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1. INTRODUCCIÓ

Durant aquest any 2015 l’Associació Lligam ha continuat treballant per ajudar
a dones i als seus fills/es que s’han trobat en situació de vulnerabilitat. Un any
més, s’ha pogut dur a terme el projecte del Pis d’Inclusió Residencial on
s’ofereix allotjament temporal a dones que poden viure de manera autònoma
però que necessiten cert suport socioeducatiu.
Aquest 2015 ha estat fructífer tot i que els casos anuals disminuït. S’han pogut
atendre a les dones i als menuts valorant i adaptant l’atenció a cada situació
personal, donant així una atenció socioeducativa personalitzada.
Des de l’entitat es continua pensant que els nostres esforços i treball són
necessaris per tal d’ajudar a aquestes dones i als seus fills/es que necessiten
una empenta final per a poder accedir a un habitatge digne i arribar a assolir
una situació econòmica més estable.
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2. LES ATENCIONS

Aquest any 2015 el nombre de al Pis d’Inclusió Residencial ha disminuït
respecte l’any passat, l’any passat van haver-hi 8 dones i aquest 4.
Tal com s’ha comentat, han pogut gaudir del Projecte d’Inclusió
Residencial 4 dones amb els seus fills/es, 2 nens/es que han estat en el recurs
amb les seves mares. Fins a final d’any dues mares amb un fill/a cadascuna
resideixen al pis.
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3. ESTADES
Si s’observen les dades objectivament es visualitza la dinàmica
anual a través dels diferents mesos del projecte:
Dona 1

Dona2

Dona 3

Dona 4

Gener 2015
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Les demandes que han arribat al Pis d’Inclusió Residencial han estat originaries
de: Servei d’Atenció, Recuperació i Atenció ( SARA), Serveis Socials, i Servei
Inserció Social (SIS). Dues de les dones ateses venien d’haver estat realitzant un
procés a la Casa d’Acollida de Lligam.
Durant l’any han hagut altres demandes, que per falta de plaça, per capacitat
(a vegades la dona tenia més d’un ó dos fills/es) o recursos propis de la dona, no
han pogut gaudir d’un plaça al pis.
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4. LES DONES I NENS/ES DEL PIS

Les nacionalitats i la procedència de cada una d’elles ha sigut molt variada, així
que tenim diverses com ara de Pakistan, Guinea i Espanya.

La mitjana d’edat de les dones ateses ha estat de 35,1 anys. 39,5, molt similar
respecte la de l’any passat que era d’un 35,1.

Pel que fa a l’edat dels menors la mitjana ha estat de 5 anys.

La majoria d’aquestes dones no ha tingut gaire recolzament familiar, o bé perquè
la xarxa familiar és inexistent o bé perquè la família resideix al país d’origen i no
poden proporcionar-li més que un suport emocional puntual. La majoria de les
dones ateses no tenien suport familiar. L’escola es converteix per als menors
en una xarxa social molt important.
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Ingressos

RAI

Prestació atur

Ajuda generalitat

PNC

Pel que fa als ingressos la mitjana ha estat de 451€, de tota manera cal dir que
la majoria, a excepció d’una dona, cobraven per sota dels 500€. Les fonts
d’ingressos radica en diverses prestacions socials. Només una de les quatre
dones ateses tenia una feina de caps de setmana. Una no podia treballar per
motius de salut, una altra tenia dificultats pel fet de ser estrangera i no dominar
l’idioma, a més a més era família monoparental (dificultat per a compaginar la
cura de la criatura amb l’horari d’una feina). Pel que fa les altres dues dones, una
tenia 70 anys i no estava en edat laboral, i la darrera treballava poques hores els
caps de setmana.

6

QUAN MARXEN

Quan les dones i els seus fills/es han realitzat un procés satisfactori, han assolit
autonomia emocional i econòmica, i poden accedir a un recurs o allotjament
alternatiu al Pis d’Inclusió Residencial, s’inicia el procés de sortida.
La mitjana d’estada de les dones ha estat d’entre 8 i 9 mesos, cal dir que la
màxima d’estades en dos casos ha estat de més d’un any.
Durant aquest any 2015, de les 4 persones ateses, una de les quals ja hi era al
2014, han sigut baixa per finalització del procés 3 dones. La majoria de les
dones van a habitacions rellogades, se’n van a viure amb familiars o amb
amistats. S’observa que hi ha moltes dificultats per trobar un pis de lloguer en el
mercat immobiliari. L’altra dona, a finals del 2015 encara resta al recurs.
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5. ACTIVITATS REALITZADES

Durant aquest any 2015 les activitats realitzades dins el projecte s’han
mantingut dins les dinàmiques de la vida diària.
S’han realitzat reunions mensuals amb les dones per poder avaluar la
convivència i el dia a dia al pis. S’han tractat temes de convivència així com
diferents aspectes del recurs.
S’ha treballat prioritàriament la resolució de conflictes per part del grup, fent
que elles mateixes arribessin als acords o a les solucions pertinents.
A nivell individual s’han realitzat trobades amb cada una d’elles a nivell
setmanal o quinzenal, per tal de posar en manifest la dinàmica de cada una
d’elles i veure com progressava en el dia a dia i veure les necessitats de
cadascuna. S’ha donat suport puntual en recerques de feina, en recerca
d’habitacions de lloguer, gestions de recursos, creació o correcció de CV,
acompanyaments per conèixer la zona, etc.
A nivell professional s’han mantingut coordinacions amb els professionals de
serveis socials que duien els casos, amb la finalitat d’observar i comunicar
l’evolució de cadascuna d’elles i en el cas d’haver de realitzar la sortida del
recurs, donar suport en aquest aspecte.
A nivell grupal s’ha participat en celebracions anuals de l’entitat
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S’han realitzat diferents activitats de manteniment de la llar i cura de les
instal·lacions. Com reparacions dels mobiliaris, revisió dels electrodomèstics,
dels subministraments, revisió i reposició de menatge de la llar. S’han instal·lat
cortines al pis i un ordinador a disposició de les dones del pis d’Inclusió
Residencial on han sigut partícips del seu funcionament.
Gran part d’aquestes tasques de manteniment ha estat possible gràcies a la
col·laboració dels voluntaris/es.

Altres activitats realitzades amb col·laboració de voluntariat han anat
orientades a ajudar a les dones i els seus fills/es en temes com proporcionar
alguns aliments bàsics, productes d’higiene i roba.

Des de la casa de Lligam també se les ha animat a participar en activitats que
s’han fet des de la casa, com per exemple la participació a la rua de
Carnestoltes del barri, la celebració del 8 de març d’una manera reivindicativa
anant a la manifestació amb les dones de la casa i les educadores, o la
celebració del Nadal i dels Reis.
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6. PRESUPOSTOS

DESPESES 2015

Locals
7.726,32 €

Lloguer

Serveis exteriors
Subministraments (aigua, llum, telèfon…)

Altres (Reparacions)

329.12 €

Transport

100.43 €

4224,43 €

Personal
Sous

3505.41 €

Real: TOTAL DESPESES:

15.885.71 €
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INGRESSOS 2015
Subvencions Públiques (especificar)
ADIGSA

1.200,00 €

ADIGSA + Diputació

1.026,20€

Subvencions Privades (especificar)
Caritas

8.050,00 €

Altres (especificar)
Aportacions dones

TOTAL INGRESSOS:

6.121,00 €

16.397,20€
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7. CONCLUSIONS

Si fem una visió global d’aquest any 2015, dir que ha sigut un any ple de feina
a fer amb les dones ateses i els seus fills/es.
Feina que ha vist els seus fruits en els processos de cadascuna d’elles i dels
seus fills/es. Han pogut assolir els objectius de la seva estada al pis: trobar una
estabilitat emocional i econòmica per a poder iniciar un procés de millora en la
seva situació de vulnerabilitat. Trobar un recolzament fora de la família que li
hagi proporcionat seguretat i trobar un ambient conciliador on poder descansar
del dia a dia.
Durant aquest any 2015 s’ha pogut atendre quatre dones i als seus fills/es ( en
total 6 persones), però moltes altres demandes han quedat sense poder gaudir
del projecte per falta de plaça en el moment que es realitza la demanda.
S’han fet demandes de famílies amb més de dos menors que per
infraestructura no podien tenir accés al projecte. En altres casos la manca
d’uns ingressos ha sigut la causa de no poder accedir, tot i tenir la suficient
autonomia, al pis. Una de les dificultats per a la inserció al pis és l’àmbit laboral
i la dificultat per a trobar feina, ja sigui per temes de manca de papers, en casos
d’immigració, com la formació professional.
Cal continuar treballant per a que la inserció laboral pugui estar a l’abast de
totes aquestes dones i que l’accés a un treball digne no sigui una utopia, sinó
una realitat.

Barcelona, febrer de 2016
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Si vols construir amb nosaltres un projecte comú i mirar el futur amb il·lusió...

Col·labora:
lligam.lligam@gmail.com

Núm. de compte del pis: 2100-1334-93020052359

Agraïments:
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