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Alguna vegada has sentit que aquesta història era tan 
injusta que no podia estar passant-te a tu? Alguna 
vegada t’has sentit a soles? Alguna vegada has hagut 
de marxar del teu país deixant enrere amistats, famí-
lia, la teua terra, el teu origen? Alguna vegada has 
pensat que migrar és el més dur que has fet a la vida? 
Alguna vegada has necessitat una història comparti-
da? Si mai no has sentit cap d’aquestes coses, t’agra-
daria saber com és la història d’algú que sí que ho ha 
sentit?
Necessites una referència de dones amb experiències 
migratòries que van superar totes les barreres?

Totes i tots som part d’una història de vida, d’una 
memòria... Cossos, vides, energies en moviment, 
històries de superació, històries de resiliència.

Et convidem a formar part d’aquesta història col·lec-
tiva, una història on les dones i persones amb expe-
riència migratòria convergeixen. Una història que 
parla de la defensa contra el masclisme i contra el 
racisme. Una història carregada de ràbia i tristor que 
es va convertir en força de superació. Una història 
que vol fer-te sentir part d’una cosa més gran, una 
història que servirà, esperem, per a carregar-te 
d’energia. Una història que volem que esdevinga la 
teua referència.

Elles són història, són vida, són resiliència, són lluita, 
són força, són sororitat. Gràcies per compartir la 
vostra història!

I gràcies a tu, que hui la tens entre les teues mans.

Abans d’endinsar-te en cada història, que, malgrat ser 
individual, forma part d’un tot, volem que lliges un 
missatge grupal que han escrit les dones amb expe-
riències migratòries que formen part d’aquest projec-
te. Comença a llegir amb atenció, et convidem a 
començar a navegar per aquesta història.
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BERVELY
Una dona, mare, professional que ens compte com
viu el terror d'un país dirigit per un dictador.

HAYAT
Separar-se de son pare va ser el més difícil per a ella,
però ni això, ni no saber l'idioma la fre per a avançar.

NORA
Arriba a Espanya buscant un lloc d'igualtat, de justícia
i de llibertat.

SOUAD
Ella et diu: “No perdes l'esperança i lluita pel que
vols fins al final"

ESTEFANIA
Una xica que pensa que hi ha gent bona i roïna en tot
el món, però els bons som més.

MAIMOUNA
Dedica cada dia a lluitar contra la discriminació racial,
la desigualtat i la xenofòbia.

ANGELA
Per a esta dona el problema no és ser estrangera,
el problema és el capitalisme.



Expe�ències

“Hem vingut ací a contar la nostra història, per a que a cap dona mai 
més li passe, per a que a cap xiqueta més li passe, per a que cap 
persona es senta odiada, per ser dona, per no haver nascut a 
Espanya... Hem vingut ací a dir-vos que LA HISTÒRIA DE LES 
DONES SÍ QUE IMPORTA. Hem vingut ací a dir-vos que migrar no 
és fàcil però que, tot i que en ocasions pugues pensar que sí, no estàs 
a soles: “només has d’aprendre a mirar bé”. Aquesta és la nostra 
història, però podria ser la teua, una història amb un missatge comú: 
EL MASCLISME I EL RACISME EL PAREM totes les persones 
juntes, una història on no importen les fronteres o els orígens. Una 
història on només importen les persones, on només importen les 
dones. Una història COL·LECTIVA”.
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Venezuela

Què et portaria a tu a abandonar el teu país?
Crec que aquells que deixem la nostra llar, el lloc on vam nàixer, els nostres amics, els nostres 
pares, el nostre treball, els nostres costums, el nostre menjar, el nostre dia a dia, el nostre clima, 
els nostres carrers i paisatges... Crec que aquells que abandonen el seu país ho fan per raons 
molt grans que no tothom entén.
Jo sóc una d'aquestes persones que, per circumstàncies molt fortes, ha hagut de deixar el país 
que em va veure nàixer, del qual no haguera volgut eixir. Abans de començar a contar la meua 
història, m'agradaria dir-vos que parlar, voler fer públic el que passa a Veneçuela, posar la 
meua foto, dir el meu nom, ha sigut més que un repte per a mi. Però sabeu què? Ja no vull ocul-
tar-me més, jo no he fet res de roí, només he sobreviscut i per això he vingut a contar la meua 
història.
El meu nom és Bervely Hidard, i sí, sóc una migrant Veneçolana a Espanya.

Abans d'abandonar el meu país em vaig documentar i vaig poder llegir moltes opinions en 
internet sobre la migració. Aquelles opinions estaven dividides, una part pensava que les perso-
nes que arribaven a altres països necessitaven suport i orientació per a ajudar-les a tirar enda-
vant, però una altra part de les opinions era molt clara: les persones migrants lleven el treball 
del nacional i creen problemes.
Com la meua única opció era eixir de Veneçuela per a acabar amb el perill al qual estava expo-
sada, no volia que ningú em veguera com un problema. Tenia por del rebuig dels espanyols i 01

Fuente: Cotejo.info
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Bervely

i les espanyoles i per això tots els 
diners que vaig poder reunir amb 
la venda de la meua casa i els meus 
béns els vaig invertir a Espanya.

Et contaré la meua història:
Imagina't una dona, jo, mare de 
dues xiquetes molt xicotetes, amb 
un espòs emprenedor en els nego-
cis, graduada a la universitat amb 
honors, fet que em va fer aconse-
guir una de les millors ocupacions 
que es puga tindre en un país: 
funcionària pública, treballar en 
una de les petrolieres més grans 

del món, guanyar un sou excel·lent, tindre una casa totalment 
pagada, igual que el cotxe, poder anar de vacances a Miami, en 
fi, un nivell de vida estable i bo.

Però imagina't també aquesta mateixa dona vivint amb un 
nivell d'estrés súper alt per la por que li causava la situació del 
seu país, un país que vivia escassetat absoluta d'aliments, 
medicina i articles de primera necessitat com, per exemple, la 
llet i els bolquers del seu bebé, que no podia obtindre de 
manera normal, únicament si els comprava de contraban i 
pagant unes grans quantitats de diners.
Perquè el que tu penses com a mare és que pots menjar tots els 
dies arròs o llentilles, però que li falte el menjar a una bebé... 
No podeu imaginar la desesperació, jo vaig arribar a fer-li 
teteros (biberons) d'aigua d'arròs a la meua filla. És horrible 
sentir que tens diners però que no pots comprar coses bàsiques 
per a alimentar la teua filla.

 

... però quan la teua
vida o la dels teus
corren perill has
d'eixir corrent, no
tens una altra opció.



Bervely

És horrible sentir que tens diners però que no pots comprar coses bàsiques per a alimentar la 
teua filla.

Imagina't un país que viu en la inseguretat més extrema, on qualsevol persona pot estar 
armada. Imagina't aquesta mateixa dona presenciant tres atracaments, l'últim amb ferides de 
sang al seu propi pare i amb un tir al seu espòs, un assalt que van fer al meu propi restaurant, 
amb armes de guerra. Un restaurant que havia nascut de la il·lusió del meu marit pel gust a la 
cuina internacional, una il·lusió que es va veure tacada aquell dia per 4 individus que se la van 
emportar, posant en risc moltes vides.

Imagina't rebre una cridada al teu telèfon on et diguen que si no pagues 50.000 € immediata-
ment segrestarien les teues filles, i a Veneçuela un segrest significa la possibilitat de no veure 
mai més a qui estimes, mai.
Puc contar molts episodis de pànic com aquest. També puc explicar com, un dia que vaig 
arribar al meu lloc de treball, vaig saber que tenia el meu mòbil punxat pel Departament de 
Seguretat del meu país, per a escoltar les meues converses, ja que creien que jo estava portant 
informació a partits d'oposició als Estats Units. Tot això s’ho van imaginar per un viatge que 
havia fet pel meu aniversari a Miami. Res més lluny de la realitat.

Tothom a Veneçuela vivint malalts i malaltes per saber qui estava en contra del govern i qui 
estava a favor.
Recorde que, cada vegada que hi havia eleccions electorals, el cap de la meua empresa feia 
una reunió i ens demanava votar a favor del chavisme i que, en cas contrari, perdríem el nostre 
lloc de treball.

Recorde com m'obligaven a inscriure'm al partit del chavisme per a poder seguir al meu treba-
ll i com jo inventava mil i una excuses perquè el meu nom no apareguera a la llista dels 
chavistes.
Un país on, si denuncies, eres perseguida o, pitjor, desapareguda.

Puc contar episodis molt durs, però al mateix temps he de dir que en aquesta història no puc 
ser tan oberta perquè he de protegir la meua família, però una cosa sí que puc dir: no volia 
abandonar el meu país, però quan la teua vida o la dels teus corren perill has d'eixir corrents, 
no tens una altra opció.

No vaig decidir eixir de Veneçuela per a llevar-li el treball a un altra persona a Espanya, no 
vaig decidir ser migrant per a crear problemes a Espanya, i estic totalment convençuda que 
cap migrant crea problemes pel fet de ser migrant.

És cert que moltes persones no són irreprotxables i poden ser part de l'escòria d'un país, però 
cal reconéixer que a tots els països del món hi ha persones bones i roïnes. Al meu país, 
Veneçuela, hi ha delinqüents, però també hi ha gent treballadora i a Espanya també passa el 
mateix, com a la resta del món.
Així que la meua opinió personal és que per ser migrants, no som el problema.

Jo vaig tindre l'oportunitat d'invertir tots els estalvis de la meua xicoteta família en un negoci 
a Espanya. El meu marit va poder obtindre els documents legals ràpidament gràcies a aquest 
negoci, vam poder emprendre des del minut u que vam arribar ací. I, malgrat que jo no em 
vaig poder traure el meu NIE, no em vaig sentir menys que ningú i vaig començar a prepa-
rar-me professionalment com a dissenyadora gràfica per a poder aconseguir ingressos extres. 



Aquesta labor em va ajudar a ser reco-
neguda a la ciutat on vivia i em va acon-
seguir el respecte de la comunitat. No 
guanye molts diners, sincerament, 
perquè amb el nou negoci pagava mol-
tíssim en impostos, lloguer i altres 
despeses, la veritat és que vivíem amb 
els diners de les despeses a ratlla, però 
puc dir que em comporte com una 
ciutadana més espanyola pagant tot 
com qualsevol espanyol.
He de lamentar que vam haver de tancar 
el negoci perquè els números no dona-
ven.
Posteriorment, el restaurant que teníem 
a Veneçuela el vam poder obrir ací a 
Espanya, també de menjar internacio-
nal, però va arribar la pandèmia i vam 
haver de tancar definitivament, la qual 
cosa ens va deixar en fallita total.

Com podeu veure, no em done per 
vençuda i ara mateix estic amb una mà 
davant i una altra darrere, això vol dir 
que econòmicament tot està complicat 
per a mi i les meues filles xicotetes en 
aquest moment, però tinc molta fe que 
tornaré a alçar-me.

Sóc conscient que no totes les persones 
migrants arriben com arribe jo, moltes 
arriben sense tindre gens de diners i 

Bervely

només amb una maleta plena de pors i 
somnis, però he de dir d'aquestes persones 
que no són menys i això és perquè vénen amb 
massa ganes de tirar endavant, els migrants 
no tenim opció i el que ens queda és treballar 
per a sobreviure.

Així que demane a qualsevol que estiga 
llegint la meua història que ens donen una 
oportunitat perquè estic segura que la majoria 
només volen aportar coses bones a la societat, 
construir una nova vida amb la possibilitat 
d'una bona qualitat i respecte pels altres.

I si eres una persona migrant t'envie tots els 
meus ànims i et dic que no hi ha límits i que si 
has eixit del teu país és perquè eres valent, les 
persones valentes som capaces de construir 
una vegada i una altra les nostres vides, i si 
algun dia et sents trist com una vegada jo em 
vaig sentir sense forces i sense ganes 
d'alçar-te, aleshores recolza’t en ONG com 
Solidaritat Internacional, que ajuda moltíssim 
a veure el món d'una altra manera, un món ple 
d'esperança. 
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Souad

Sempre tinc la sensació que he de 
demostrar qui sóc i el que puc fer. 
Però no m'importa, continue lluitant 
pel que vull.

02

Fuente: lasexta



Souad
Marruecos
La meua historia va començar el 2005, 
només arribar a Espanya. Venia d’un país 
ple de desigualtats i d’injustícies buscant 
una vida millor. Vaig vindre amb la inten-
ció d’acabar els meus estudis i em vaig 
instal·lar a Granada. A l’hora de traure’m 
el permís de residència per estudis, vaig 
tindre problemes administratius i vaig 
haver de tornar al meu país. En aquell 
moment vaig sentir impotència, tristor, 
solitud... No sabia què fer i els meus pares 
van decidir, junt amb el meu germanastre, 
que me n’aniria a viure amb ell. Malaura-
dament, el meu germà és un home masclis-
ta, controlador i, en tot moment, jo havia de 
fer el que ell volguera. Després de poc 
temps de viure amb ell, em va dir que 
m’havia de casar. Sense saber què fer i 
sense altres alternatives, finalment em vaig 
casar aquell mateix any. 

El meu matrimoni va durar poc de temps, 
23 mesos, però van ser els 2 anys més 
llargs de ma vida. Anys en els quals vaig 
patir maltractament psicològic i físic. En 
els quals vaig sentir que no valia gens i que 
no servia per a res. Vaig fer un esforç 
enorme per estar a l’altura, però mai no era 
suficient. Em culpava a mi mateixa per 
com de malament estava a la meua relació, 
vaig perdre la meua autoestima i vaig 
acceptar el meu destí. Fins que, per circum-
stàncies de la vida, una treballadora social 
d’un centre social a prop de ma casa em va 
informar que la meua situació tenia eixida i 
que no em preocupara per estar en una 
situació il·legal a Espanya, no em tornarien 
al meu país i rebria ajuda. Al poc de temps 
de saber-ho i la primera vegada que el meu 
ex-marit em va tornar a pegar, vaig desa-
parèixer de la seua vida. Després del judici, 
em van portar a una casa d’acollida per a 
dones víctimes de violència de gènere, on 
vaig viure un any i, amb l’ajuda de la 
psicòloga, la treballadora social i els 
educadors del centre, he pogut eixir enda-
vant.
Com a dona amb experiència migratòria, 
em va resultar molt difícil assolir qualsevol 
objectiu, ja que patia una doble discrimina-
ció. Sempre tinc la sensació que he de 
demostrar qui sóc i què puc fer. Però no 
m’importa, seguisc lluitant pel que vull, 
reprenent els meus estudis per a treballar 
en l’àmbit social i poder oferir ajuda a les 
persones que la necessiten, com se’m va 
oferir a mi en els moments difícils de la 
meua vida.
Si algú s’identifica amb la meua història, 
vull dir-li: No perdes l’esperança i lluita 
pel que vols fins al final. Estic segura que 
algun dia ho aconseguiràs.
Un bes
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Hay�
Argelia

Hola, em dic Hayat, tinc 36 anys, sóc d’Algèria, estic 
casada i sóc mare de 4 fills. Em vaig casar a Algèria amb 
una persona que residia a Espanya i vaig preferir viure 
amb la seua família i no viatjar amb ell a Espanya, 
perquè sóc l’única filla de la meua família i no volia 
allunyar-me d’ells. El meu home venia a veure’ns en 
festius i festes religioses.

Després de tindre dos fills, vam decidir comprar una 
casa pròpia per a viure. Després, vaig tindre dos fills 
més. Però sempre necessitava el meu marit per a criar 
als nostres fills, especialment a mesura que el meu fill 
gran creixia. Tractar amb ell es va tornar difícil, espe-
cialment durant l’adolescència. Estava enfadat i disgus-
tat per no viure en una família unida. Va començar a 
expressar les seues emocions mitjançant la rebel·lia i el 
rebuig.

En aquell moment, vaig decidir migrar a Espanya amb el 
meu marit, per a estar tots junts, tot i que la idea em va 
fer por perquè no sabia l’idioma, no tenia familiars ni 
amistats ací i perquè em feia por que li passara factura el 
canvi acadèmic tan radical.

Va ser difícil deixar la meua família i en particular mon 
pare, però no vaig tindre una altra elecció. Ara visc a 
Espanya i els meus fills estudien ací.

Per la meua part, al principi tenia moltes dificultats per a 
integrar-me i aprendre l’idioma. Em va resultar molt 
difícil emocionalment i psicològicament adaptar-m’hi. 



Hayat
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No va ser fàcil comunicar-se amb els i les mestres, metges i metgesses i adminis-
tracions, però vaig trobar una gran diferència en quant al nivell d’educació, el 
nivell de salut i el tracte, i vaig lamentar no haver vingut  abans per a que els 
meus fills es benficiaren d’aquests drets. Tot i que jo al meu país no era una de 
les persones que necessitaven diners per a viure o una vivenda, a l’educació, la 
salut i fins i tot a les administracions hi ha molts problemes.

Algèria, com altres països del món, necessita canvis importants a nivell social, 
cultural i administratiu... Durant tot aquest temps he aconseguit diversos certifi-
cats en estudis d’idiomes, gestió de marketing, també he estudiat teatre social i, 
actualment, estudie a Ecca per a traure’m el títol de cuidador de persones majors. 
Migrar implica molt d’esforç, però li diria a totes les persones que es troben així 
que a poc a poc, tot arriba, que mai no es rendisquen.



Sóc dona, migrant, equatoriana. Vaig 
nàixer a Sangolquí, però en realitat els 
meus orígens són de més al sud, a la 
província de Tungurahua. La meua 
família nuclear ha estat en moviment 
des del moment que es va formar, des 
del sud fins a la capital, des de la capital 
fins a la vall, dins de la vall a diverses 
cases, i de la vall fins a un tros de terra 
protegit per una serra a l'altre costat de 
l’oceà. Les seqüeles del colonialisme, 
els deutes externs, els governs corrup-
tes, l'extractivisme i el somni d'escapar 
de la precarietat va desfragmentar la 
meua família 3 vegades. La primera el 
2001, la segona el 2008 i la tercera vora 
el 2012, sempre fugint de la crisi. Sí, es 
podria dir que estem millor que abans, 
però valen la pena els diners o estar en 
família? Mengem sopa de ceba, sense 
estudis superiors, però junts? O 
mengem equilibrat, formats, estudiats, 
però a soles? No hi ha una decisió 
correcta, només supervivència, bones 
intencions, amor i somnis que a vegades 
no ixen com es planegen. Per a mi el 

destí no ens ofereix res, no existeix, 
només habitem l'escorça terrestre, 
alimentant la maquinària capitalista. 

Som trossets de carbó, cecs, titelles, 
peons del sistema, partícules a l'uni-
vers, menys que formigues, menys que 
amebes. La terra és menys que la 
pelussa que brilla al sol quan sacseges 
els llençols. En aquest surar als llimbs 
conta el que sentim, el que estimem, el 
que vivim, el que ens il·lusiona, el que 
ens mou. Compta la comunitat, l'empa-
tia pels altres, la lluita pels nostres 
drets i les nostres comunitats. En 
aquest surar vull vociferar les injustí-
cies viscudes i escoltades, utilitzar la 
formació fruit del sacrifici i la frag-
mentació per a formar part del flux de 
creació de la cultura migrant, dir-li a la 
xiqueta, adolescent, xica, jove, senyo-
ra, dona, que el problema no és ser 
estrangera, el problema és el capitalis-
me. Benvolguda companya, no estàs 
sola.
Jhosett Angela Trujillo Mora.

Angela
Ecuador



Angela
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Maimouna
Senegal

El meu nom és Maimouna Mbaye Thiam, 
tinc 57 anys, casada amb tres fills i tres nete-
tes precioses.

Vaig arribar a Espanya per reagrupament 
familiar en 1992.

Sóc una veïna d'Alacant, que compleix amb 
els seus deures com tota bona ciutadana: 
Pagant els meus impostos, participant així al 
desenvolupament econòmic del meu país 
d'acolliment (en 2004 em vaig nacionalitzar).
Per a una millor integració, he pogut apren-
dre l'idioma i treballar en diversos sectors: 
Cambrera, assessora, auxiliar de geriatria, 
escurant plats i de netejadora.

Des de fa dos anys, sóc la presidenta de 
l'associació de les dones senegaleses nascuda 
de les “Dones de Nder”, heroïnes d'ahir i de 
hui.

Hem triat aquest nom com a agraïment a 
aquestes valuoses dones per la seua experièn-
cia de llibertat i de vida per un futur millor 
per a totes.

L'objectiu de la nostra entitat és donar a 
conéixer i promoure la cultura senegalesa, 
fomentar accions concretes a favor de la mul-
ticulturalitat per a una convivència més 
oberta.

Estem intentant lluitar contra la discrimina-
ció racial, la desigualtat, la xenofòbia, etc.
Treballem per a sensibilitzar la societat en 
general a través d'accions que ajuden a 
previndre possibles situacions de rebuig i 
discriminació cap a les persones migrants.

Tenim un espai de trobada i de referència on 
treballem per l'acolliment, l'orientació i 
l'assessorament social, impartim tallers i 
formacions en castellà, alfabetització digital, 
aspectes culturals, etc. Amb el suport de la 
regidoria de desenvolupament de projectes 
de l'ajuntament.

Treballem molt per l'empoderament de la 
dona immigrant.

Fuente: RTVE



Maimouna
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"Las heroiques dones de Nder, capital del xicotet regne de Walo a Se-
negal, en 1819 van organitzar la resistència a l'assalt del seu poblat, i 
van preferir sacrificar-se conjuntament abans que ser preses pels 
esclavistes."



Nora
Marruecos

Bon dia, el meu nom és Nora, sóc del 
Marroc i vaig nàixer l'any 1974. Vull com-
partir hui amb vostés la història de la meua 
vida, des que vaig entrar a Europa.

Encara recorde el dia que vaig eixir del meu 
país, ho vaig fer amb 15 anys, sense que ho 
sabera la meua família. Coneixia un grup de 
xiques que planejaven ficar-se en un camió 
que anava rumb a Alemanya. El dia de la 
partida d'aquell camió, va faltar una xica i 
va ser aleshores quan vaig decidir anar en el 
seu lloc, buscant el “somni Europeu”.
Al camió, ens vam ficar entre la mercaderia 
perquè no ens vegueren i vam estar allí ama-
gades fins que vam arribar a Alemanya. No 
podeu imaginar el que vaig sentir en aquell 
moment: molta por, molta tristor, molt d'es-
gotament físic i emocional.
Només arribar a Alemanya i baixar d'aquell 
camió, el món se'm va esfondrar, no sabia 
què fer, ni a on anar, no tenia res, ni per a 
menjar.

En aquell moment, vaig veure a un conduc-
tor d'un altre camió i li vaig demanar que si 
podia portar-me amb ell. Va resultar ser un 
espanyol que tornava a la seua casa, a 
Espanya. Ell, a qui sempre estaré agraïda, 
no va dubtar en cap moment a ajudar-me i 
l'única cosa que vaig entendre en aquell 
moment és la paraula " Tranquil·la, tran-
qui·la, no plores".

Durant tot el camí vaig estar plorant, al 
senyor li va fer tanta pena que, quan vam 
arribar a Espanya, no podia deixar-me al 
carrer i em va portar a la casa de la seua 
família, que em van acollir com una filla 
més. Em van preparar una habitació i allí 
vaig estar amb ells fins que em vaig casar.

Vaig conéixer un xic, em vaig enamorar 
d'ell i vam decidir casar-nos. La nostra 
relació va durar aproximadament cinc anys, 
però vaig decidir separar-me per actituds 
masclistes per part seua. Jo no estava dispo-
sada que algú em controlara o em diguera 
com he de vestir o amb qui anar. Necessita-
va la meua llibertat, encara que el preu és 
molt car.
En separar-me, vaig començar una nova 
vida, però amb moltes dificultats, responsa-
bilitats i pors. Vaig eixir a la realitat de la 
societat, a patir discriminació per ser dona i 
estrangera. Havia de buscar-me la vida i 
treballar en treballs molt mal pagats, però 
no em queixava. Movent-me d'un treball a 
un altre i d'un lloc a un altre, vaig conéixer a 
la meua segona parella, amb qui vaig estar 
més de quatre anys, però al final, la nostra 
inestabilitat econòmica va fer que ens 
separàrem.

Després vaig seguir el meu camí sola, sense 
parella, sense família, sense suport però mai 
vaig tirar la tovallola.
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Nora

Al poc temps vaig conéixer a un espan-
yol, li vaig proposar fer un negoci: muntar 
un lloc en un mercat ambulant i ell va 
acceptar. Ell tenia una furgoneta i jo tenia 
diners estalviats per a comprar una miqueta 
de mercaderia. I així va començar una altra 
nova etapa de la meua vida.
Als sis mesos de treballar junts, el meu soci 
em va demanar la mà, i actualment som 
socis en el treball, en l'amor i en la vida. 
Portem junts deu anys i és l'home més mera-
vellós, afectuós i bona persona que he vist 
mai.
Actualment estic vivint bé però després de 
patir molt, falta d'afecte, d'amor, de suport, 
falta de comprensió i d'ajuda.

Sabent tot el que he viscut i tot el que he 
patit, si ara em preguntaren si vull anar a 
Europa, la meua resposta hauria sigut un 
NO ben gran. Deixem el nostre país on hi ha 
injustícies, masclisme, desigualtat... i venim 
a Europa pensant que anirem a un lloc 
d'igualtat, de justícia i de llibertat... Però la 
realitat és una altra, patim més injustícies, 
patim racisme, patim masclisme i una gran 
vulnerabilitat de tots els nostres drets 
humans. Tant de bo fora més fàcil, tant de 
bo no li passara això a cap dona que migra, 
mai més.
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E�efanía
Ecuador

Hola, em dic Estefania Nataly Núñez Ortiz, vaig nàixer a Guayaquil, Equador, i la 
història de vida que compartiré amb vostés és per a ajudar un miqueta a persones que han 
passat pel mateix que la meua família i jo i es senten identificades: que sàpiguen que no 
són els únics que han patit o passat experiències bones i roïnes.
També ho faig per a sensibilitzar a les persones que sempre han estat en contra de la 
migració i, principalment, per alliberar-me i sentir que és un procés pel qual vaig passar, 
que vaig viure i que la meua vida segueix i, malgrat tot, ara sóc feliç.
Quan els meus pares van decidir viatjar a Espanya, la primera raó va ser la mala situació 
econòmica per la que passava el meu país en aquell moment: ex-presidents que entraven 
i eixien del govern sense acabar el seu mandat. A més a més, un dia de festa bancari, va 
haver-hi una congelació dels estalvis dels meus compatriotes i dels meus pares que, 
primer, es va declarar durant un període de 24 hores i es va estendre finalment durant un 
any. Ningú podia traure els seus estalvis o salari. Uns altres bancs es van declarar en falli-
ta i també van haver-hi altres fenòmens naturals com el del Niño i el valor del petroli 
baixava encara més. Van haver-hi manifestacions massives on la gent eixia al carrer a 
reclamar els seus diners i els seus drets, es suspenien les classes i la nostra moneda nacio-
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nal, el sucre, va deixar d’existir i la van canviar pel dòlar. Els diners no arribaven per a 
cobrir despeses essencials, fins i tot menjar.
Com a resultat de tota aquesta greu crisi econòmica, va haver-hi una emigració massiva 
d’equatorians a diversos països, com Estats Units, Itàlia i Espanya. Uns altres van perdre 
els seus estalvis i, fins i tot, va haver-hi qui malauradament es va suïcidar.
Van ser anys de desesperació, famílies trencades i separades, gent major al carrer, persones 
que perdien els seus treballs.
Malgrat tot això, mon pare tenia el seu treball i vam aconseguir eixir endavant. Això sí, a 
diari veia com els nostres veïns i amics se n’anaven del país.
Els meus pares tenien un terreny i una casa menuda, però era seua pròpia, i van decidir 
vendre-la per a comprar-ne una altra en un altre lloc. Amb el sou que guanyava mon pare i 
els diners que van donar d’entrada al banc o la immobiliària, van garantir a mon pare que 
podíem accedir a una nova casa. Però ens van estafar i vam perdre els diners de l’entrada, 
ens vam quedar sense casa, sense terreny i sense poder denunciar. Vam passar de tindre una 
casa pròpia a pagar un lloguer per a poder viure.
En aquell moment, una amiga de ma mare que havia vingut uns anys enrere a Espanya, va 
tornar a Equador per la mort del seu germà. Va ser qui es va posar en contacte amb ma mare 
i li va comentar que ací ells podrien treballar i nosaltres podríem estudiar i tindre una millor 
qualitat de vida i que ella ens podria ajudar. En aquell moment, els meus pares van prendre 
la decisió de viatjar, però nosaltres som 5 persones i en la meua família es va decidir que 
viatjaríem tots o ningú.
Una altra vegada, l’amiga de ma mare ens va ajudar i vaig viatjar amb 
ella. Després, els meus pares van viatjar amb els meus germans.
Quan vaig arribar a Espanya tenia 14 anys acabats de fer. L’acomia-
dament va ser dolorós, era la primera vegada que em separava dels 
meus pares i dels meus germans. Aleshores no era tan conscient 
de tot, però els meus pares sí i ploraven molt per que jo marxara. 
Vaig arribar el 31 de desembre de 2002. Recorde que abans de 
passar migració, vaig ser testimoni de com alguns dels meus 
compatriotes ploraven perquè els enviaven de nou cap a 
Equador. En aquell moment érem moltes les persones que 
viatjàvem i ja no es creien que fora per turisme.
A l’amiga de ma mare li van preguntar qui era jo i ella va 
dir que era la meua madrina i que venia de vacances de 
cap d’any i reis. També li van preguntar on vivia i ella va 
dir que a Ibi, ell va comentar que era la ciutat del joguet. 
Després, ell em va mirar, em va segellar el passaport i 
ens va donar la benvinguda a Espanya.
Tenia l’esperança que el millor estava per vindre, 
però en arribar a una casa estranya, em vaig sentir 
malament perquè em faltaven els meus. Cada dia 
que passava era pitjor, l’espera se’m feia molt 
llarga i per a poder estar tots junts vam haver 
d’esperar 2 mesos, perquè els meus pares neces-
sitaven reunir els diners per al vol dels 4 i per a 
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les despeses de passaport, a més d’acabar de vendre les poques coses que ens queda-
ven.
Van aconseguir arribar a Espanya al febrer de 2003. Per sort, van aconseguir passar 
migració. A l’únic a qui van fer preguntes va ser a mon pare, ja que, tot i que viatjaven 
al mateix avió els 4, van decidir passar migració per separat, és a dir, mon pare amb 
el meu germà menut i ma mare per altra banda amb la meua germana.
Quan vaig arribar de l’institut a casa, va ser una enorme alegria veure a la meua famí-
lia. Per fi estàvem tots junts de nou.
Després d’això, vam passar per alguns inconvenients: ens va tocar menjar, dormir i 
viure els 5 en una habitació amb 2 llits grans i compartit la cuina. Els meus pares 
havien de buscar treball, ja que hi havia deutes per pagar i mantenir-nos a tots ací. A 
mon pare el van ajudar a aconseguir un treball a l’obra com a peó. Sabem que no és 
un treball denigrant, però sí que requereix molt d’esforç i mon pare no en sabia res, 
ja que a Equador treballava en un hotel de 5 estrelles com a capità, vestia tots els dies 
molt elegant amb traje, camisa i corbata i ací li va tocar treballar en una altra cosa 
perquè estava com a indocumentat i això es considerat un delicte a Espanya. La 
primera vegada que vam plorar tots junts, abraçats, va ser quan vam veure arribar a 
mon pare del treball cansat amb les mans plenes de ferides, els llavis secs i partits, la 
pell tota destruïda pel fred. Va ser un colp de realitat molt fort, però sabíem que està-
vem tots junts.
Ma mare va aconseguir treball cuidant d’una dona major. Els seus superiors ens van 
ajudar molt, ja que ens van aconseguit una casa per a que poguérem deixar l’habitació 
i visquérem a soles. I ajudaven també amb la llista escolar que necessitaven els meus 
germans.
Després d’algun temps, vam passar per un altre fort dolor. Em donaven convulsions 
i els metges pensaven que podia tindre epilèpsia. Vaig haver d’anar a Alcoi diverses 
vegades per a que em feren exàmens mèdics i perquè no hi havia medicació que 
poguera controlar les meues convulsions. A part de la meua malaltia, jo volia tornar 
al meu país perquè tenia problemes a l’institut. Patia atacs racistes per part d’alguns 
estudiants i, fins i tot, al carrer. Ens deien immigrants de merda, que ens n’anàrem del 
seu país i que érem uns invasors. Ens escopien, llançaven pedres i deien que els meus 
pares els llevaven el treball als seus i això m’afectava moltíssim. Arribava plorant a 
casa i vaig arribar a implorar a ma mare que tornàrem a Equador.
Ma mare va anar diverses vegades a l’institut a parlar, però els atacs continuaven i la 
solució que van donar va ser posar-me a mi una psicòloga i va ser ella qui, passat un 
temps, va aconsellar a ma mare que canviàrem de ciutat. Li va recomanar Alacant, 
perquè com que és una ciutat turística, la gent estava acostumada a veure i conviure 
amb gent de fora.
Ma mare li va fer cas, va buscar un pis i ens vam mudar a Alacant. Des del principi, 
tot va anar molt millor, ja que ací també vam trobar compatriotes i tot va ser més 
suportable.
Després d’alguns anys, va haver-hi una regularització massiva i tots vam poder 
entrar-hi. Gràcies a això, els meus pares van tindre l’oportunitat d’aconseguir uns 
altres treballs i, sobretot, amb una remuneració justa on no els explotaren. Però al 
mateix temps, van tancar fronteres, és a dir, ningú podia entrar a Espanya si no tenia 
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He sentit el seu recolzament i comprensió, la 
seua amistat i el tracte que han sigut màxims i 
sincers. S’haurien de recolzar sempre aquests 
projectes perquè enforteixen, sanen, engran-
deixen i ens fan sentir que també importem.

Quan deia que volia alliberar-me, no em referia 
a deixar ni el meu país ni la meua gent enrere, 
sinó les coses roïnes i permetre’m ara parlar 
amb tranquil·litat i permetre’m seguir avançant 
i seguir buscant la meua felicitat.

Cada any que ha anat passant, li he agafat més 
estima a aquest país i la seua gent, pense que 
també ens hem obert de les 2 parts per a esborrar 
eixes fronteres, hem intentat adaptar-nos-hi i, 
tot i que no vaig nàixer ací, desitge que tot 

funcione i vaja bé per a 
tots.

Nosaltres els migrants 
venim buscant una vida 
millor, no fer mal a 
ningú. I, tot i que hi ha 
hagut persones que han 
fet coses roïnes, no es 
tracta de nacionalitat, es 
tracta de persones.

Perquè de gent bona i 
roïna, n’hi ha a tots els 

països del món, però els bons en som més.

El que demane és que comprenguem abans de 
jutjar, que escoltem abans d’assenyalar i que 
callem abans de fer mal o llançar paraules 
cruels.

Gràcies per donar-me l’oportunitat de compartir 
una part de la meua història. Espere que siga de 
gran ajuda per a tots, però que sapigueu que més 
ho ha sigut per a mi.

Una abraçada 

Estefi. 

Després d’alguns anys, va haver-hi una regula-
rització massiva i tots vam poder entrar-hi. 
Gràcies a això, els meus pares van tindre 
l’oportunitat d’aconseguir uns altres treballs i, 
sobretot, amb una remuneració justa on no els 
explotaren. Però al mateix temps, van tancar 
fronteres, és a dir, ningú podia entrar a Espan-
ya si no tenia un visat.

Ací sempre hem viscut els meus pares i els 
meus germans, és dur emigrar perquè has de 
deixar a la teua família.

Els meus avis van morir i els meus pares no 
van poder estar amb ells, però sí que els envia-
ven diners per a que tingueren una millor 
vellesa i ajudar als meus tios quan tenien 
problemes econòmics.

Quan ixes del teu país, 
vius amb la nostàlgia 
de no viure on vols, de 
saber que, tot i que ací 
tens una “vida millor”, 
la teua gent està lluny, 
de no sentir-te del tot 
bé perquè ja no eres ni 
d’ací ni molt menys 
d’allà, de sentir-te 
incomprès.

Però també hi ha coses 
boniques, on els teus amics passen a ser la 
teua família, coneixes llocs nous i estar més 
junts com a família.

I també coneixes persones d’ací que et donen 
l’oportunitat d’estat amb ells, t’ajuden, es 
preocupen per tu, quan els contes la teua 
història empatitzen i t’ajuden per a que et 
sentes millor.

A mi m’han ajudat molt i he de donar gràcies 
en especial a Solidaritat Internacional perquè 
em va ajudar a empoderar-me, valorar-me 
com a dona i deixar enrere moltes creences 
que no em deixaven avançar. Totes les classes 
han sigut per a mi súper importants i les 
persones molt més. 
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Si has arribat a la fi del dossier, 
primer volem donar-te les gràcies 
per compartir amb la xarxa de So-
lidaritat Internacional del País Va-
lencià generada arran del projecte 
La ciutadania actua per un desen-
volupament sostenible i intercul-
tural, aquest espai de reflexió, de 
lluita, de vida… d’empoderament 
de les dones.

Gràcies



Amb el suport de:

LA CIUTADANIA ACTUA
PER UN DESENROTLLAMENT
SOSTENIBLE I
INTERCULTURAL

Concejalía de Imigración
Cooperación y Voluntariado

Ayuntamiento de Alicante
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