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La de la Rkia, és una història de perseverança i
valentia. El 2008 va venir a Espanya per
treballar a la campanya de recollida de la
maduixa a Majorón (Murcia). Un cop acabada
la campanya va anar a viure a Bescanó, on hi
tenia una amiga. Tenia vint-i-nou anys.

Se sentia molt sola, enyorava moltíssim els
seus fills. La casualitat va fer que conegués
una família de Bescanó, que la va recolzar
moltíssim aquells primers anys tan durs.
Aquell lligam, la feia sentir menys sola i, a més,
la van ajudar posant-la en contacte amb gent
del poble que li podien donar feina. 

I així va ser com va començar a treballar de
netejadora i cuidant gent gran. 

Li pregunto per aquells primers anys, quan
encara no tenia permís de treball:

Tot i no tenir permís de residència i treball,
sempre he estat treballant, més hores o
menys, però sempre he anat treballant. El més
dur, però, va ser estar sense els meus fills,
estar ben sola. El meu somni era tenir una
feina estable i un sou cada mes, i tenir els fills
al meu costat.

Fa 13 anys que la Rkia va venir a viure al Gironès i, després del seu pas per accions d'orientació i
formació de l'SMO i diferents experiències laborals, en aquests moments porta 3 anys treballant a
la residència Les Hortes del Girona FC, duent a terme tasques de cuinera.
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Quan la Rkia va aconseguir el permís de treball,
va venir a viure a Girona, per tenir més
possibilitats de formar-se i trobar feina. I és
que, tal i com diu: volia aprendre bé el català i
el castellà, aprendre un ofici, i des de Serveis
Socials em van recomanar anar al Servei
Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de
Girona.

Revisant el seu CV, fem memòria i repassem
totes les formacions que ha fet amb nosaltres:
català, alfabetització digital, recerca de feina,
operadora de carretó elevador, manipulació
d’aliments, indústria càrnia... La Rkia
s’apuntava a tots els cursos que se li oferien:
volia tenir una vida millor. Saber més coses.
Saber buscar feina.
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Què ha suposat per tu l’SMO?

Ja al 2014 vaig trobar feina, gràcies a l’SMO,
de cambrera d’habitacions. Al 2017 vaig tornar
a venir, i vau ajudar-me a trobar feina
d’operària de neteja a la Universitat de Girona.
Abans sempre estava preocupada, sempre
tenia por de no tenir ingressos per mantenir la
meva família. Ara, després de tot el que he
après, sé que puc tornar a trobar feina jo sola.
N’he après molt!

La Rkia ha estat participant en el programa
Girona Actua en diferents moments dels últims
anys. Aquest programa, finançat íntegrament
amb fons municipals, incorporava diferents
mesures ocupacionals, com ara orientació i
suport a la recerca de feina, formació i ajudes
a les empreses per a la contractació de
col·lectius en situació de vulnerabilitat.  

A l’octubre de 2018 el Girona FC estava posant
en marxa la residència de formació de
jugadors de futbol del club. Amb el suport de la
subvenció del programa Girona Actua, van
contractar la Rkia, com a operària de neteja i
ajudant de cuina, i a en Francesc Ruiz, com a
xofer. 

A dia d’avui segueix treballant a la residència,
però ara n’és la cuinera. En Francesc ja no hi
treballa, ja s’ha jubilat. Parla amb afecte de
tota la gent del club, dels jugadors que hi viuen
i dels companys de feina. Li pregunto pels
primers mesos de treball a la residència.

Al principi estava nerviosa... però van ser tan
amables amb mi, que, després de poques
setmanes, tenia la sensació que havia après
moltíssim i que confiaven en mi. Ha estat
fantàstic, sento que són com la meva família.
Mai han dubtat de mi.



Rkia, si haguessis de donar un consell en
temes laborals a persones procedents d’altres
països que estan buscant feina, què els
diries?

Ja ho estic fent. Gent que conec em pregunta i
em demana consell, i jo sempre els dic: per
tenir un bon treball estable, cal tenir paciència.
Si comences un curs, és molt important
acabar-lo. Millorar allò que et falta i preguntar-
te què vols a la vida. No pots dir: vull treballar
de qualsevol cosa. Jo també ho deia, però ara
m’adono que cal tenir formació per fer bé una
feina, ja sigui de neteja o cuidant gent gran.
Abans jo creia que sabia netejar, però va ser
fent un curs a Càritas que vaig ser conscient
de tot el que ha d’aprendre un/a professional
de neteja (ús de productes, com netejar cada
superfície, maquinària, etc.). I també és molt
important aprendre a fer servir l’ordinador, en
vaig aprendre amb vosaltres! Em va costar,
però a base de repetir i repetir.... cal tenir-ne
ganes i posar-hi esforç i paciència.

Li pregunto què és el millor de treballar a la
residència:

Tenir estabilitat econòmica i que m’agrada
molt la feina, la faig amb ganes, contenta. Em
passen les hores volant.

A la Rkia no li agradava el futbol, li pregunto si
després d’aquests 3 anys treballant pel Girona
FC ha canviat d’opinió:

I tant! Ara m’encanta anar al camp. Abans els
deia als nois de la residència que no cridessin
quan veien un partit del primer equip a la
televisió, no entenia els nervis que passaven
veient un partit. Ara els pregunto sempre el
resultat dels partits... fins i tot ja estic pensant
en inscriure el meu fill a futbol. 

 
 

SMO
#èxit

La Rkia no vol acabar l’entrevista sense un
agraïment a totes les persones que l’han
recolzat aquests anys, que diu que ha estat
molta, i manifesta que és feliç amb la vida que
té. 

Gràcies a tu Rkia, per ser com ets!


