Introducció
Una de les principals manifestacions de la crisi al nostre país és l’enorme taxa d’atur, que provoca que molts
ciutadans, majoritàriament joves, hagin d’optar per emigrar a altres països en busca de feina.

Amb el suport de:

El gran dinamisme de les economies llatinomericanes atrau a milers de ciutadans del nostre país que busquen
feina, essent ja el continent que rep més emigració catalana; però, a diferència de la Unió Europea, cadascun
dels estats d’Amèrica Llatina té una legislació pròpia en matèria de permisos de treball, de seguretat social o en
matèria laboral. A més, hi ha diferències notables en aquests països pel que fa als sectors emergents, a la relació
entre salaris i preus; presenten, d’altra banda, una gran diversitat en aspectes culturals, econòmics i polítics o
en una sèrie de qüestions pràctiques i quotidianes. El coneixement previ d’aquestes realitats és fonamental i
imprescindible a l’hora d’escollir el país de destinació.
Disseny portada i maquetació:
La Guia per a l’Orientació Sociolaboral a Amèrica Llatina compta amb tota la informació útil dels divuit països
més dinàmics de la regió. Des de les principals plataformes de recerca de feina o pis fins als tràmits per a
l’obtenció dels visats i permisos de treball, passant pel context econòmic, polític o social de cada país. Des
d’un llistat d’ambaixades, consolats i Comunitats Catalanes a l’Exterior que poden ser d’utilitat fins a una relació
detallada dels salaris per sector. Des d’informacions sobre aspectes com la seguretat, sanitat o permisos de
conduir fins als preus de la cistella bàsica de productes. Des d’un llistat dels principals dialectalismes fins a una
radiografia del mercat laboral de cada país, passant per altres informacions pràctiques d’utilitat.

www.ksx.cat

En definitiva, la Guia per a l’Orientació Sociolaboral a Amèrica Llatina pretén esdevenir una eina útil i pràctica per
a totes aquelles persones en situació d’atur o que volen millorar la seva situació laboral i que no es tanquen les
portes a l’emergent mercat laboral llatinoamericà.
La Guia per a l’Orientació Sociolaboral a Amèrica Llatina ha estat elaborada per Gerard Bover i Vila i Martí
Coromina i Quintana. Per més informació ens podeu contactar a guia.americallatina@gmail.com
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1. Dades del país
a) Dades sociodemogràfiques
Nom oficial: República de Xile
Capital: Santiago de Xile
Superfície: 756.945 km2
Població: 16.572.475 habitants (2012)
Idioma: Castellà
Moneda: Peso Xilè (CLP)
Religió: 70%, catòlica; 16%, evangelistes; també mormons, jueus...
Divisió administrativa: regions i províncies
Densitat de població: 22 hab/m2
Renda per càpita: 19.104 USD (2013)
Domini d’Internet: .cl
Codi telefònic: +56

b) Context historicopolític
La dictadura d’Augusto Pinochet acaba al 1989, i s’inicia un període de transició cap a la democràcia amb certes
similituds amb la transició espanyola. No és fins al 2000 que el primer govern de centre-esquerra guanya les
eleccions, amb Ricardo Lagos com a president del país. Se signen diversos tractats de lliure comerç amb els
EUA, la Unió Europea o la Xina. Aquestes polítiques liberals continuen durant el mandat de Michelle Bachelet i
pel partit situat a la dreta ideològica que ha governat Xile fins al 2014, a mans de Sebastián Piñera. Al març de
2014, Michelle Bachelet torna a assumir el càrrec de presidenta del país després de que el Partit Socialista de Xile
tornés a guanyar les eleccions. Dins l’Aliança del Pacífic, Xile és un dels països més estables econòmicament,
amb taxes de creixement importants i amb unes polítiques liberals similars als estàndards europeus.
Si es vol aprofundir en el tema, recomanem els següents documentals i pel·lícules:
Machuca (2004)
Salvador Allende vive en la memoria (2004)
Chile se moviliza-Movimiento estudiantil (2011)

c) Context econòmic

El sector industrial i els serveis aporten un 96% del PIB del país. Els principals factors d’activitat de l’economia
xilena són la producció minera, els productes manufacturats i l’agricultura. En termes de treball, el 64% treballa
en el sector serveis; el 23%, en industria, i el 3,5% treballa al sector agrícola o miner. Actualment la demanda de
treball més comuna és de metges, serveis socials, enginyers i geòlegs.

Dades macroeconòmiques
Creixement econòmic (2013)

4,40%

PIB (2013)

282.072 USD

PIB per càpita (2013)

19.104 USD

IDH (2013)

0,819

Coeficient de Gini (2013)

0,52

Taxa d'inflació (2013)

1,73%

Taxa d'atur (2013)

6,18%

Font: CEPAL, FMI i Banc Mundial

Repartiment l'activitat econòmica per sector

Primari

Secundari

Terciari

Treball per sector (% del treball total)

10,3

23,4

66,4

Valor afegit (% del PIB)

3,6

35,5

60,9

Valor afegit (% de creixement anual)

-0,3

4,8

6,2

Xile té l’economia més dinàmica d’Amèrica llatina. El seu creixement econòmic s’ha mantingut per sobre del 5,5%
durant l’última dècada, i ha arribat al punt màxim l’any 2010, amb un 6,4% d’augment del PIB. Tot i els problemes
derivats del terratrèmol d’aquell mateix any, quan es va haver d’invertir un 17% del PIB per reparar els danys, el
país és considerat un model d’estabilitat econòmica a escala mundial, sobretot gràcies a la demanda interna.
Les dades d’exportacions i importacions també corroboren aquesta tendència a l’alça. L’intercanvi comercial de
Xile amb l’exterior va augmentar un 3% de 2012 a 2013, i les importacions un 2% en el mateix període. La taxa
d’atur va arribar a la seva cúspide el 2011 quan va sobrepassar el 8% d’aturats, però des d’aleshores no ha fet
més que baixar fins a arribar al 5,7% l’any 2012, amb una previsió de manteniment al voltant del 6% durant els
propers anys.
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2. Treballar a Xile
a) Estructura laboral
Com és el mercat laboral?
El 39% dels xilens canvia de feina cada dos anys, i només el 7% manté el mateix lloc de treball durant més de
20 anys, fet que provoca l’existència d’un índex de mobilitat laboral extremament alt. El mercat laboral genera
constantment noves oportunitats de feina. La jornada laboral a Xile és de 45 hores la setmana, normalment amb
mitja hora per dinar. Les hores extres es tenen en compte i es paguen a part.
Els enginyers de l’àmbit de la construcció, mecànica i electrònica, els metges i infermers, informàtics,
especialistes en comunicacions i responsables de vendes i màrqueting són els sectors amb més ofertes laborals
al país. És recomanable el domini de l’anglès, ja que un 60% de les empreses xilenes demanen treballadors amb
coneixement de l’idioma, i un 38% en demanen un nivell alt.
El país ofereix també una multiplicitat de feines tipificades com a no qualificades, sobretot les que estan situades
al sector terciari. La feina sense contracte és menys present que en altres països llatinoamericans, quantificada
entre el 20% i el 25%. Tot i que es pot trobar feina in situ, és recomanable buscar la feina amb antelació, per
qüestions burocràtiques i pel funcionament del sistema laboral.

b) Plataformes de recerca de feina
On puc buscar feina?
Públiques
www.bne.cl
La Borsa Nacional d’Ocupació. És necessari registrar-s’hi per accedir als diferents serveis que ofereix. S’hi poden
trobar ofertes de feina, capacitacions i assessorament laboral general i especialitzat. També hi ha la relació
d’oficines d’assessorament amb els horaris pertinents. La institució també és present a diferents xarxes socials.
Facebook: www.facebook.com/pages/Sence/403568826338729
Twitter: https://twitter.com/BNE_Chile
Privades
Plataformes gratuïtes per buscar feina. Les empreses hi publiquen les ofertes laborals. En algunes cal registrars’hi i adjuntar-hi el curriculum vitae. Les ofertes són consultables per sector laboral i localització.
www.computrabajo.cl
www.laborum.cl
www.bumeran.cl
www.zonajobs.cl/postulante/welcome.do

c) Relació de salaris per sector
Aproximadament quan es cobra?
1 euro són 757 pesos xilens (CLP)
Per comprovar possibles variacions en el canvi de divises consulteu el següent enllaç:
www.xe.com/es/currencyconverter
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Salari (en pesos xilens)
Salari mitjà del país

550.000 pesos

Salari mitjà a temps complet

275.000 pesos

Salari mínim

210.000 pesos

Salaris per professió
Metge/ssa

2.000.000 pesos

Infermer/a

1.000.000 pesos

Dependent/a d’un comerç

500.000 pesos

Comercial

500.000 pesos

Peó Industrial

500.000 pesos

Professional en Gestió Cultural

900.000 pesos

Transportista

750.000 pesos

Activitats de periodisme i comunicació

800.000 pesos

Professor/a de primària

600.000 pesos

Professor/a de secundària

600.000 pesos

Professor/a d’universitat

1.000.000 pesos

Auxiliar administratiu

600.000 pesos

Arquitecte/a

1.500.000 pesos

Recepcionista d’hotel

600.000 pesos

Cambrer/a

500.000 pesos

Advocat/a

1.500.000 pesos

Enginyer/a

2.500.000 pesos

Educador/treballador social

800.000 pesos
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2. Treballar a Xile
d) Permisos de treball

Consolat General d’Espanya a Santiago de Xile

Com obtinc els papers per treballar legalment a Xile?
Per treballar legalment a Xile hi ha dos tipus de visats o permisos de treball, que s’han de tramitar en els
consolats xilens a l’exterior: el visat subjecte a contracte laboral i el visat de residència temporal. Per obtenir el
primer, cal tenir un contracte laboral d’una empresa xilena. Un cop es té el contracte s’ha de tramitar el visat
al consolat xilè de Barcelona, que és atorgat per un termini de dos anys (renovable), i només permet treballar a
l’empresa que ha sol•licitat els serveis del treballador estranger.

Adreça: Avinguda Nueva Providencia 2353, 9a, Edifici Torre San Ramón, Comuna de Providencia, entre els
carrers Suecia i Los Leones, o entre les estacions de metro Los Leones i Tobalaba, Línia 1
Telèfon Central: 26633000
Telèfons per seccions:
Secretaria del cònsol: 26633085, 26633086
Registre civil i de nacionalitat: 26633015, 2663322
Passaports: 26633012
Registre de matrícula, cens electoral, fe de vida: 26633011
Legalitzacions: 26633024
Visats: 26633013, 26633027
Repatriacions, detinguts i protecció: 26633014
Telèfons per emergències consulars: 0992492861
Trucades des d’Espanya: 00 569 9249 2861. Aquest telèfon no és d’emergència; és per a tràmits de visats,
nacionalitat, legalitzacions, registre civil o passaport (excepte en cas de pèrdua del passaport i tenint el viatge
de tornada en pocs dies)
Fax Central: 23345493
Fax Secció Visats: 2233024
Pàgina web: www.ccespaña.cl
Correus electrònics
General: consuladoespa@tie.cl
Registre Civil i Nacionalitat: cog.schile.rgc@maec.es
Passaport: cog.schile.pas@maec.es
Regulació de matrícula, cens electoral, fe de vida: cog.schile.cen@maec.es
L’horari general d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 09.00 a 13.00

En aquest enllaç, hi ha els formularis, requisits i documentació exigida per a l’obtenció d’aquest permís de treball.
www.extranjeria.gob.cl/residencia-sujeta-a-contrato/tipos
El visat de residència temporal permet treballar en qualsevol empresa xilena. S’atorga a professionals
especialitzats i d’un interès especial per a l’economia xilena; té una durada d’un any (prorrogable). Hi ha diferents
tipus de visat de residència temporal segons si es tenen parents locals o si s’ha estat resident alguna vegada al
país sud-americà.
En aquest enllaç, hi ha els formularis, requisits i documentació exigida per a l’obtenció d’aquest visat.
www.extranjeria.gob.cl/residencia-temporaria

e) Consolat de Xile a Catalunya
On m’he de dirigir per aconseguir els papers?
Consolat General de Xile a Barcelona
Adreça: C/ Casp 33, escala B, 2n, 1a, Barcelona
Pàgina web: http://chileabroad.gov.cl/barcelona
Correu electrònic: info@consuladochilebarcelona.com
Telèfon: 93 318 85 86
Horari: De dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00

f) Ambaixada i consolats espanyols a Xile
Qui més em pot assessorar?
Ambaixada d’Espanya a Santiago de Xile
Adreça: Avinguda Andrés Bello 1985, Providència, Santiago de Xile
Telèfon des d’Espanya: (00 56 2) 235 27 54, 235 27 55, 235 27 61
Telèfons: (56 2) 223 527 54, 22352755, 22352761.
Fax: (56 2) 223 615 47
Pàgina web: www.exteriores.gob.es/embajadas/santiagodechile/es
Correu electrònic: emb.santiagodechile@maec.es
Twitter: @embespanachile
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3. Què he de saber per
viure a Xile
a) Cost de la vida
Quin preu tenen els productes bàsics?
1 euro són 757 pesos xilens (CLP)
Per comprovar possibles variacions en el canvi de divises consulteu el següent enllaç:
www.xe.com/es/currencyconverter

Amoblados: empresa xilena dedicada a lloguer d’habitatges
www.amoblados.cl
Viva Street: important empresa d’anuncis classificats amb informació actualitzada sobre habitatge
www.vivastreet.cl

c) Diners
• El lloguer d’un pis estàndard de dues habitacions costa entre 200.000 i 400.000 pesos.
• El lloguer d’una habitació estàndard costa entre 100.000 i 150.000 pesos.
• Un bitllet d’autobús urbà o metro costa entre 620 i 700 pesos.
• Un bitllet de bus interurbà de 100 km de trajecte costa entre 3.000 i 5.000 pesos.

Quines monedes i bitllets hi ha?
La moneda de Xile és el peso xilè (CLP). Hi ha bitllets de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 i 20.000 pesos. Les
monedes són d’1, 5, 10, 50 i 500 pesos. És important disposar de bitllets petit,s ja que de vegades els comerços
no tenen canvi.

• Un litre de gasolina costa entre 900 i 1.000 pesos.
• Una hora en un cibercafè costa entre 500 i 1.000 pesos.
• La quota mensual d’Internet a casa costa entre 15.000 i 20.000 pesos.
• La quota mensual de telefonia mòbil costa entre 20.000 i 40.000 pesos.
• El menú del dia en un restaurant estàndard costa entre 3.500 i 6.000 pesos.
• Una ampolla d’un litre i mig d’aigua costa entre 900 i 1.100 pesos.
• Un refresc personal al supermercat costa entre 500 i 1.000 pesos.
• Un cafè en un bar estàndard costa entre 1.500 i 2.500 pesos.
• Un quilo d’arròs al supermercat costa entre 800 i 1.500 pesos.
• Mig quilo de carn picada al supermercat costa entre 3.000 i 3.500 pesos.
• Mitja dotzena d’ous al supermercat costen entre 600 i 1.200 pesos.
• Un quilo de ceba al supermercat costa entre 700 i 1.400 pesos.
• Un litre de llet al supermercat costa entre 700 i 1.000 pesos.
• Una cervesa en un bar estàndard costa entre 2.000 i 3.000 pesos.
• Un diari al quiosc costa entre 500 i 1.000 pesos.

b) Plataformes de recerca de pis
On puc trobar allotjament?
CompartoDepartamento: pàgina web amb centenars d’opcions de lloguer d’habitacions i pisos compartits
www.compartodepto.cl
Yakaz: plataforma per a la recerca de lloguer de pis i amb ofertes de lloguer d’habitacions en pisos compartits.
www.yakaz.cl

Com puc treure o canviar diners?
A totes les ciutats mitjanes i grans i en algunes poblacions petites hi ha caixers automàtics. Les principals marques
de targetes de crèdit i dèbit internacionals són operatives a Xile. En la majoria d’establiments i comerços és possible
pagar amb targeta de crèdit, però sovint hi poden aplicar un recàrrec d’un 6%.
A totes les ciutats i a poblacions petites hi ha cases de canvi i bancs que permeten el canvi de divises. La moneda
preferida per al canvi és el dòlar nord-americà, però també s’accepten euros pràcticament a tot arreu. Les cases
de canvi fan els tràmits més ràpidament, però acostumen a aplicar comissions més altes que els bancs.
En moltes sucursals bancàries i en altres establiments es poden rebre transferències internacionals de diners a
través d’empreses com Money Gram o Western Union. El peso xilè és una de les monedes més estables de la zona
i, per tant, no hi ha grans variacions en els tipus de canvi.
Altres coses importants
L’IVA a Xile és del 19%, i sempre s’ha d’incloure en el preu.
En la majoria de bars i restaurants les propines dels clients són d’entre un 5% i un 10% del cost total. De
vegades, pot estar inclòs en la factura. A Xile, el regateig no és habitual; només és possible en alguns mercats
i en zones rurals.

d) Idiosincràsia
Com són els xilens i les xilenes?
L’estil de vida dels xilens recorda, d’entrada, a l’europeu. El ritme de les àrees urbanes, sobretot a Santiago, és
frenètic, en contraposició a la tranquil·litat que es respira a la resta del país. Els xilens donen molta importància
al nucli familiar tot i que hi ha un gran canvi entre les generacions més grans i les més joves (especialment les
que han crescut després de l’era Pinochet).

OLX: secció xilena d’una de les plataformes d’anuncis classificats més importants del continent
www.olx.cl/casas-departamentos-en-arriendo-cat-363
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3. Què he de saber per
viure a Xile
És un país amb una diferència profunda entre la població amb grans ingressos i la població de treballadors més
populars, fet que marca una forta consciència de classe. En general, la societat xilena és molt oberta i amigable,
i la gent es reuneix amb els seu grup social molt habitualment per compartir experiències o simplement per
passar-s’ho bé. Els joves solen trobar-se per carretear, és a dir, sortir de festa, anar a casa d’algú i desplaçar-se
després a les zones d’oci nocturn.

Trobaré tots els medicaments?
La majoria de farmàcies estan ben equipades tot i que, en zones rurals, hi ha llocs on poden faltar medicaments
poc comuns.

e) Dialectalismes
Quines paraules he de conèixer?
Paraules comunes del llenguatge a Amèrica Llatina
Ahorita – Expressa pròximament
Boleto – Bitllet, entrada
Camarón - Gamba
Celular – Telèfon mòbil
Chancho – Porc
Chismoso – Xafarder
Closet – Armari
Coger – Acte sexual
Computadora – Ordinador
Gringo – Relatiu a EUA
Laptop – Ordinador portàtil
Maní – Cacauets
Papa – Patata
Pendejo – Estúpid. Idiota (despectiu)
Piso – Terra, sòl
Puto – Homosexual (despectiu)
Rata – Lladre
Res – Carn de vaca
Soroche – Mal d’altura
Tenis – Sabates esportives
Verga – Òrgan sexual masculí
Paraules específiques de Xile
Ají – Pebrot picant
Bacán – Molt bo, extraordinari
Billullo – Diners
Bomba – Gasolinera
Cachar – Entendre, comprendre
Caleta – Gran quantitat
Carrete – Festa
Choclo – Blat de moro
Durazno – Préssec
Facha – Aparença, pinta
Facho – De ultradreta, feixista
14

I si em poso malalt?
Els hospitals públics xilens ofereixen un molt bon servei. Als hospitals privats és probable que exigeixin el
pagament en efectiu encara que es disposi d’una assegurança mèdica. És important, abans de rebre el servei
mèdic, posar-se en contacte amb l’asseguradora privada per conèixer les condicions de reembors dels diners.

Harto – Molt, massa, molta quantitat
Huevón – Equivalent a tio “individu” (col•loquial)
Micro – Autobús petit
Milico – Militar (col·loquial)
Ocá – deformació de OK
Paco – Policia (col·loquial)
Plata – Diners
Plátano – Banana
Polera – Samarreta
Pucho – Cigarret
Reprobar – Suspendre
Vereda – Vorera

f) Seguretat
Xile és segur?
Els moviments sísmics hi són relativament freqüents.
Se’n pot consultar informació a l’Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior (www.onemi.
cl). Generalment, la seguretat ciutadana és bona.
En emplaçaments molt transitats, és recomanable
prendre les precaucions bàsiques per evitar els furts,
sobretot a Santiago i a Valparaíso.

Altres coses que he de tenir en compte
L’aigua de l’aixeta és potable a tot el país, excepte a la regió d’Atacama, al nord del país.

h) Clima
Quin temps hi fa?
La zona de Santiago de Xile té un clima semblant al de Barcelona, però pel fet d’estar situada a l’hemisferi sud,
les estacions de l’any hi són invertides. Al nord de Xile, hi acostuma a fer sol durant tot l’any; als vespres, però,
cal abrigar-se. A la zona de la Patagònia el clima és extrem, sobretot a l’hivern (el nostre estiu), on el fred, el vent
i la pluja són omnipresents.

i) Permís de conduir
Puc conduir amb el permís europeu?
A causa de canvis constants en la legislació sobre el trànsit, es recomana aconseguir el Permís Internacional de
Conduir, que és expedit per la DGT. En aquests pàgina web, hi trobareu els requisits per obtenir-lo.
sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/permiso-internacional/

j) Endolls
Com són els endolls?
La pràctica totalitat dels endolls a Xile són del tipus C i L, amb una tensió de 220 volts.

g) Sanitat
De què m’he de prevenir?
Es recomanable, sobretot els primers dies, vigilar
amb el menjar i la beguda per evitar problemes
estomacals. El mal d’altura i la deshidratació són
els principals problemes del nord del país. I al sud,
es recomana protecció cutània d’altra graduació a
causa de la falta d’ozó. No cal vacunar-se.
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4. Comunitats catalanes
a l’exterior
Què són els casals catalans?

Altres canals on contactar amb catalans residents a Xile

Les Comunitats Catalanes a l’Exterior (CCE) són entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu
del món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques o empresarials…) reconegudes per
la Generalitat de Catalunya.

Grup de Facebook dels catalans a Xile:
www.facebook.com/groups/338007092952559/?fref=ts

Les Comunitats Catalanes a l’Exterior compleixen un paper fonamental a l’hora de projectar Catalunya al món:
donen a conèixer el país i la cultura i la llengua catalanes arreu. A més, les CCE contribueixen a crear un teixit
associatiu a la zona on estan establertes i, amb les activitats que organitzen i les relacions que estableixen,
exerceixen de difusors civils de Catalunya.

Grup de Facebook de l’ANC de Xile:
www.facebook.com/anc.xile?fref=ts
Catalans al món:
www.catalansalmon.com

Per tant, les Comunitats Catalanes a l’Exterior esdevenen un punt de trobada i de suport mutu entre els catalans
residents en aquella regió. És un bon punt de trobada per fer contactes i conèixer gent que fa anys que viu al
país. Poden orientar o assessorar a l’hora de buscar feina o pis, i és un bon lloc per a la realització d’activitats,
celebració de festes tradicionals o parlar català, que sovint es troba a faltar.

Facebook de Catalans al món:
www.facebook.com/pages/CATALANS-AL-M%C3%93N/135642677500

Quins casals hi ha a Xile?

Twitter de Catalans al món:
@catalanspelmon

www.facebook.com/pages/Catalans-Al-M%C3%B3n/192114254245636

CENTRE CATALÀ DE SANTIAGO DE XILE
Nascut el 1906, el Centre Català de Santiago de Xile pretén agrupar sota un
mateix sostre els catalans i descendents residents a la capital d’aquest país
sud-americà. Al Centre, s’hi organitzen tota mena d’activitats relacionades
amb la cultura catalana. S’ofereixen classes de diferents nivells de català; s’hi
organitzen tallers literaris i tenen un orfeó, una associació de professionals
d’ascendència catalana o una penya blaugrana.
La seu del Centre Català disposa de diverses sales polivalents, la més gran de les
quals té una capacitat per a unes 130 persones. A la mateix centre hi ha un restaurant
especialitzat en cuina catalana i mediterrània, obert de dimarts a diumenge.
Adreça: Av. Suècia 414, Providencia, Santiago de Xile
Pàgina web: www.centrecatala.cl
Correu electrònic: cencatxile@gmail.com
Telèfon: (+56) 2 2232 2699
Facebook: www.facebook.com/pages/Centre-Catala-Xile/333006290125690
Twitter: @cencatxile
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