga també ha rebut el suport 
econòmic de l’empresa Inditex.

JUDITH VILADOMAT PUIGGRÒS. GIRONA

u La botiga de peces d’outlet i de segona mà 
crea 6 llocs de treball per col·lectius vulnerables

Moda Re-: una segona vida a la roba. La cadena 
de roba ètica i sostenible de Càritas arriba a Girona. 
S’abasteix de donacions d’empreses tèxtils que canvien 
estoc i no l’han venut, i també d’articles de segona mà.

Roba amb 
rerefons social

L’equip que treballarà a la botiga Moda Re-, impulsada per Càritas, a l’Eixample de Girona. MODA RE-

CaixaBank i Fundació ”la Caixa” 
han posat en marxa una campanya 
de micromecenatge (crowdfunding 
solidari) amb l’objectiu que particu-
lars i empreses, clients o no clients 
de l’entitat, se sumin a la iniciativa 
d’aconseguir la inversió necessària 
per ampliar la sala multisensorial de 
la Fundació Autisme Mas Casadevall.  

CaixaBank, a través d’una apor-
tació econòmica de la Fundació ”la 
Caixa”, ja ha aportat 5.500 per acon-
seguir ampliar la sala multisensori-
al que permet la interacció dels usu-
aris de Mas Casadevall amb el medi 
mitjançant l’estimulació dels seus 
sentits i capacitats. En aquesta sala 
es treballa a traves dels sentits (vi-
suals, corporals, auditius) i les sen-
sacions, ja que constitueixen la prin-
cipal font de coneixement.   

L’objectiu del crowdfunding soli-
dari és aconseguir els 2.800 euros 
restants a través de les aportacions 
realitzades per part de qualsevol ciu-

tadà o empresa que vulgui partici-
par en aquesta iniciativa. Els dona-
tius es poden fer des de les oficines 
de CaixaBank a la comarca del Pla de 
l’Estany, caixers automàtics de l’en-
titat o a través de www.cai-
xabank.cat, garantint que el 100% 
de les aportacions s’abonaran al pro-
jecte. Les oficines des de les quals es 
pot col·laborar amb el crowdfunding 
són les oficines: Store Banyoles i Sto-
re Indústria de Banyoles, Sarrià de 
Ter, Cornellà del Terri i Mata (Porque-
res). 

Si s’assoleix l’èxit d’aquesta acció 
solidària, l’entitat beneficiària, Fun-
dació Autisme Mas Casadevall, po-
drà dur a terme l’ampliació d’aquest 
espai per millorar l’atenció als usua-
ris de la Fundació.   

L’acció de crowdfunding s’em-
marca en el programa “Fórmula So-
lidaria”, una iniciativa de CaixaBank, 
que canalitza fons de la Fundació “la 
Caixa” amb l’objectiu d’ajudar que les 
entitats socials disposin de recursos 

necessaris per seguir treballant en 
benefici de les persones i col·lectius 
més necessitats. 

La Fundació Autisme Mas Casa-
devall és una entitat d’iniciativa so-
cial que atén 38 persones diagnosti-
cades de TEA, Trastorn de l’Espectre 
Autista, i altres patologies, amb una 
discapacitat d’entre el 65 i 99%. La 
finalitat de l’entitat és donar suport 
per la vida i el treball a persones amb 
TEA per tal d’atendre a les seves ne-
cessitats de tractament mèdic, sani-
tari, educatiu i laboral, així com d’as-
sistència legal, amb la màxima cura 
a les seves possibilitats socials.  

La tasca ocupacional que es rea-
litza a Mas Casadevall és treballar 
per a l’obtenció de productes amb 
acabats adequats per a la seva pro-
moció en el mercat econòmic nor-
malitzat.  

Fruit de la col·laboració entre la 
Fundació “la Caixa” i CaixaBank, el 
2020, es va donar suport a més de 
8.500 projectes de prop de 7.000 en-

titats socials de tot el país. Es tracta, 
majoritàriament, de projectes que 
aporten solucions en l’àmbit de la 
malaltia, la discapacitat, l’exclusió 
social, la pobresa infantil, els grans i 
l’envelliment. 

 Des de l’inici de la crisi de la CO-
VID-19, Fundació “la Caixa” ha col·la-
borat, a través de CaixaBank, amb 
1.700 projectes relacionades amb el 
proveïment d’aliments, material sa-
nitari i emergències per donar res-
posta a les persones vulnerables més 
afectades per la pandèmia. 

CaixaBank manté un compromís 
amb la inclusió financera i és l’única 
entitat present en el 100% de les po-
blacions de més de 10.000 habitants 
i en el 94% de les de més de 5.000. 

És també l’única entitat que ofereix 
microcrèdits a persones sense ga-
ranties ni avals, a través de Micro-
Bank, per ajudar-los a impulsar els 
seus projectes personals i professi-
onals. 

 A més de la seva contribució als 
projectes socials d’àmbit local, l’en-
titat dona suport, a través de la seva 
Acció Social, al programa de volun-
tariat corporatiu, amb més de 12.000 
integrants, 4.600 dels quals han par-
ticipat activament en més de 4.200 
activitats durant 2020. Gràcies a ells, 
s’ha contribuït a ajudar a més de 
133.000 persones vulnerables arreu 
de l’Estat en àmbits com l’educació 
financera, la inserció laboral, salut i 
pobresa infantil, entre d’altres. 

DDG. SERINYÀ

CAIXABANK AMB LES ENTITATS SOCIALS

CaixaBank inicia una campanya de 
«crowdfunding» solidari a favor de la 
Fundació Autisme Mas Casadevall

Els responsables de la campanya. CAIXABANK

M Angels Martínez
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Si les previsions de trami-
tació es compleixen, el
trasllat de la seu del Parc
Natural del Cap de Creus,
avui al monestir de Sant
Pere de Rodes, es podria
fer efectiu en el termini
d’un any com a màxim. La
mudança a Vilajuïga esta-
va anunciada des del 2018
i s’havia anat ajornant;
ara, però, la Generalitat
ha posat a licitació la re-
dacció del projecte cons-
tructiu per adequar l’edifi-
ci de l’antic Centre d’Aco-
llida Turística de Vilajuïga
al nou ús.

L’avantprojecte plante-
ja unes obres amb un cost
de l’ordre d’uns 121.000
euros, sense gaire compli-
cacions, ja que no es pre-
veu cap intervenció en el
sistema estructural i de
coberta de l’edifici. Els tre-
balls consistiran a reorga-
nitzar els espais interiors,
realitzar noves obertures
per millorar la lluminosi-
tat del conjunt, i a redefi-
nir els colors i l’aspecte ge-
neral exterior per identifi-
car l’edifici com a seu ad-

ministrativa del Parc Na-
tural de Cap de Creus.

“En relació amb Sant
Pere de Rodes, valorem so-
bretot la facilitat d’accés,
un gran espai d’aparca-
ment i la comunicació amb
el transport públic que tin-
drem a Vilajuïga, diu Ponç
Feliu, director del parc. La
totalitat de la plantilla (sis

persones) es traslladarà a
la nova seu, a més de la bri-
gada del parc i dels guies
del servei d’informació.

La presidenta del parc,
Montse Mindan, també va-
lora positivament el canvi
anunciat: “L’avantatge del
monestir és que és un lloc
privilegiat, però a efectes
pràctics crec que serà molt

millor, per a les persones
que hi treballen, per les re-
unions que s’hagin de fer i
per millorar la relació en-
tre els visitants potencials
i el parc” confirma Min-
dan. A Vilajuïga l’Ajunta-
ment també s’alegra
d’aquest pas. L’edifici, de
propietat municipal, esta-
va en desús des del 2015

(vegeu peça adjunta). La
imatge d’aquest edifici
buit i sempre tancat a l’en-
trada del poble, amb el
manteniment a càrrec del
municipi però sense prou
recursos per reconvertir-
lo, era una llosa que ara
s’esvairà mitjançant la
cessió d’ús al parc natu-
ral. �

La seu del Parc del Cap de
Creus, aviat cap a Vilajuïga

Esteve Carrera
VILAJUÏGA

a La Generalitat posa a concurs la redacció del projecte constructiu per adequar l’antic Centre
d’Acollida Turística a El trasllat des de Sant Pere de Rodes es podria fer en el termini d’un any

Inaugurat el 2010, el CAT de
Vilajuïga va ser un dels deu
que es van construir a Cata-
lunya (en un projecte ideat
per la conselleria de Turisme
del conseller Huguet) per po-
tenciar el turisme a través
d’una xarxa de centres d’in-
terpretació del territori. La
crisi i els canvis de govern a la
Generalitat van fer que la xar-
xa de centres d’acollida turís-
tica no s’arribés a desenvolu-
par plenament i els edificis
van acabar cedits als ajunta-
ments, que els han reconver-
tit per a altres usos, quan han
pogut fer-ho

L’edifici –en una imatge del 2017– avui no té ús i es reconvertirà en la seu del parc � L.S.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Instal·lacions
sense ús des
de l’any 2015

La cadena Moda Re-, im-
pulsada per Càritas i que ja
té 21 punts de venda a l’Es-
tat, ha obert el primer es-
tabliment a Girona. La bo-
tiga, al número 14 del car-
rer de Maluquer Salvador,
vol trencar amb els este-
reotips de les botigues de
segona mà i ofereix també
peces outlet cedides per al-

gunes de les principals
marques de moda.

El projecte tèxtil de Mo-
da Re- es basa en una eco-
nomia circular que té en
compte les persones i el
medi ambient. D’una ban-
da, s’allarga la vida útil del
tèxtil. De l’altra, es propor-
ciona feina normalitzada i
amb unes condicions labo-
rals dignes a persones en
risc d’exclusió. “S’aconse-
gueix així un triple impac-
te social, mediambiental i
econòmic”, segons afir-
men en una nota de prem-
sa. A Girona, la botiga es-
tarà gestionada per la co-
operativa Avancem Santa

Clara, nascuda com a ini-
ciativa d’economia social
de Càritas Diocesana de
Girona i dedicada princi-
palment a oferir serveis
de cura i neteja. El nou
projecte Moda Re- ha per-
mès de crear sis nous llocs
de treball estable ocupats
per dones. “La crisi ha col-
pejat durament els col-
lectius més vulnerables i

les persones que compren
a les botigues Moda Re-
ajuden aquests col·lectius
a poder sortir d’aquesta
crisi”, afirma Ivon Marit-
za Henao, presidenta
d’Avancem Santa Clara.
La botiga s’emmarca dins
del Projecte Singular Bo-
tigues Responsables per a
la Recuperació-Ro-
ba@d9, en el qual també

participen, a més de la co-
operativa Avancem Santa
Clara, altres dues entitats
cooperatives: Formació i
Treball i Actua. El projec-
te és promogut per la Ge-
neralitat i disposa de fi-
nançament estatal. A Gi-
rona, l’obertura de la boti-
ga també ha rebut el su-
port econòmic d’Indi-
tex. �

Obre la primera
botiga de Moda
Re-, de Càritas

Redacció
GIRONA

a El centre és a
Girona i donarà feina
a dones en risc
d’exclusió

L’equip que treballa a la botiga impulsada per Càritas � EPA

La primera versió de l’acu-
sat de matar el germà a
cops de crossa a Palafru-
gell, que ahir va enfilar el
segon dia del judici, i se-
gons els investigadors de
la divisió d’investigació
criminal (DIC) dels Mos-
sos a Girona que es van fer
càrrec del cas, “no quadra-
va” amb l’escena del crim”.
Segons va explicar un dels
agents, va ser precisa-
ment durant la recons-
trucció que el processat va
confessar que s’havien ba-
rallat i l’havia colpejat amb
la crossa. El matí del 24
d’agost del 2018, l’acusat
de matar el germà a cops
de crossa a Palafrugell va
anar a demanar ajuda a
l’oficina d’atenció ciutada-
na dient que, quan s’havia
aixecat, havia trobat la
víctima estesa a terra.
Fins al domicili, hi va anar
una patrulla de la policia
local que ja va sospitar que
es tractava d’una mort vio-
lenta per la quantitat de
sang que hi havia. Durant
la segona jornada del judi-
ci, que es fa amb jurat po-
pular a l’Audiència de Gi-
rona, també han declarat
veïns dels germans que
han coincidit a destacar
que tenien “mala relació” i
discutien sovint. �

L’acusat
del crim de
Palafrugell es
contradeia

Redacció
GIRONA / PALAFRUGELL

L’Ajuntament de Girona
ha comunicat a l’Assem-
blea Nacional Catalana
(ANC) que s’afegeix a la
campanya #JoPagoaCata-
lunya que promou la sobi-
rania fiscal, segons va in-
formar ahir aquesta enti-
tat. Així, el consistori giro-
ní serà el primer d’una ca-
pital de demarcació de Ca-
talunya que ingressarà els
impostos corresponents
de l’IVA a l’Agència Tribu-
tària Catalana, una “eina
d’estat indispensable”, se-
gons l’ANC. Altres ciutats
que s’han afegit fins ara a
la campanya són Igualada,
Vic, Torelló i Falset.

Girona s’apunta
a la campanya
de sobirania
fiscal de l’ANC

Redacció
GIRONA
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Miquel Torns
GIRONA

a Yadira Betancourth té trenta set
anys, tres fills i és hondurenya.
Com tants altres va venir amb un
sac ple de somnis que al primer

contacte amb la realitat es van fondre
com glaçons al pic de l’estiu. La visió idíl-
lica que es té de l’anomenada civilització
occidental es trenca just al moment de
passar la duana. Venia amb ganes de tre-
ballar, fugint d’una situació laboral i polí-
tica molt dura, amb recomanacions i
contactes que a l’hora de la veritat no
eren res més que fum. La patacada ini-
cial la va deixar desconcertada, però
l’instint de supervivència i les ganes de
prosperar per poder ajudar els seus són
molt més forts, són el combustible que
ha impedit que tirés la tovallola.

En quin entorn vivia al seu país? Prové
d’un medi rural o d’una ciutat?
De Tegucigalpa, la capital d’Hondures, i
una de les ciutats més poblades de l’Amè-
rica Central, amb gairebé dos milions de
persones. Urbana cent per cent.

I per què va decidir triar la ciutat de Gi-
rona com a objectiu?
Coneixia una noia, que havia estat la me-
va cunyada, que va ser qui me’n va parlar
i qui em va recollir a l’aeroport. Aquest
contacte em semblava suficient. Des-
prés, un cop aquí, m’he hagut de buscar
la vida jo sola. Em vaig instal·lar al carrer
de la Rutlla i aquí va començar la meva
travessia.

Els fills es van quedar a Tegucigalpa?
Sí, soc mare soltera amb tres fills, i em va
semblar que era millor venir sola i una
vegada instal·lada intentar reagrupar-

L
nos tots. En aquells moments la més
gran tenia onze anys; el nen, set, i la més
petita, dos anys. Eren molt petits per a
un viatge tan arriscat

Actualment visc amb la filla gran, i la
resta viuen amb el seu pare a Hondures,
tot i que volen venir aquí.

Expliqui’ns els orígens d’aquesta odis-
sea i si s’han complert les expectatives
que tenia quan feia les maletes?
Vaig arribar fa cinc anys amb molts som-
nis, moltes il·lusions i moltes expectati-
ves, perquè quan una ve d’aquests països
es pensa que el viure aquí et facilita tenir
una bona estabilitat econòmica. A mi em
van dir que jo venia a Girona amb una
oferta de feina, jo vaig marxar del meu
país convençuda que venia a treballar en
un lloc concret.

I no era veritat. Qui li va assegurar que
tenia aquesta oferta laboral?
No, no ho era. Hi havia una noia del meu
país que ja havia estat aquí, i bé, érem un
grupet de noies que ens coneixem. Ales-
hores, quan jo vaig dir un dia que volia
venir cap aquí, no com a alguna cosa con-
creta, sinó com a idea, com a somni, ja
que per poder fer-ho no tenia els diners
suficients, una d’elles de cop i volta em
va oferir deixar-me’ls per poder venir.
Només em va demanar el número de
compte i ja vaig tenir fet l’ingrés.

Després em vaig haver de treure el
passaport, i tota la paperassa, i al cap de
quinze dies vaig arribar aquí. Venia amb
la il·lusió de treballar en un restaurant,
que al final va resultar que no era ni res-
taurant ni oferia cap tipus de feina. A ho-
res d’ara encara l’espero. Em sembla que
em van enganyar. Fins i tot em van dir el
nom, però res.

Així va començar la meva aventura,

amb promeses que mai es van complir,
enganyada i sense cap tipus de feina. Vo-
lia venir aquí, ja que l’empresa on jo tre-
ballava a Hondures, que era una farma-
cèutica, va tenir problemes amb l’estat i
a mi em van acomiadar i no vaig poder
rebre cap indemnització. Així doncs, em
vaig quedar amb un pam de nas, sent
mare soltera amb tres nens, no sabia cap
a on tirar. I el tema va sorgir amb aques-
tes noies de manera espontània, i aquí
estic.

No sembla pas una entrada gaire triom-
fal. Això no la va desanimar?
Tres mesos després d’arribar encara es-
tava sense feina. Ni per cuidar nens pe-
tits, ni persones grans, ni fent el servei
de neteja, no trobava res de res. Em va
costar molt obrir les portes. Recordo que
la meva primera feina va ser gràcies a
una amiga. Ella va ser mare pocs dies
després que jo arribés a Girona, i em va
demanar que l’ajudés per quan havia de
fer algun encàrrec, anar al metge... Li
cuidava la nena.

D’aquesta manera va ser com vaig co-
mençar a guanyar-me els primers cale-
rons. Em pagaven a 7 euros l’hora. Més
endavant, aquesta petita tasca va passar
a ser una feina amb cara i ulls, i durant
uns tres mesos vaig estar cuidant aques-
ta criatura a jornada completa.

Però, és clar, la meva amiga, que era
conscient que amb els 200 euros que em
podia pagar no arribava enlloc, em va dir
que no em volia posar entrebancs per
complir el meu somni, i que el millor que
podia fer era buscar una feina més esta-
ble. I a més a més, ella em va ajudar a tro-
bar-la.

I així va ser que vaig començar en un
restaurant, fregant plats durant el cap
de setmana, sense contracte, i des
d’aquell moment vaig tenir la sort de, a

poc a poc, conèixer molta més gent. Jo
treballava en negre. Si em sorgia alguna
feina l’havia d’aprofitar, sobretot en la
temporada d’estiu, ja que a l’hivern era
molt més complicat i em podia quedar
sense res.

Va ser a partir d’aquí que va començar a
posar fil a l’agulla i va entrar en contac-
te amb Càritas?
Just en aquell moment, entre feines pre-
càries, va ser quan vaig anar a Càritas
per primera vegada, amb l’objectiu que
m’ajudessin a regularitzar la meva situa-
ció administrativa i laboral.

De seguida em van derivar al Centre
de Distribució d’Aliments per pal·liar les
mancances més urgents. Al mateix
temps em van explicar que per demanar
els papers havien de passar tres anys, pe-
rò tot i que era una mala notícia, em van
ajudar molt.

No hi havia cap altre camí per aconse-
guir la regularització?
A la meva família, a Hondures, ens van
matar un oncle les bandes per l’anome-
nat impost de guerra. Jo podia haver de-
manat l’asil polític just en arribar i no ho
vaig fer, perquè ho desconeixia, i quan
me’n vaig assabentar ja estava fora de
termini.

On està empadronada?
Per motius diversos vaig acabar empa-
dronada a La Sopa, i de fet encara hi con-
tinuo, i la meva filla també. Amb tot, és
molt difícil trobar algú que et faci un con-
tracte de feina, o et vulgui llogar un pis.

Tres anys per poder iniciar la tramita-
ció dels papers, la veritat és que és una
experiència molt dura. He viscut en ha-
bitacions compartides i en poques condi-
cions i recursos. Però a poc a poc les co-
ses es posen a lloc, gràcies a l’ajuda de

Yadira Betancourth

“Tot el que he
patit ha estat un
aprenentatge,
m’ha fet forta”

Protagonistes  EMPLEADA DE MODA RE-, d’ECOSOL
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La Yadira, com molts
altres, ha viscut un procés
migratori complex, amb
dificultats per regularitzar
la documentació. Viu a
Girona amb la seva filla
gran i espera poder
abraçar aviat el dos petits
que s’han quedat a
Hondures. Acaba
d’aconseguir una feina a
jornada completa a la
botiga de roba de segona
mà del projecte Moda Re-,
que ha obert Ecosol,
l’empresa d’inserció de
Càritas Diocesana de
Girona. Tot i el sofriment
patit intenta viure aquesta
fase amb optimisme, com
un aprenentatge que la
farà més forta. Veu difícil
aconsellar algú a seguir el
seu camí, ja que cadascú
és diferent, i les
oportunitats també.
Emigrar no és cap ganga.
Considera que cal tenir en
compte el temps i el
moment per prendre una
decisió d’aquest tipus i si
el moment no és l’adequat
has de saber assumir les
dificultats que es
presentin.

No és cap ganga
Càritas, de les administracions i de Déu.

La via de les entitats socials ha estat
eficaç per aconseguir un treball?
Vaig aconseguir feina en l’àmbit de la ne-
teja, i gràcies a la Cooperativa Avancem
Santa Clara i Ecosol, l’empresa d’inser-
ció de Càritas, finalment he pogut trobar
feina a la nova botiga Moda Re-, que han
obert al centre de Girona i que es dedica
a vendre roba de segona mà i a generar
llocs de treball per a persones amb difi-
cultats, com el meu cas.

És molt gratificant saber que tens un
horari, un lloc fix de treball i unes com-
panyes i responsables que es preocupen
per tu. Els meus diners els he de dividir,
per a la casa, per als meus fills, per als
meus pares, i també de tant en tant aju-
do una germana que no està bé.

Sembla, doncs, que el camí ja no és tan
costerut?
Mai he estat parada, vaig estar buscant
oportunitats en altres entitats, perquè
estava convençuda que alguna porta
s’havia d’obrir. Estant en la situació que
estic, ara tinc moltes ganes de convalidar
els meus estudis, vull continuar enda-
vant, tinc moltes ganes de preparar-me i
saber molt més. Tinc ganes de tirar en-
davant, tant per mi com per la meva filla.
Ella està aprenent molt bé el català, però
a mi em costa parlar-lo.

Com va ser que decidís portar la filla
gran quan les circumstàncies no eren ni
de bon tros les ideals? Com va anar la
cosa?
Al juny farà dos anys. Just quan va arri-
bar, va ser quan jo tenia més feina. So-
bretot a la costa. Per sort vaig poder pa-
gar-li el bitllet i fer tots els papers, uns
treballs que van resultar ser molt costo-
sos. Uns familiars, que són aquí, em van

ajudar a fer la carta de convidat. Van fer
tots els papers perquè ella estigués aquí.
Quan va arribar, la nena va rebre l’acom-
panyament de Caixa Proinfància a tra-
vés de Càritas, i des d’aquell moment tot
es va anar posant a lloc. L’enyorava molt.

Però no ha estat ni de bon tros un camí
de roses...
Malauradament, si no tens papers, no
pots obrir un compte corrent ni tenir
targetes de crèdit. Quan vaig escolaritzar
la meva filla, no podia ni comprar-li la ro-
ba d’educació física a l’escola, o el trans-
port, i havia de demanar a altres mares
que ho fessin amb la seva targeta. Em
sentia exclosa del tot. Sense pis, sense
nòmina, sense NIE ni ajudes. Era molt
dur. Actualment, la meva filla encara no
té tots els papers i no pot sortir del país
ni anar d’excursió amb els companys, i
és un patir constant.

Com es va veure trasbalsada la seva vida
per la pandèmia?
Amb la pandèmia em vaig quedar sense
recursos. Ho vaig perdre tot, cada hora
de feina, tots els clients, em vaig haver de
quedar a casa, com qui diu, amb els bra-
ços plegats. En aquell moment encara
treballava en l’àmbit de la neteja, i vam
perdre tots els clients. A més, el confina-
ment, en un pis petit, va ser molt dur. La
meva filla no està bé de salut, li han fet
diverses intervencions coronàries, i tam-
bé va estar aïllada perquè jo vaig tenir el
virus i no volia que tingués contacte amb
mi per por d’infectar-la.

El fet d’anar a parar a Catalunya, un país
amb una llengua pròpia, tot i que tothom
parla el castellà, li va afegir un plus de di-
ficultat. Com porten el tema del català?
No crec que hi hagi hagut cap dificultat
afegida. Sempre m’he entès molt bé amb

tothom. Pel que fa al català, la veritat és
que la nena ho porta molt bé. A l’escola
estan realment sorpresos, ja que ella va
venir just abans que comencés la pandè-
mia, i és clar, amb tota aquesta situació,
des de casa, sense ordinador, sense in-
ternet, es va fer complicat, però aquest
any ha agafat el curs amb moltes ganes, i
n’estic molt orgullosa perquè treu molt
bones notes. També m’han comentat
que parla molt bé el català, que l’entén
també molt bé, tot i que el tema escrit li
costa una mica, però, segons diuen, sem-
bla que la nena hagi nascut aquí.

I els dos petits?
Els dos petits continuen a Hondures
amb el seu pare. M’agradaria portar-los
cap aquí, però ara mateix tinc dificultats
per fer-ho perquè al meu país no és fàcil
tramitar permisos, però mantenim un
contacte estret, i a ells els encantaria ve-
nir. A Hondures no hi ha aquestes opor-
tunitats, ni entitats que t’ajudin a supe-
rar les dificultats.

Es penedeix del que va decidir?
No, no. Crec que tot aquest recorregut,
tot el que he patit ha estat t un aprenen-
tatge, crec que tot això m’ha fet més for-
ta. En la meva família em deien que ells
potser no haurien aguantat tot això, que
segurament haurien hagut de tornar,
però per a mi aquesta no era cap opció.
Tot el que m’ha passat m’ha servit per a
bé. Si hagués d’aconsellar a algú per ve-
nir o no aquí, no li podria dir ni sí ni no.
Penso que les oportunitats són diferents
per a cadascú. I aquí tampoc és com pen-
sava. Quan se’t presenta una oportunitat
s’ha de tenir en compte el temps i el mo-
ment. Potser aquell no era el meu mo-
ment, però sí que he sabut superar-lo i
aprofitar també tot el que se m’ha anat
presentant. �

La Yadira, a la botiga de roba de segona mà
Moda Re- que ha obert Ecosol, l’empresa
d’inserció de Càritas, a Girona � ALEIX

CABARROQUES

Així va començar la meva
aventura, amb promeses
que mai es van complir,
enganyada i sense feina de
cap tipus

�

�Si hagués d’aconsellar algú
per venir o no, no li podria
dir ni sí ni no. Penso que les
oportunitats són diferents
per a cadascú
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Girona FM - Notícia
https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=16143



GIRONA FM - Entrevista espai “4 rius”
https://www.mixcloud.com/gironafm/entrevista-ivon-henao-moda-re-140421/

TVGirona - Informatius
http://tvgirona.alacarta.cat/noticies/capitol/noticies-migdia-del-09042021



Diari de Girona
https://amp.diaridegirona.cat/girona/2021/04/09/roba-rerefons-social/1098899.html



El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1951319-obre-la-primera-botiga-de-moda-re-de-caritas.html



La Xarxa Radio - Valors a l’alça 
http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/valors-alca/capitol/valors_a_lalca_10052021?fbclid=IwAR022A-
PRW9EukHOrNS3t8JhY_kmzNs2uEFAXblx7LYuqRCxFI-HUfqJvyww



TV Girona - Té de tot



TV3



CATALUNYA RADIO - Informatiu catalunya al dia

CATALUNYA RADIO - EFECTE PAPALLONA
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lefecte-papallona/textil-sostenible/audio/1100404/
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Enllaç al vídeo del projecte: https://youtu.be/zSws4iG6rMs



Santa Clara
AVANCEM
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