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Comencem un nou any i quina millor manera de cercar forces per tirar 

endavant que analitzar l’any que hem deixat enrere. Un any més us 

presentem la memòria del programa de violència masclista que es du 

a terme a la Casa d’Acollida de l’Associació Lligam.  

Com en els darrers anys la tasca educativa i l’acompanyament, així 

com la protecció de les dones i menors ha sigut la principal actuació en el programa i tan 

dones com menors han pogut ser partícips. Així com l’equip i les professionals han pogut 

veure els canvis i millores que  aquestes persones ateses han realitzat. 

Durant aquest any s’han pogut atendre a 33 dones i 17 menors al programa de violència 

masclista, però no cal oblidar que moltes més persones s’han quedat sense entrar-hi per 

manca de plaça.  

S’ha fet un a tasca important per aquestes persones acollides, però cal tenir present que 

falta molt més suport i recursos per a que cap persona es quedi sense l’oportunitat de 

poder iniciar un procés de recuperació de la violència viscuda, o si més no que els temps 

d’espera no siguin massa llargs.  

A través de l’ anàlisi de les dades podrem veure que tot i seguir treballant per eradicar 

aquesta lacra social, els casos d’urgència i de llargues estades es mantenen i l’ocupació de 

persones dins el programa ha estat molt alta.  

Fent referència a les  dones ateses, veurem que els perfils han anat variant, tant en edat, 

grau d’estudis, procedència, etc. I també veurem com el perfil dels menors i les activitats 

han variat en comparació d’anys anteriors.  

Així doncs, os presentem la memòria del programa de violència masclista  de l’any 2016.  

L’Equip Educatiu 

Febrer 2017 
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L’Associació Lligam és una entitat sense ànim de lucre creada el 1994 amb l’objectiu 

principal de buscar tots els recursos i mitjans necessaris per fer possible la inserció social 

de dones. 

LLIGAM duu a terme aquest objectiu principalment mitjançant 

recursos d’acollida. En un començament es posa en marxa el 

projecte de Casa d’Acollida, un centre residencial que ofereix 

habitatge temporal i acompanyament socioeducatiu a dones soles o 

amb fills/es que es troben en situació de precarietat econòmica, 

sense xarxa social o amb greus problemes d'exclusió social. Des de l’any 2000 aquest 

projecte s’obre també a dones víctimes de violència masclista. 

L’any   2011 es posa en marxa també un pis d’inclusió.  

Igualment, l’Associació té com a missió la sensibilització social al voltant de la igualtat de 

gènere i de la violència cap a les dones. 

Des de l'any 2000 l'Associació, dins de la Casa d'Acollida, té en marxa tres programes 

diferents, tots ells orientats a donar acollida a dones soles o amb fills/es: 

- Programa de violència masclista: té com a finalitat oferir un espai de protecció i 

recuperació per a dones que han patit situacions de violència masclista i els seus fills/es.  

- Programa de risc social: orientat a dones sense sostre i que es troben en una situació 

propera a l'exclusió. L’objectiu d’aquest programa es treballar la inserció sociolaboral i 

enfortir i millorar les relacions materno-filials.  

- Programa de presó: des del que es dona acollida a dones que estan 

en presó durant els permisos penitenciaris de segon o tercer grau o 

també com a espai educatiu de manera continuada a dones en 

tercer grau. 

En els vint-i-cinc anys d'història de l'Associació, han passat per la nostra Casa d'Acollida 

més de 1.600 persones i hem realitzat més de 86.000 atencions.  
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Tots els projectes de l’Associació són possibles gràcies a l’equip humà qui ha al darrera. Un 

equip humà integrat per les voluntàries membres de la Junta Directiva, les professionals 

contractades, les estudiants en pràctiques i les voluntàries d’acompanyament a les 

dones. La motivació i la implicació de totes ha fet possible dur a terme un treball diari 

compromès amb les dones i els seus fills/es, lluitant per la seva recuperació i per la igualtat. 

Les voluntàries de la Junta Directiva són les que ocupen els càrrecs de presidenta, 

secretària i tresorera de l’Associació. Representen l’entitat en les 

relacions amb l’exterior i vetllen pel bon funcionament de 

l’Associació.  

Les funcions de la resta de voluntariat són donar suport a l’equip 

educatiu, realitzant activitats, fent acompanyaments a les dones o col·laborant en 

necessitats de l’entitat. Aquest any han col·laborat en acompanyaments puntuals a metges 

i gestions, també han donat suport a la formació, tant de les dones com dels menors, han 

realitzat alguns tallers a la casa d’acollida i han acompanyat a activitats culturals i lúdiques 

fora del servei. Alguns també han col·laborat en tasques logístiques. 

Les alumnes de pràctiques han participat amb l’acompanyament diari al recurs i amb la 

posada en marxa de diferents tallers orientats a les dones i les famílies. 

L’equip professional, format per una directora, sis educadores socials i una treballadora 

familiar, vetlla pel dia a dia acompanyant educativament els processos i donant suport a 

les dones en el quotidià.  

Per últim, es compta amb el suport d’una psicòloga externa. Amb ella es realitza 

mensualment una sessió de supervisió per valorar els casos així com avaluar la intervenció 

que es porta a terme. 

Enguany l’Associació ha comptat amb: 
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L’objectiu del Programa de Violència és donar acollida temporal  i acompanyament a 

dones soles o amb fills/es que pateixen violència masclista ,  han hagut de sortir del seu 

domicili per aquest motiu i volen fer un procés de recuperació de la violència viscuda. . Els 

objectius principals són: 

 

1. Donar acollida temporal i un espai de protecció a dones soles o acompanyades de fills/es 

víctimes  de violència masclista . 

 

2. Promoure l’autonomia, la responsabilitat i l’apoderament de la dona de manera que 

sigui artífex dels seus canvis i presa de decisions. 

 

3. Enfortir les relacions entre les mares i els seus fills/es en el nou context familiar. 

 

4. Facilitar la coordinació i el treball en xarxa amb els serveis implicats en l’atenció i 

seguiment de les dones 
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LES DONES ACOLLIDES 

EDAT 

Durant aquest any 2016 la mitjana d’edat ha estat molt semblant a la d’anys anteriors. La 

mitjana d’edat ha sigut de 39.2 anys; això és degut sobre tot al fet de que el grup més 

números ha estat el de dones que tenien entre 45 i 54 anys. 

En el període de 2016 s’han atès dones des dels 18 anys fins els 66 anys, a diferència d’altres 

anys les edats de les dones han sigut molt àmplies i variades.  

 

 

 

PROCEDÈNCIA 

Pel que fa a la procedència i nacionalitat, el 33.3% de les dones són espanyoles  i el 66.7% 

són estrangeres.  S’han atès dones de 14 nacionalitats diferents durant aquest any.  

Durant aquest any 2016 la mitjana d’estada al país de les dones estrangeres ateses al  

EDATS

18-24 anys 25- 34 anys 35-44 anys 45-54 anys 55-64 anys 65 o +
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programa de violència masclista ha estat de 8’3 anys, Més de la mitat de dones ateses 

estrangeres duien vivint a Espanya més de 8 anys, el 77.2% de les dones estrangeres 

tenien el permís de residència en regla i 3 dones tenien la doble nacionalitat. 

 

 

ESTUDIS/NIVELL FORMATIU. 

Al igual que en altres anys, el nivell d’estudis ha sigut molt variat durant aquest any 2016,  

cal destacar que de les dones ateses el 78.8% tenien algun tipus d’estudi, ja sigui des d’un 

graduat, primària sense finalitzar o bé estudis universitaris. Del total de dones ateses, el 

21.2% no tenien cap tipus d’estudis.  

S’ha fomentat que les dones que no tenien cap tipus de formació o bé no tenien nocions 

bàsiques de lectoescriptura poguessin assistir a classes d’alfabetització, per tal de treballar 

l’autonomia com a dones autosuficients o realitzar reforç educatiu mitjançant voluntàries 

al recurs a nivell grupal o individual, segons necessitats.  

En els casos atesos aquest any, 8 dones tenien algun tipus titulació, fet que ha facilitat la 

inserció social i laboral d’aquestes dones.  A més durant la seva estada han pogut assistir a 

taller i formacions que els hi oferien i podien ampliar els seus coneixements, tan a nivell 

curricular com a emocional segons les sessions.  Les titulacions adquirides per les dones es 

basaven em branques de cura a persones, bellesa, cambrera de pisos, restauració o 

filologies.  
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NIVELL ECONÒMIC 

Durant el 2016,  el nombre de dones amb ingressos durant la seva estada al programa de 

violència masclista ha disminuït en comparació a l’any anterior. Així, durant aquest any el 

66.6% de dones ateses tenien algun tipus d’ingrés econòmic, mentre que el 33.3% no en 

tenia.  Cal dir que la mitjana d’ingressos de les dones era més elevat que en altres anys i 

que oscil·lava en els 680€. La diferencia durant aquest període ha estat que el 35% de les 

dones cobraven per sobre els 800€. 

 

 

FORMACIÓ

sense estudis primaria secundària o FP1 bachiller o FPII universitat

INGRESOS MENSUALS

de 300 a 500€ de 500 a 800€ de 800 a 1000€ més de 1000€
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Sobre la procedència dels ingressos cal dir que majoritàriament , provenien de cobrar la 

RAI (38%) i de feines amb contracte (28’5%). Altres tipus d’ingressos eren per subsidis, 

jubilacions ( 14’2%), per feines sense  contracte ( 14’2%) i una persona que cobrava una 

PIRMI.  

El fet de tenir aquests ingressos mentre estaven acollides  al programa de violència 

masclista els ha donat l’oportunitat de treballar una part dels objectius de proporcionar 

eines per tal d’assolir la seva autonomia personal i econòmica i  poder realitzar uns petits 

estalvis, per iniciar una sortida a curt o llarg termini del recurs.  

SALUT 

Durant el període de 2016 dins el programa de violència masclista, el 51’5% de les dones 

han presentat algun problema de salut, ja fos a nivell mental, físic o ambiental.  

Del total de dones amb problemes de salut, el 42.4% presentaven problemes de salut físics, 

com ara hepatitis, osteoporosis, quists, diversos síndromes, fibromiàlgia, diabetis, 

problemes d’esquena,  sensibilitats químiques, etc.  

Pel que fa a malalties psicològiques, podem dir que del total hi han diagnosticades el 21.2% 

de les dones ateses amb patologies com trastorn de personalitat, depressió o  ansietat. 

Aquesta dada respecte anys anteriors ha disminuït, però no vol dir que no es donin en el 

dia a dia o vagin sorgint durant el procés. Sovint les dones pateixen dificultats per adquirir 

la son, depressions encobertes o dificultats per afrontar el dia a dia i no son diagnosticades 

ni tractades.  

Cal destacar que el 3% dones tenien reconegut un grau de discapacitat per sobre del 40%. 

Pel que fa al consum de tòxics i/o estupefaents poden dir que durant aquest any 2016 uns 

21% de dones ateses , van manifestat haver estat consumidores de substàncies com: 

alcohol, haixix, heroïna, pastilles i/o cocaïna. 

TIPUS DE VIOLENCIA 

Dels 33 casos atesos durant el 2016, el 81.8% dels casos  la violència ha estat exercida per 

la parella o marit.  En alguns caso podem dir que estaven en procés de separació o la relació 

estava trencada.  
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Pel que fa a la violència exercida pels fills o familiars, durant aquest any 2016 han 

augmentat en comparació al darrer any, així del total dels casos un 9% venen derivades per 

violència dels fills i/o familiars. En la resta de casos la violència ha estat exercida o bé per 

grups mafiosos o companys de pis. Cal destacar que en un dels casos van arribar al recurs 

una mare i filla que van ser agredides per la parella de la filla, i ambdós van ser acollides al 

recurs.  

En un 45.3% dels casos hem de parlar de violència de més de cinc anys de durada. Cal 

destacar que la mitjana de temps que pateixen violència és de 7.3 anys, durada que ha 

augmentat des de les dades de l’any  i en 3 casos la violència superava els 20 anys.  Quan 

parlem de tants anys, parlem de moltes situacions de violència emocional, psicològica, 

econòmica, sexual...moltes cicatrius obertes i moltes decepcions. Sovint les dones venen al 

recurs molt minades per tots aquest anys de sotmetiment, a tots els nivells. Aquestes 

seqüeles aniran sorgint a mesura que la dona vagi realitzant el seu procés recuperador. 

La violència viscuda per les dones ateses ha sigut molt variada, ja que han hagut casos de 

violència puntual, d’uns mesos o fins a 32anys. És tan variat el tipus i temporalitats de la 

situació viscuda, que cada dona i menor, necessita un pla individualitzat i personalitzat 

segons el cas, ja que no es pot treballar al mateix nivell ni la recuperació serà la mateixa. 

 

 

DURADA DE LA VIOLÈNCIA

Fet puntual fins a 1 anys d'1 a 4 anys

de 5 a 9 anys més de 10 anys
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Si parlem de dones que han denunciat als seus agressors, cal destacar que el 36.3% si va 

denunciar  i que de l’altre tant per cent que no va interposar denuncia o ho desconeixem, 

en tan sols 2 casos, s’ha lliurat ordre de protecció.  Tot i així moltes de les dones ateses han 

pogut continuar el seu procés d’inserció social i recuperació de la violència viscuda. 

 

ELS FILLS/ES DE LES DONES ATESES  
Durant el 2016 el 30.3% de les dones que van estar al recurs van venir amb els seus fills/es 

i el 69.7% restant va venir sense ells/es. Cal dir que tot i que els fills/es no vinguessin al 

recurs no vol dir que no en tinguessin, ja que el 72.7% de les dones ateses eren mares.  

Al programa de violència han estat acollits un total de 17 nens/es que han vingut 

acompanyats/des de les seves mares. La mitjana d’edat d’aquests menors ha sigut de 6 

anys,  cal tenir em compte que s’han atès menors des de 9 dies de vida fins a 13 anys.  

 

 

 

Tot i que l’escolarització és obligada a partir dels 3 anys, 6 dels menors atesos  van arribar 

al recurs sense estar escolaritzats, bé perquè venien d’un altre país o bé perquè van haver 

de deixar-la per protecció.  Pel que fa als menors de 3 anys que van arribar al recurs, la 

majoria va trobar escola bressol.  Cal tenir en compte que un menor estava en període de 

EDATS DELS MENORS

0 a 11 mesos de 1 a 3 anys de 4 a 6 anys

de 7 a 10 anys d'11 a 14 anys
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lactància.  Durant els procés d’atenció dels/les menors l’escolarització es va dur a terme en 

el 77% dels casos que estaven dins de l’edat escolar.  

Tot i ser l’escola  la part més important de la xarxa social del/la menor, en algunes ocasions 

s’ha fet coordinacions amb altres entitats dedicades a treballar amb aquests/es menors 

quan ho han necessitat. Serveis com SARA, CSMIJ i la Fundació 4 Vents, han fet possible 

que aquests/es menors estiguessin atesos de manera multidisciplinar.  Per tal de reforçar 

el vincle amb l’escola i amb els estudis s’han fet derivacions a Centres Oberts.  I s’han 

promocionat les activitats extraescolars així com l’ús de les xarxes de biblioteques de la 

ciutat. 

Des del programa de violència masclista es continua treballant per a que els/les menors i 

les seves mares puguin tenir les seves necessitats bàsiques cobertes. Es realitza un treball 

educatiu en el recolzament a les mares per a la criança dels/les seus/seves fills/es, per a 

que puguin tornar a  retrobar-se com a mares i adquirir els rols que havien perdut a 

conseqüència de la violència viscuda, així com a potenciar la funció de mare davant dels/les 

menors.  

Es potencia que els/les menors puguin, alhora, retrobar-se com  a tal i tornar a adquirir el 

rol de nen/a que li toca per edat i que a conseqüència de la violència viscuda no han pogut 

exercitar. 

Des del programa de violència masclista ens oferim i treballem conjuntament amb les 

mares per tal d’assessorar i donar suport en tot el que la mare pugui necessitar. Tanmateix, 

treballem per a que el/la menor pugui tenir els seus espais de creixement personal i no 

carregui amb el procés de recuperació de la mare.  Es potencia a la mare per a que pugui 

fomentar al seus fills/es un ambient de seguretat, aplicar els límits quan sigui necessari i 

establir uns vincles afectius positius.  

A nivell educatiu treballem per a que aquests nens i nenes puguin tenir una recuperació a 

nivell físic i emocional de la violència viscuda. Que siguin escoltats i puguin expressar les 

seves emocions. Que mantinguin una alimentació variada i proporcionant els hàbits d’una 

dieta equilibrada. Assessorem a les mares per a que els menors puguin tenir unes pautes 

pel que fa a la son i puguin realitzar un descans reparador.   

Realitzem detecció de situacions tan a nivell escolar, com familiar, en el grup d’iguals, a 

nivell emocional ( maduració precoç, autoestima...) i a nivell de salut, per a poder realitzar 
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una intervenció amb el/la menor a traves de la mare d’una manera personalitzada per a 

cada nen/a atès dins el programa de violència masclista.  

S’ofereix a les mares els espais d’assemblees on podem posar en comú la vida diària de les 

famílies i on poden tenir un espai per a expressar preocupacions respecte la vida familiar, 

l’educació dels/les menors i suggerir propostes de millora per al funcionament de les 

famílies.  
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Tenint en compte les necessitats de cada dona i visibilitzant-la com a persona única 

treballem realitzant diverses intervencions que possibiliten que la dona pugui sortir de la 

violència viscuda i iniciar un procés recuperador, que enforteixi la seva persona i estimuli  

la seva independència. 

Per a que aquest punt pugui ser real  s’ha treballat amb el 18.1% de les dona la clarificació 

en el seu procés, part de les dones arriben al recurs amb sentiments de culpabilització, 

remordiments, molts dubtes i sovint no tenen clar “cap a on tirar” ni que fer. Des del recurs 

se’ls ofereix espais personalitzats on puguin parlar d’aquestes dificultats i poder retrobar-

se com a dones, mares, fills/es. Altres dones ja han fet el procés abans d’arribar al recurs o 

en els centes d’urgències i mostren una major claredat pel que fa al procés de violència. 

Al estar al recurs  i dins el programa de violència masclista els hi proporciona un clima de 

protecció (100%) i seguretat ( 51’5%) amb l’objectiu d’iniciar un procés de recuperació 

satisfactori. Aquest sentiment de seguretat dependrà del nivell emocional en el que la dona 

es trobi en el moment d’entrar al recurs i variarà en funció del treball individual que realitzi.   

Durant tot el  procés d’estada a la casa es treballa conjuntament amb el servei derivador, 

es treballa  la recuperació de la violència viscuda, aquest ítem engloba diversos aspectes 

que s’aniran treballant en els plans de treball i la dona serà la protagonista d’elaborar els 

seus objectius per tal d’assolir la seva recuperació.  Tot i ser un eix fonamental del procés 

de recuperació, una part de les dones no han volgut iniciar-ho, o bé per que no han 

considerat necessari o bé per no tenir les forces suficient per fer-hi front en el moment 

d’estar ateses. .  

A nivell de cada persona atesa  i segons les seves necessitats més especifiques s’ha treballat 

diversos aspectes  com pot ser la cura dels/les fills/es en un 15%, l’apoderament 21%, cerca 

de feina 6%, estabilitat emocional i autonomia 9%, acompanyaments varis 15%, etc.  

S’han treballat conjuntament amb els serveis derivants aspectes més socials com 

l’aprenentatge idiomàtic 9%, l’organització personal 3%, gestions en la documentació 3% 

Altre punt treballat en moltes ocasions i si ha sigut possible ha sigut la realització del pla 

d’estalvi en les dones que han tingut ingressos (el 66.6%), molt important per a que les 

dones puguin tenir uns diners que facilitaran una sortida a curt o llarg termini, per tal de 
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facilitar aquest objectiu s’ha ofert suport educatiu a l’hora de desglossar despeses de les 

dones i ajudar-la a prioritzar necessitats. 
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Durant el 2016, en aquest programa s’han atès un total de 33 casos, 50 persones (33 dones 

i 17 nens/es).   

Pel que fa al tipus d’estades, han predominat els casos de llarga estada. Un 21.2% dels casos 

han estat derivats d’urgències, un 36% han estat casos que han arribat com a urgència i 

han passat després d’un període a llarga estada i un 42% ha entrar al programa directament 

com a llarga estada. 

Cal especificar que cada tipus d’estada te objectius diferents, així doncs: 

L’Acolliment d'urgències està orientat a facilitar acolliment de curta durada, per tal de 

garantir la seguretat personal de les dones i a facilitar també la clarificació de la seva 

situació. En aquests casos la duració de l'estada no serà superior a un mes.  

L’Acolliment de llarga estada, on s’ofereix un espai de protecció i recuperació. Per això es 

portarà a terme un pla de treball amb l’acompanyament social i educatiu per tal d’assolir 

objectius marcats en ell. La duració òptima de la llarga estada és de sis a nou mesos, , encara 

que s'ha de tenir en compte que depèn molt dels objectius establerts al pla de treball amb 

cada dona.         

De  les demandes que s’han fet durant l’any 2016, no totes han pogut entrar al recurs. Tot 

i que s’han atès 33 casos i 17 menors, s’han realitzat un total de 66 demandes de plaça des 

de diversos serveis  amb una demanda total de 138 places entre dones i menors. 

El motiu que totes aquestes demandes no han pogut arribar al nostre recurs ha sigut per 

manca de plaça en el moment de la demanda o com en un cas, per un consum actiu 

d’alcohol.  

Durant aquest any 2016 el 91% de  les demandes  les ha fet el Servei d’Atenció Recuperació 

i Acollida S.A.R.A de l’Ajuntament de Barcelona. De la totalitat, cal destacar que el 80’3% 

han estat per demandes d’urgències, concretament per tal d’atendre a 53 dones i 58 

menors. L’altre 10’6% han estat demandes per llarga estada per a 7 dones i 7 menors. 

La resta de demandes ( 9%), han estat sol·licitades per ajuntaments varis i serveis socials 

de zona, però no s’han pogut atendre per manca de places. 
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De 33 dones ateses durant l’any 2016 han hagut un total de 25 baixes al llarg de l’any,  la 

resta continua sent atesa i acollides per al programa de violència masclista.  

S’han donat 13 casos de baixa per fi de la intervenció d’aquest: 2 passen al projecte Pis 

d’inclusió Residencial de l’Associació Lligam, 1 torna al seu pis sense risc, 4 passen a altres 

pisos pont, 2 van a pis o habitació llogada, 2 fan retorn al país d’origen, 1 troba feina 

d’interinatge i 1 fa ingrés hospitalari.  

Durant aquest any les sortides han estat més variades que en altres anys, disminuint el 

nombre de dones que marxen a un pis pont o a una altra entitat.  

De les baixes voluntàries, un total de 12 casos, 5 han passat a viure en pisos de coneguts o 

familiars, 2 casos han tornat al seu país, 1 ha llogat habitació ,3 casos han tornat amb 

l’agressor i 1 tenia reserva de plaça.  
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S’han donat 4569 atencions des del Programa de Violència masclista i aquest programa ha 

suposat el 77’55% del total d’ocupació de la Casa d’Acollida.  

La mitjana d’ocupació en aquest programa de violència masclista ha estat de 9.5 places 

diàries de les 17 que disposa el recurs i ha hagut un a mitjana de 15.4 persones per mes 

al recurs.  

Depenent de si les dones han arribat al recurs per urgències o llarga estada el seu temps al 

recurs varia molt. Així, de les dones que han arribat per urgències al programa de violència 

masclista, podem dir que la mitjana ha estat d’uns 43 dies, tot i que en 2, dels 7 casos, es 

supera aquesta xifra. Les dones que vénen d’urgències sovint solen estar uns 15-30 dies , 

on es dona temps a la persona per a clarificar-se i pensar què  vol fer, abans d’iniciar un 

procés de recuperació de llarga estada o no. Durant aquest any la mitjana d’estada s’ha 

triplicat. 

Durant aquest any, la mitjana d’estada en processos de llarga estada o d’urgència que 

passen a llarga estada, ha sigut d’uns 94’6 dies, aproximadament 3 mesos, cal dir però que 

hi ha hagut estades de 3 dies en que la dona no s’ha presentat al recurs i la plaça ha estat 

reservada i casos on han estat uns 8 mesos.  

Durant aquest any 2016 les derivacions que s’han atès al recurs de la Casa d’Acollida dins 

el programa de Violència masclista han sigut derivades en la seva totalitat pel Servei 

d’Atenció, Recuperació i Atenció (SARA) de l’Ajuntament de BARCELONA a excepció d’un 

cas que va ser derivat des de l’Ajuntament de Barcelona des del Programa de Dones SAS-

ABITS.  

Si analitzem les estades amb anys anteriors podem observar que en darrer semestre 

d’aquest any ha hagut un augment de les persones ateses i la mitjana de persones ateses 

al dia ha augmentat en un total de 15.4 persones dia.  

En comparativa del 2014 i 2015 podem veure que la mitjana de persones per dia atesos 

dins el programa de violència masclista era de 10.4 durant el 2014 i de 10,1 durant el 2015. 

Durant aquest anys el nombre de persones ateses ha augmentat considerablement.  
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Del total de dones que han estat derivades al programa de violència masclista el 98% ha 

estat derivada des de l’Ajuntament de Barcelona pel Servei d’Atenció, Recuperació i 

Acollida (SARA) i un cas ha estat derivat des del Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS) 

d’Àbits.  

Cada mes i mig o dos mesos aproximadament s’han realitzat reunions de pla de treball on 

la dona ha pogut manifestar les seves necessitats, dubtes i/o queixes i ser partícip del seu 

procés.  

S’ha ofert des de la Casa l’ajuda educativa i material per tal d’ajudar-la a assolir els seus 

objectius i poder avançar en el seu procés.  Periòdicament s’ha mantingut coordinacions 

via e-mail o telefònicament per tal de traspassar informació sobre el procés en curs de la 

dona i/o els seus fills/es. 

S’han realitzat coordinacions amb altres recursos socials i educatius del que disposa la 

nostra ciutat, alguns públics i d’altres privats, com poden ser: 

Escoles públiques del barri, on s’han realitzat reunions periòdiques conjuntament amb les 

mares per tal de treballar a l’hora en l’assoliment dels objectius necessaris pels fills/es.  

Equips d’Atenció a la Infància i/o CSMAs  i CSMIJ de la ciutat, on en ocasions han demanat 

l’observació de les famílies acollides o bé el treballar conjuntament amb les mares i menors 

algunes dificultats observades en el dia a dia o en la relació materno-filial.  

També s’ha realitzat coordinacions amb entitats psiquiàtriques i /o hospitalàries, com 

Psiquiatria de l’Hospital Clínic o SATMI de la zona, i amb els CAP de la zona, per tal de poder 

ajudar de manera més satisfactòria a la dona atesa, amb pautes proporcionades per quest 

professionals amb la finalitat d’assolir un equilibri emocional i mental adequat per a la 

recuperació de la dona. 

A nivell social s’han fet coordinacions i derivacions  a entitats  que treballaven la integració 

social de la dona i dels seus fills/es , com:  Anem per Feina, Centres Cívics, Centes Oberts, 

Entitats lingüístiques i d’aprenentatge de l’idioma com EICA, PIAD de zona i Fundació 4 

vents. 
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Farem distinció entre activitats individuals, més orientades al seguiment i compliment del 

Pla de Treball dissenyat amb cadascuna de les unitats familiars i activitats grupals, més 

orientades a treballar aspectes de convivència i habilitats socials, així com cohesió del grup,  

la participació i la integració. 

ACTIVITATS INDIVIDUALS 

• Tutories: l’objectiu d’aquestes és acompanyar a les dones en el seu procés i facilitar una 

atenció i seguiment més acurat de cada dona i cada unitat familiar. 

La educadora tutora, en aquests espais quinzenals, promou la 

reflexió, facilita la integració de noves competències i aprenentatges  

i afavoreix la presa de decisió a través de la valoració d’alternatives i 

possibilitats. Es tracta d’un acompanyament que ajuda a la dona a 

definir-se, i a prendre decisions i a aconseguir els objectius definits amb ella en el pla de 

treball. 

• Acompanyaments a gestions administratives o jurídiques, visites mèdiques… L’objectiu 

d’aquests acompanyaments és donar suport social a les dones, així com afavorir el 

coneixement de l’entorn i l’accés als serveis i recursos. Han estat acompanyaments 

realitzats tant per les professionals com per les voluntàries.  

• Activitats de formació orientades a l’aprenentatge i reforç de la llengua i suport a 

l’alfabetització. Són activitats realitzades habitualment pel voluntariat i consisteixen en 

sessions individuals personalitzades a cada cas i situació. 

Altres activitats de formació individuals han anat orientades a la inserció sociolaboral.  

• Activitats de suport a la maternitat.   Són espais en que es 

fomenta la relació afectiva entre mares i fills/es i es busca enfortir el 

vincle materno-filial. Igualment es promou la estimulació i el 

creixement dels nens i nenes.  Es tracta d’activitats que faciliten 

l’adquisició d’habilitats i capacitats, reforcen les ja adquirides i, sobre 

tot, busquen que les dones puguin viure la maternitat de manera gratificant.  Normalment 
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són activitats del dia a dia: alimentació, bany, joc… i han contat amb la participació d’una 

treballadora familiar juntament amb les educadores.  

ACTIVITATS GRUPALS 

• Activitats de la vida quotidiana. La vida del dia a dia i en grup 

suposa un espai educatiu preferent i les situacions quotidianes que 

es donen són un potencial d’aprenentatge que s’ha d’aprofitar. En 

la trobada amb les altres persones, en la convivència i el fet de 

compartir cadascuna la seva manera de ser, es va creant un espai de 

creixement, d’ajuda mútua i de socialització. Igualment en la mediació en les situacions de 

conflicte del dia a dia s’ha pogut treballar la resolució de conflictes que van sorgint.   

També les activitats bàsiques de la casa compartides: compres, neteges, elaboració dels 

àpats...etc, han estat una eina d’aportació al grup i col·laboració . 

•  Assemblees de dones. S’han realitzat un total de dotze. En elles es dialoga sobre 

qüestions i temes que afecten a la vida del grup, a proposta de les dones. Igualment es 

recullen propostes i suggeriments d’activitats, s’avaluen les activitats realitzades en el mes 

i es planifiquen noves. Són una eina educativa fonamental, ja que permeten la participació 

directa de les dones i l’acord entre elles i d’aquesta manera, ajuden a millorar la 

convivència. A les assemblees participen dues educadores. 

•  Altres activitats de participació de les dones, realitzades amb l’objectiu de donar-les 

veu, de potenciar l’empoderament personal i grupal i de fomentar la 

seva participació activa. Una alumna de pràctiques ha realitzat un 

taller anomenat “creix participant, participa creixent” consistent en 

vuit activitats que han finalitzat amb la posada en marxa al recurs 

d’una bústia de suggeriments.  

•  Assemblees de mares. S'han realitzat un total de tres. Mantenen la mateixa dinàmica 

que les assemblees de dones però la temàtica és la relació amb els nens i nenes i la educació 

d’aquests, buscant consensuar criteris comuns d’intervenció amb els fills/es. Igualment en 

elles es reforcen aspectes recollits al document de funcionament de mares: alimentació, 

joc, límits… En les assemblees de mares estan presents la directora de la casa d’acollida i la 

treballadora familiar. 
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• Tallers de manualitats amb les dones i alguns nens i nenes. A més 

de fomentar les relacions  i passar una estona entretinguda i 

divertida, es busca fomentar les capacitats i desenvolupar la 

creativitat i l’expressió. Aquest any s’han realitzat cinc tallers.  

Al taller de feltre s’han elaborat anells i fermalls de roses d’aquest 

material. S’ha realitzat també un taller de polseres de fil i un altre de punt amb agulles i 

amb telers. Amb motiu de l’arribada de la tardor s’ha realitzat conjuntament un mural 

creatiu i abans de Nadal hem fet un taller d’elaboració de postals de 

felicitació de Nadal.  

Són activitats que agraden i que permeten que després les dones i 

els nens i nenes omplin el seu temps lliure de manera activa i 

creativa. 

• Taller d’artteràpia setmanal, realitzat per una voluntària especialitzada. Uns mesos s’ha 

fet amb el grup de dones i després s’han iniciat tallers amb diverses unitats familiars. 

L’objectiu d’aquestes sessions familiars és  donar eines pràctiques que ajudin a les mares 

a conèixer més als seus fills/es i a comprendre el seu mon emocional, a més de compartir 

una estona agradable en família.  

• Activitats terapèutiques i dinamitzadores. S’ha realitzat una 

sessió de biodansa amb la temàtica “les dones que som” i durant un 

trimestre setmanalment s’ha fet una sessió de ioga.  Alumnes 

de pràctiques han posat en marxa un taller de dues sessions 

d’habilitats socials, orientat a l'entrenament de tècniques i eines per 

relacionar-se millor i un altre taller, de quatre sessions de durada: 

“dones en moviment”.  

•  Celebracions. S’han fet petites festes per celebrar els aniversaris 

de les dones i els nens i nenes. Especialment emotives han estat 

també les festes de comiat quan marxen del recurs, així com la 

festa anual amb les dones que han passat pel recurs al llarg de 

l’any. També s’ha realitzat alguna celebració d’intercanvi cultural; 

fem especial menció a la celebració amb les dones musulmanes 

del final de ramadà.  
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Dins de les celebracions, hem celebrat algunes festes culturalment importants: Sant Jordi, 

Sant Joan, Castanyada, Carnestoltes, Nadal, Any Nou i Reis… 

També hem celebrat una calçotada, encara que aquest any l’hem fet a casa per problemes 

meteorològics. 

•  Activitats de sensibilització i reivindicació.  Commemoració del 8 de març, Dia 

Internacional de la Dona i del 25N, Dia Internacional contra la 

violència envers les dones. A més d’elaborar pancartes hem 

participat a la manifestació de la ciutat de Barcelona. 

Acostumen a ser activitats que necessiten molta motivació, ja que a 

les dones els costa animar-se, però la valoració posterior és molt 

positiva i coincideixen en dir que es senten satisfetes de lluitar i de veure altres dones que 

lluiten com elles. 

•   Hort ecològic i jardí. A més de la cura habitual de les plantes i el rec, s’han realitzat cinc 

activitats de preparació de les taules de cultiu, sembra i plantació, 

recol·lecció… L’hort ha estat una font d’aliments saludables i per a 

moltes dones que venen d’ambients rurals, un lloc on gaudir. 

Igualment als canvis d’estació s’han fet activitats de manteniment 

del jardí.  

•  Activitats familiars. Hem anat a diversos partits de futbol del Barça B i també hem assistit 

a algunes activitats familiars més culturals com l’espectacle de dansa 

amb titelles de “Els músics de Bremen” o el de màgia “Aria Kadabra”, 

al Teatre del Liceu. També hem anat al Palau de la Musica al concert-

espectacle “Musiques del Mon” i a la casa d’acollida s’han passat 

algunes pel·lícules infantils.  

•  Activitats culturals. Hem anat al Teatre Comtal  a veure l’obra “Taxi” i al Teatre Lliure a 

veure “La llista”. També hem sortit a concerts de música a L’Auditori, 

com el de “Titanic Live” i al Palau de la Música, on hem anat a gaudir 

d’una actuació amb piano “nexus duo de piano”. Ha estat un any 

també de gaudir de l’òpera. A l’estiu van anar a sentir òpera a l’aire 
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lliure a l’Arc de Triomph: La Boheme de Puccini  i hem tingut la sort de poder veure al Liceu 

l’opera “ I Capuleti e i Montecchien “. 

La dansa també ha estat present aquest any. A CaixaForum van anar a veure l’espectacle 

de dansa i circ Be God Is  i al Mercat de les Flors  Göterborsoperans danskompani. 

•  Cinema. Al mes de juliol algunes dones han anat a veure pel·lícules de Cinema a la Fresca 

al barri. Entre altres pel·lícules: “Pride”, “Nuestro último verano en 

Escocia” i “Mandarinas”. A la casa d’acollida també hem mirat juntes 

algunes pel·lícules amb crispetes.  

•  Activitats de coneixement de la ciutat i els seus costums. Hem 

celebrat les festes de la Mercè: hem anat a fer un pícnic a la platja 

mentre vam veure els focs artificials i algunes dones també van anar al piromusical. Hem 

gaudit de les festes del barri de Sants i hem fet sortides a les fonts màgiques de Montjuïc i 

a la jornada de portes obertes de la Sagrada Família. 

•  Activitats formatives: Hem anat en dues ocasions a Cosmocaixa. Allà hem visitat el 

museu, hem fet una visita guiada pel bosc inundat i hem gaudit de 

l’espectacle del planetari.   

També s’ha donat suport tant a dones com a nens i nenes en repàs 

escolar i formació.  
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Un cop hem pogut veure les dades de l’atenció de les dones i dels infants durant aquest 

any en el programa de violència masclista, cal veure els resultats finals i quins reptes ens 

marquem com a pendents per a començar-los a dur a terme durant 

el 2017.  

El programa de violència masclista a la casa d’acollida ha atès un 

total de 50 persones, 33 dones i 17 menors, amb el percentatge 

d’ocupació més a alt dels darrers anys. Aquest fet motiva a continuar treballant, ja que 

justifica la necessitat dels recursos d’urgència i de llargues estades. Però a l’hora preocupa 

que cada vegada hi hagin més demandes respecte a violència masclista. Cal treballar per 

reforçar que les dones tinguin recursos on poder anar en cas de voler sortir de casa i 

fomentar aspectes educatius i de sensibilització  en la societat per tal de donar consciencia 

a nivell social de la problemàtica que estem vivent dia a dia. I de com les dones i menors 

que  han de sortir de les seves llars, iniciar processos de recuperació i de vida, sovint tenen 

unes condicions de dificultat afegides.  

Podem dir en la totalitat dels casos les dones i els menors que han 

estat atesos han pogut iniciar un procés de recuperació, que ha 

estat en un àmbit protegit el 100% dels 

casos i  han pogut millorar la seva situació 

des de  l’inici cobrint les necessitats 

bàsiques necessàries. Oferint un clima de tranquil·litat i 

comunicació fomentant la no discriminació de cap persona i 

establint patrons igualitaris respecte les dones i menors atesos.  

A nivell laboral posar de manifest  que tot i que durant aquest any més dones han trobat 

feina en comparació a altres anys, els ingressos han estat baixos en 

molts casos, per a poder tenir un grau d’autònoma satisfactori. 

Moltes de les dones  han hagut d’iniciar un procés fora del recurs 

amb els recursos justos i establint una economia molt ajustada al dia 

a dia per a poder sortir endavant.  Cal fomentar polítiques 
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econòmiques que ajudin a aquestes dones i aquestes famílies a iniciar un procés, ja difícil 

de per sí. 

A nivell familiar s’ha treballat per tal de fomentar nous models familiars igualitaris en la 

criança dels menors de les dones ateses, aquest fet a permès que els 17 menors atesos 

durant aquest any, poguessin trobar una estabilitat emocional, suport educatiu i eines per 

a poder posar de manifest les seves emocions. Establir nous vincles igualitaris amb d’altres 

menors al recurs i atorgar-los la possibilitat de ser menors i gaudir de 

la seva infantesa.   

Cal seguir potenciant els espais lúdics, culturals i educatius d’aquest 

menors per tal que el seu procés de recuperació sigui el menys 

traumàtic possible, ja que el fet de sortir de casa seva, deixar la seva escola, barri i amics i 

el sentiment de protecció vers la mare dificulta de per sí el procés de recuperació.  Cal 

fomentar espais terapèutics continuats on els menors tinguin veu pròpia i puguin ser 

protagonistes d ela seva infantesa.  

A nivell judicial, sobta que un altre any les ordres de protecció  donades han estat molt 

escasses, tan sols dues que tinguem constància. Continua havent un baix nombre de dones 

que denuncien als seus agressors, i tot i no necessitar-ho per a poder ser ateses, no es 

penalitza de cap manera les agressions, fent que el procés de cada dona sigui individual en 

col·laboració amb els professionals de xarxa, però a nivell penal no es visibilita el nombre 

d’agressions que augmenten any rere any i que la violència continua quedant impune. Cal 

elaborar reflexions per esbrinar el motiu de no denunciar, les proteccions actual que tenen 

les dones i les millores fer per tal que aquestes dones i menors no hagin d’aguantar 

situacions de violència masclista.  
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La realització del treball d’aquest any ha estat possible gràcies a la col·laboració econòmica 

i el suport de:  

   

 

 

Pel que fa al factor humà, el nostre sincer agraïment a totes aquelles persones que han fet 

possible un any més dur a terme els projectes de l’Associació.  

Primer de tot agrair a  les voluntàries que col·laboren amb la seva 

presència a la Junta Directiva de l’Associació, per la seva aportació a 

la vida de l’entitat i per assumir el repte de portar-la cap a endavant. 

A tota la resta de voluntàries, els nostre agraïment per la seva 

disposició i per tantes hores de dedicació altruista. La vostra 

col·laboració, com sempre, ha estat insubstituïble.  

Gràcies també a tot l'equip de professionals implicats i compromesos 

en mantenir els projectes i donar- los vida  i continuïtat.  

Agraïm també les seves aportacions a les alumnes de pràctiques d'educació social. Gràcies 

per les activitats que heu portat a terme en benefici de les dones i els seus fills/es. 

Als nostres socis i sòcies, agrair-les la seva col·laboració econòmica i el suport. 

Al conjunt d’administracions públiques i institucions pel seu suport i confiança, molt 

especialment a l'Ajuntament de Barcelona per comptar amb nosaltres. 

Per últim, volem donar les gràcies també a totes les dones i nens i 

nenes que han passat pel nostre recurs aquest any. De totes elles 

hem rebut una mica de vida i riques aportacions que ens ajudaran a 

continuar endavant. 


