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1. INTRODUCCIÓ
Durant aquest any 2016 l’Associació Lligam ha continuat treballant per ajudar
i acompanyar a dones i als seus fills/es que s’han trobat amb la necessitat de
viure en un pis d’inclusió a causa d’una 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 2016 ha estat fructífer i els casos anuals han augmentat respecte l’any
passat. S’han pogut atendre a set les dones i als seus fills i filles 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 i apoderar a aquestes dones i als seus menors que
necessiten una empenta per a poder accedir a un habitatge digne i arribar a
assolir una situació econòmica i personal més estable.
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2. LES ATENCIONS

Aquest any 2016 el nombre de dones que han conviscut al Pis d’Inclusió
Residencial ha augmentat respecte l’any passat, l’any passat van haver-hi quatre
dones i aquest set.
El total d’ocupació del pis ha estat del 80% ja que entre estada i estada hi ha
hagut sempre un marge de dies per a fer les entrevistes i els trasllats. El temps
màxim en que una habitació ha estat lliure ha estat d’un mes, en els altres casos
ha estat una mitjana de quinze dies.
Han pogut gaudir del Projecte d’Inclusió Residencial set dones amb els seus
fills/es, quatre nens/es que han estat en el recurs amb les seves mares. Fins a
final d’any, dues dones soles i una mare amb el seu fill/a resideixen en el pis. El
total d’unitats familiars ha estat de quatre, una mare per menor.
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3. ESTADES
Es visualitza la dinàmica anual a través dels diferents mesos del projecte:
2016

Dona

Dona

Dona

Dona

Dona

Dona

Dona

1

2

3

4

5

6

7

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
El total d’ocupació del pis ha estat del 80% ja que entre estada i estada hi ha
hagut sempre un marge de dies per a fer les entrevistes i els trasllats. El temps
màxim en que una habitació ha estat lliure ha estat d’un mes, en els altres casos
ha estat una mitjana de quinze dies.
Les demandes que han arribat al Pis d’Inclusió Residencial han estat originaries
tant de Serveis Socials de Camp d’En Grassot, Gràcia nova (un cas), com del
Serveis Servei Inserció Social (SIS) (tres casos). Les altres tres les dones ateses
venien derivades de la Casa d’Acollida de Lligam.
Durant l’any hi ha hagut dinou demandes que per falta de plaça, per capacitat
(a vegades la dona tenia més d’un o 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 estat molt variada, així
doncs les diverses nacionalitats han estat de una provinent del Marroc, una de
Guinea, una de Perú, una de Paraguai, una d’Armènia i dues Espanya, una
d’elles de Catalunya.

La mitjana d’edat de les dones ateses ha estat de 37,5 anys. 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 4,5 anys.

Cap de les dones 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. L’escola ha estat per als
menors una xarxa social molt important.
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INGRESSOS

43%

43%

14
%
RAI i PIRMI

Pensó Juvilació

Feina

Pel que fa als ingressos econòmics, la mitjana ha estat de 630€ mensuals. Cal
remarcar que, en general, els ingressos econòmics de les dones han augmentat
respecte l’any passat, la mitja del qual era de 451€. A més a més, cal dir que
aquest 2016 només tres de les set dones rebien els ingressos de prestacions
socials (RAI i PIRMI), i dues d’aquestes al sortir del recurs ja tenien feina. Una de
les dones estava jubilada i rebia una prestació d’atur. Les altres tres treballaven
de manera continuada i activa.
Tot i que el percentatge surt com que un 43% de les dones reben ajudes i un
altres 43% treballa, cal dir que dues de les dones que rebien ajuda, al sortir del
recurs ja tenien feina. Tanmateix, els sous reflecteixen un nivell molt baix
d’ingressos, per sota del llindar de la pobresa, que és de 9.667,30€ anuals.
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5. QUAN MARXEN

Quan les dones i els seus fills/es 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. En un dels casos, per problemes de convivència la
sortida ha hagut de ser abans del previst. Aquesta dona va anar a viure a una
pensió i les altres tres en habitacions rellogades, ja sigui d’amistats o trobades a
través d’anuncis.
La mitjana d’estada de les dones ha estat de tres mesos i mig, força menys
que l’any passat, en que a mitjana va ser de vuit mesos i mig. S’observa que la
mitja ha baixat molt però això és degut a que hi ha una sortida al gener i una
entrada al desembre. Es comptabilitza un mes pel que fa el 2016, però no és un
mes real d’estada al pis.
Durant aquest any 2016, de les set persones ateses, han sigut baixa per
finalització del procés quatre dones. La majoria d’elles han anat a habitacions
rellogades o a viure amb familiars o amb amistats. S’observa que hi ha moltes
dificultats per trobar un pis de lloguer en el mercat immobiliari. Les altres tres
dones ateses, resten al recurs a l’inici del 2017.
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5.1 Valoració de les dones del pis

Al deixar el recurs, es passa un qüestionari per tal d’avaluar l’estada al pis. De
les quatre dones que han marxat, tres han omplert el qüestionari. En un dels
casos la dona no va fer la valoració, tot i que se li va entregar. Va comentar que
la faria amb calma i passaria per la Casa d’Acollida a portar-la però finalment no
ho va fer.
El qüestionari consta d’unes preguntes senzilles a les quals cal donar una
puntuació de l’1 al 5. L’1 es considera la puntuació més baixa i el 5 la més alta.
Tot i ser una mostra baixa de tres persones, es pot fer un balanç;
La valoració d’un cas que, per problemes de convivència es va haver
d’interrompre l’estada al pis i per tant l’acompanyament socioeducatiu, és força
negativa. Les instal·lacions, el preu i la organització oscil·len entre el 4 i el 5. La
ubicació la puntua amb un 3 i la normativa i la atenció rebuda amb un 2.
L’habitació, la temporalitat, i la convivència les puntua amb un 1.
Les altres dues dones, pel que fa la ubicació del pis ens trobem en dues
puntuacions molt diferents, un 5 i un 2. Les instal·lacions, l’habitació, el preu, la
normativa i l’atenció rebuda, oscil·len entre el 4 i el 5 ens els dos casos. Pel que
fa la temporalitat de l’estada al pis, les dones coincideixen en un 4, coincideixen
també amb la convivència, que és d’un 3. En la organització hi ha percepcions
diferents ja que hi ha puntuacions una puntuació d’un 2 i una d’un 5.
El que més valoren de l’estada al pis és l’estabilitat, el preu i l’acompanyament.
Com a resum general de la valoració coincideixen fent un balanç positiu de
l’estada al pis.
S’ha observat que pel que fa la ubicació del pis, la valoració depèn sobretot de
les zones per on es mogui la dona, on treballi, on tingui la guarderia del/la menor,
etc. És per aquest motiu que hi ha una diferència tant gran entre els dos casos,
ja que una dona feia vida en un barri llunyà.
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Passa quelcom similar amb la organització, s’observa que depenent de com sigui
la convivència i l’ambient generat entre elles, la organització de la neteja i les
tasques de la llar és viscuda d’una manera més o menys satisfactòria.
6. ACTIVITATS REALITZADES

Durant aquest any 2016 les activitats realitzades s’han mantingut dins les
dinàmiques de la vida quotidiana.
S’han realitzat reunions mensuals amb les dones per poder avaluar la
convivència del dia a dia al pis.
Sovint la convivència no ha estat fàcil i dos cops va caldre mediar per a la
resolució de conflictes, fent que elles mateixes arribessin als acords o a les
solucions pertinents.
S’han realitzat trobades amb cada una d’elles a nivell mensual per tal de posar
en manifest la dinàmica, les necessitats i el procés de cadascuna. S’ha donat
un suport puntual en recerca de feina, dos suports en la cerca d’habitacions de
lloguer,

dos

en

gestions

burocràtiques

d’empadronaments

i

un

acompanyament a judici.
En dos casos s’ha fet una festa de comiat i una festa de benvinguda.
Des de la coordinació del pis s’ha treballat en xarxa amb totes les treballadores
socials de cada una de les dones que han estat al pis, s’ha fet un seguiment des
de l’entrada fins a la sortida, amb la finalitat d’observar i comunicar l’evolució de
cadascuna d’elles. Durant cada procés s’han fet una mitjana de cinc
coordinacions ja sigui a través de via telefònica, d’internet o presencial.
A nivell grupal s’ha participat en celebracions anuals de l’entitat, el berenar
anual, i fins i tot en alguna sortida lúdica i/o cultural com per exemple el Cosmo
Caixa.
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S’ha fet un manteniment de la llar i de les instal·lacions, s’han fet reparacions
del bany, de escalfador d’aigua, del pany de la bústia i s’ha fet revisió dels
electrodomèstics.
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 convidat a participar en activitats
que s’han fet des de la casa, a 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 i la celebració dels Reis.
Per tal de mantenir una vinculació amb altres entitats que treballen en projectes
de pisos d’inclusió social, s’ha participat a les reunions del Grup Dona. En
aquestes reunions, que es realitzen cada dos mesos, s’han pogut compartir
inquietuds comunes respecte els entrebancs que sorgeixen durant els
acompanyaments a les persones que resideixen als pisos, ja siguin aspectes a
nivell estructural, de recursos o humans. En aquesta posada en comú sovint
sorgeixen propostes i maneres de fer i actuar que aporten un coneixement més
ampli per part de totes les professionals que treballen en l’àmbit. Aquesta xarxa
permet també ser un recurs més a l’hora de cercar pisos d’inclusió per a casos
que ho requereixen. D’aquesta manera si alguna entitat té places lliures pot donar
resposta a una necessitat.
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7. MEMÒRIA ECONÒMICA

DESPESES 2016
Locals
Lloguer

-8.457,02€

Serveis exteriors
Subministraments (aigua, llum…)

-2.826,71

Servei (telèfon)

-187,77€

Altres (Reparacions)

-264,73€

Personal
Sous

-4.119,61€

TOTAL DESPESES:

-15.855,84€
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INGRESSOS 2016
Subvencions Públiques (especificar)
ADIGSA

1.200,00 €

Subvencions Privades (especificar)
Caritas

8.050,00 €

Altres (especificar)
Aportacions dones

6.605,84€

TOTAL INGRESSOS:

15.855,84€
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8. CONCLUSIÓ I REPTES DE FUTUR
Els fruits de l’esforç d’aquest 2016 en el projecte del pis d’inclusió s’han vist
reflectits en els processos i les valoracions de cadascuna de les dones ateses.
La majoria d’elles 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 personal. Han creat més xarxa en la cerca d’un recolzament
fora de la família que li els hi ha proporcionat seguretat i un ambient conciliador
on poder descansar del dia a dia, s’han donat suport entre elles en la cura dels
menors i han creat vincles i amistats que en un cas s’ha mantingut un cop
finalitzada l’estada a la casa.
Durant aquest any 2016 s’han pogut atendre set dones i menors, en total onze
persones. Tres de les dones ateses aquest any vénen derivades de la Casa
d’Acollida de Lligam. Aquest fet es valora positivament perquè mostra la
continuïtat del vincle amb l’entitat després de l’estada de les dones a la Casa
d’Acollida. Aquest fet possibilita acompanyar a les dones que ja han fet un
procés amb nosaltres d’una manera encara més completa, integral i
progressiva, caminant cap a l’autonomia i apoderament més enllà dels límits
de la Casa.
Cal dir també que dinou demandes han quedat sense poder gaudir del projecte
per falta de plaça en el moment que es realitza la demanda. S’han fet
sol·licituds per a famílies amb més de dos menors que per infraestructura no
podien tenir accés al projecte. Això fa pensar en la necessitat de projectes i
recursos que donin resposta a famílies amb més d’un i dos nens/es. En altres
casos la manca d’ingressos suficients ha estat la causa de no poder accedir-hi
tot i tenir la suficient autonomia. Durant la realització del projecte s’ha pogut
detectar que la major dificultat per a les dones és trobar una feina que els hi
permeti millorar la seva situació econòmica. Tanmateix, tot i que continua sent la
major dificultat, aquest any les dones han trobat més feina respecte l’any passat.
Exceptuant-ne dues que cobraven una ajuda i una altra que cobrava pensió de
jubilació, la resta han estat treballant activament en tasques de neteja,
“cambreres de pisos”. Tot i això, han estat feines amb sous molt baixos
(630€/mes de mitjana) i poques hores. Aquest fet fa pensar en que tot i tenir feina,
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les dones que atenem continuen trobant-se per sota del llindar de la pobresa. Cal
doncs continuar treballant amb la mirada posada en la formació professional i
acadèmica, a més a més de continuar donant espai a la reflexió sobre la
desigualtat de gènere, les feines atorgades a les dones, als sous, i als tipus de
contractes que s’associen a aquestes feines.
Arribats a aquest punt, es considera fonamental posar sobre la taula la
perspectiva de gènere, la qual condiciona la vida de les dones que atenem; les
seves trajectòries vitals, les oportunitats de desenvolupar-se lliurement, les
possibilitats de gaudir dels seus drets de ciutadania, etc. Les conseqüències
no són alienes al compromís social del projecte del pis d’inclusió. És per això
que és necessari explicitar que la igualtat de gènere és un eix vertebrador del
projecte. El pis està creat per i per a dones, donant tot el suport a aquest
col·lectiu que a dia d’avui segueix necessitant molta reflexió i recursos per
arribar a tenir els mateixos drets que els homes. Des de l’entitat la consciència
sobre la desigualtat entre dones i homes es té molt present. El punt de partida
és aquesta consciència que ens mou a intervenir i actuar des d’una mirada
totalment i radicalment feminista, amb l’objectiu de

combatre aquesta

desigualtat tant arrelada a la nostra societat. A nivell estructural del pis les
dinàmiques són totalment assembleàries, les dones participen activament en
la organització, sent el centre del seu propi procés.
De cara al 2017 continuarem treballant en el projecte, donant resposta a les
necessitats que sorgeixin amb una mirada crítica, feminista i constructiva.
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9. COL·LABORACIONS

Si vols construir amb nosaltres el projecte i mirar el futur amb
il·lusió...Col·labora amb nosaltres!

Barcelona, gener 2017
Col·labora:
lligam.lligam@gmail.com
Núm. de compte del pis: 2100-1334-93020052359
Agraïments:
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