
La Sisinia Recalde té 36 anys i es troba en
situació d’atur des de finals de l’any 2020. Tot i
que al seu país d’origen, Paraguai, va dur a
terme una formació universitària, però, a partir
de la seva arribada a Girona l’any 2011, va
estar treballant durant 8 anys a l’àmbit dels
serveis a la llar, inicialment interna. També té
experiència laboral en els sectors del comerç i
l’hostaleria.

Durant els anys 2018 i 2019 va estar
participant en les accions d’orientació laboral
que porta a terme l’SMO, concretament en el
marc del programa Girona Actua (finançat
íntegrament amb fons municipals), i per
intermediació del mateix servei, va trobar feina
com a dependenta a una botiga, on ha estat
treballant més d’un any.

Quan la Sisi va accedir novament al Servei
Municipal d’Ocupació, no tenia clar com
reconduir la seva trajectòria professional.

A través del programa UBICAT,
d'acompanyament a la inserció i suport
ocupacional per a la inclusió social, la Sisi ha
definit el seu objectiu professional i ha
elaborat un full de ruta que li permetrà
aconseguir-lo.

La Sisinia va arribar a Girona l'any 2011, procedent del Paraguai i fa 3 anys que va accedir per
primera vegada al Servei Municipal d'Ocupació. Parlem amb ella perquè ens expliqui la seva
trajectòria i com valora el seu pas pel servei.
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Des del Servei Municipal d’Ocupació es
treballa, no només amb l’objectiu que les
persones que busquen feina coneguin els
canals i les estratègies de recerca de treball,
sinó també que siguin conscients de les seves
potencialitats –a partir d’un procés
d’autoconeixement i d’identificació de
competències-, de manera que puguin
desenvolupar aquelles que són necessàries
per assolir el seu objectiu professional, a
través de diferents accions i dinàmiques, tant
individuals com grupals.
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Com vas conèixer el Servei Municipal
d’Ocupació?

Porto vuit anys a Girona ciutat i vaig conèixer l
´SMO fa tres anys, buscant noves oportunitats
de feina, preguntant a la gent que coneixia i
fent recerca per Internet.

Explica’ns la teva trajectòria laboral. Quina era
la teva situació quan vas arribar a l’SMO?

La primera vegada que vaig accedir a l’SMO
treballava de cangur amb una família
meravellosa i ho compaginava amb la feina de
monitora de menjador escolar.

M’agradava molt la meva feina, però, per la
meva situació de família monoparental, el sou
que guanyava no era suficient per poder
mantenir la meva família. Tot i això, tenia clar
que algun dia tornaria a estudiar i podria
créixer professionalment, però no sabia ben bé
per on començar.

A l’SMO m´han ajudat molt a arribar a aquest
objectiu, perquè amb càrregues familiars i
sense altre recolzament, m’era difícil prendre
decisions i sortir endavant per mi sola. El camí
ha estat dur, però les orientadores de l’SMO, i
en especial la meva tutora, em van fer veure
del que soc capaç. 

No només m'han ajudat en l’àmbit
professional, sinó també en el personal, ja que
he agafat confiança en mi mateixa i he après a
redescobrir-me, principalment pel que fa a les
meves capacitats i competències. 

Entre d’altres, m’han ensenyat tècniques que
em permetran encarar, en un futur, les
situacions difícils i/o incòmodes d’una manera
més assertiva. Per aquest motiu estic molt
agraïda, fan una feina fantàstica!!

Quins aspectes has treballat a partir de les
accions d’orientació laboral en què has
participat? Què és el que més t’ha agradat?

He après molt en el temps que he estat
participant en els itineraris d’orientació de
l’SMO. El mercat laboral ha fet grans canvis en
molts aspectes, i he après a agafar-m’ho com
una oportunitat per fer un gir en la meva vida. 



A partir de les diferents activitats que he dut a
terme, he pogut conèixer, quines són les
competències que es valoren avui en dia per
accedir a una feina, quins són els canals de
recerca de feina que més s’adapten al meu
objectiu laboral, com puc elaborar un
currículum de marca personal adequat a les
meves capacitats, entre d’altres.

Ara ja tens clar quin és el sector professional
al qual et vols enfocar? Quina és la teva
situació en l’actualitat?

Sí, tinc clar que vull dirigir-me a l’àmbit
administratiu. De moment soc a mig camí,
però tinc clar fins on vull arribar.

En aquests moments estic fent una formació
en gestió administrativa comptable i també
m'estic preparant per dur a terme la prova de
nivell de català. El meu objectiu és obtenir el
certificat del nivell C1, perquè sé que tindré
més oportunitats de promoció laboral.
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En termes generals, quins aspectes
destacaries del teu pas pel Servei Municipal
d’Ocupació?

El que més destacaria és el tracte que donen a
les persones que arriben a l’SMO buscant
ajuda, i més quan tens una situació de
vulnerabilitat. No només m´han ensenyat a
cercar feina, sinó també a sentir-me segura i
acompanyada a cada pas que estava fent i a
cada decisió que estava prenent.

Després de la teva experiència, què
recomanaries a les persones que busquen
feina i es troben desorientades?

Segons la meva experiència, els recomanaria
que es donin un temps per seguir les activitats
d’orientació que ofereix l´SMO, tant les grupals
com les personals. Que estudiïn totes les
opcions que tenen, per així escollir la millor
opció laboral i/o formativa. Tot està canviant i
ens hem d’adaptar. 

L’equip que treballa al Servei Municipal
d'Ocupació disposa de qualificació i, amb
molta paciència i dedicació, ens donen les
eines i estratègies que necessita cada persona
segons les seves necessitats. Jo els diria que
es deixin orientar i que confiïn. 


