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   PRESENTACIÓ  1 

 

Us presentem a continuació un resum de la activitat realitzada des de la Casa d¡Acollida de 
l’Associació Lligam. En  aquesta memòria volem recollir també tots els esforços al llarg de 
l’any de voluntàries, professionals i sòcies. 

És veritat que estem vivint moments complicats per a les entitats socials i que el volum 
d’ingressos públics ha baixat de manera considerable amb la crisi, però, malgrat la realitat 
que ens envolta pot portar-nos a la desesperança,  no podem estar pessimistes. Aquest 
any hem mantingut un nivell d’ocupació alt, molt proper al 100% i no podem queixar-nos 
de manca de feina. 

Sembla que va ser ahir quan van començar a posar en marxa el nostre projecte, però al 
2014 farem ja vint anys com a Associació i, malgrat tot, haurem de celebrar- ho. Motius 
en tenim i ganes de continuar endavant també.  

Vint anys després, continuem amb el mateix esperit i les mateixes ganes de treballar del 
primer dia. Gràcies a tots i totes per ser, estar i col·laborar. La implicació de totes ha estat 
bàsica per seguir ajudant més persones. 

 

Barcelona 31 de gener de 2014  
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2 L'ASSOCIACIÓ  

 

LLIGAM va néixer al 1994 a Barcelona amb l'objectiu de buscar 
tots els recursos i mitjans necessaris per fer possible la inserció 
social de dones.  

Des dels seus inicis, l'Associació disposa d'un centre 
d'acolliment temporal que ofereix habitatge i atenció 
socioeducativa a dones soles o amb fills/es/es que es troben en 
situació de precarietat econòmica, sense xarxa social o amb 
greus problemes d'exclusió social.  

En un principi l'acollida anava dirigida a dones preses sense família i sense lloc on poder 
passar permisos penitenciaris, però, 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 d’acollida i convivència per a dones que han patit 
situacions de violència masclista i els seus fills/es que es 
troben en situació de vulnerabilitat. 

- Programa de risc social: orientat a dones sense sostre i que 
es troben en una situació propera a l'exclusió. 

- Programa de presó: des del que es dona acollida a dones 
per permisos penitenciaris de segon o tercer grau i per acabar de complir condemna. 

En els vint anys d'història de l'Associació, han passat per la nostra Casa d'Acollida més de 
1.500 persones i hem realitzat més de 75.000 atencions.  

L'any 2011 es va posar en marxa també un altre recurs d'acollida: un pis d'inclusió. Es 
tracta d’un pis amb major autonomia i amb aportació econòmica per part de les dones. 
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  LES PERSONES  3 

 

Aquest any 2013 han estat acollides a la Casa d'Acollida un total de 56 persones: 36 dones 
i 20 nens/es. 

Es tracta de una quantitat més baixa que altres anys, però s'ha de confrontar amb la xifra 
d'atencions realitzades que, aquest any 2013 ha estat una de les més altes des de que està 
en marxa la Casa d'Acollida. 

La conclusió és evident: les estades al recurs han estat més llargues que altres anys i s'ha 
consolidat una atenció que va més enllà de les urgències. Això ha fet també que els 
processos es consolidin més . 

El 42% dels casos han estat mares amb fills/es. En total han estat acollits amb les seves 
mares 20 menors de diferents edats. Ha crescut el nombre de dones que venen amb més 
d'un fill. 

Com són les persones que han viscut aquest any a la Casa d'Acollida? 

El primer del que parlarem és l'edat de les dones, que aquest any ha baixat de manera 
considerable si ho comparem amb altres anys. La mitjana d'edat és de 34 anys, encara 
que més de meitat de les dones es troben per sota d'aquesta edat i que el 39% de les 
dones tenen menys de 30 anys. Estem parlant, doncs de dones joves soles o amb 
fills/es/es. 
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Pel que fa a la procedència, el 47% de les persones ateses a la Casa d'Acollida són 
nascudes a Catalunya. Un 56% tenen nacionalitat espanyola i un 44% de les dones són 
estrangeres, concretament de 12 nacionalitats diferents. Aquest any han predominat les 
dones sud-americanes i les de nacionalitat pakistanesa. El 69% de les dones estrangeres 
tenen permís de residència. 

El nivell de formació és baix. Només la meitat de les dones tenen, al menys, el nivell de 
formació obligatòria i en un 22% hem de parlar de dones que no han acabat els estudis 
primaris o fins i tot que no han anat mai a l'escola. 

Només un 16% de les dones perceben uns ingressos superiors als 500 euros, encara que 
un 67% de les dones tenen algun ingrés econòmic. L'import, per tant és molt baix. Pel que 
fa a l'origen, en la majoria dels casos  es tracta d'ingressos per subsidis o de renda activa 
d'inserció (RAI).  

Podem parlar, doncs, de precarietat econòmica, ja que la majoria de les dones ateses amb 
ingressos  cobren prestacions socials que no arriben als 569 euros mensuals marcats com 
indicador de renda de suficiència per la Generalitat de Catalunya i clarament per sota del 
llidar de pobresa. 

Pel que fa a la salut, en el 80% dels casos hi ha present una malaltia física o mental i un 
44% de les dones estan diagnosticades de depressió i ansietat, i totes elles prenen 
medicació. Un 30% de les dones tenen antecedents de consum de drogues, encara que 
només en tres casos es dona un seguiment especialitzat. 

 

PERFIL PERSONES ATESES 2013 

 

                Dona jove de menys de 35 anys 

              Nacionalitat espanyola 

               Mare amb un o dos fills/es/es 

                Víctima de violència masclista. 

                  En precarietat econòmica i risc d'exclusió 

              Sense suport familiar o social 
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4 ELS PROGRAMES D'INSERCIÓ  

 

Aquest any 2013, el programa de violència masclista ha estat el protagonista, ja que el 
79% de les persones acollides al recurs pertanyen a aquest programa. Igualment, el 
programa de violència ha representat el 87% del total d'atencions de l'any. 

Ha estat també el programa més estable al llarg de l'any en nombre de persones i 
atencions, mentre que els altres programes han tingut mesos de molt poques o cap 
atenció. 

Igualment, sense cap dubte, ha estat el programa de violència masclista el responsable 
d'una alta ocupació. Aquest any 2013 la mitjana d'ocupació del recurs ha estat d'un 
96,6% i ha hagut alguns mesos que s'ha mantingut una ocupació del 100% 
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Encara que els tres en tenen molt en comú i que en molts moments les activitats són les 
mateixes, passarem a explicar amb una mica més de detall la feina dels tres programes 
d'inserció que s'han portat a terme aquest any 2013. 
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PROGRAMA DE VIOLÈNCIA MASCLISTA 

L’objectiu del Programa de Violència és donar acollida temporal dones soles o amb fills 
que pateixen violència masclista i han hagut de sortir del seu domicili per aquest motiu. Els 
objectius principals són: 

1. Oferir un espai de seguretat i un clima de confiança que permeti a la dona estabilitzar 

la seva situació de crisi  

2. Oferir un suport personal per a la recuperació i la reflexió de les dones, ajudant a 

clarificar sentiments i actituds 

3. Cobrir les necessitats bàsiques de la dona i els menors 

4. Orientar i adreçar perquè la dona pugui rebre l’assessorament jurídic i el suport 

psicològic necessari 

5. Acompanyar a la dona en el seu procés personal. 

Del total de dones ateses aquest any, un total de 56 persones, en el programa de 
violència s’han atès un total de 44, tenint en compte les dones i els seus/ves fills/ves.  

La mitjana d'ocupació en aquest programa ha estat de 12.6 
places diàries de les 15 que disposa la Casa d’Acollida, és a dir 
que aquest programa ha suposat el 87.12% del total 
d’atencions de la Casa d’Acollida.  

El perfil de dona acollida ha estat molt variat, però hi ha 
petits matisos que observem a continuació: 

La mitjana d’edat de les dones ha sigut de 32.4 anys, sent la 
major de 55 anys i la més jove de 18 anys. Destaquem que 

durant aquest període les edats han disminuït i que el perfil de dona atesa ha sigut més 
jove que en altres anys.  

El 66% de les dones ateses al programa tenien fills, cal remarcar que no tots han residit 
amb la mare al recurs, ja que alguns  estaven en altres centres o bé eren majors d’edats. 

El 44% de les dones han estat mares acollides amb els seus fills/es. En total han estat 
acollits un total de 17 nens/es. 

Pel que fa al nivell econòmic no ha variat gaire si comparem amb altres anys. La mitjana 
d’ingressos és d’uns 516 €/mes. No cal oblidar que una part del grup de dones ateses, un 
33%, no rebia cap tipus de prestació econòmica., fet que complica el procés de sortida 
d’aquestes dones. 

Quan parlem de problemes  a nivell sanitari, no només ens referim a problemes de salut 
en general, sinó que també donem importància a diverses toxicomanies que ens podem 
trobar o amb problemes de salut mental detectades. A vegades ens trobem que per falta 
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de temps en les seves estades o per negació de la dona resta pendent esbrinar si hi ha 
problemes de salut a conseqüència de la violència viscuda. 

El 44,4% del total de les dones patien algun problema de salut mental diagnosticat i 
mantenien seguiment  i tractament. 

El 29,6% de les dones tenien diversos problemes de salut com asma, atàxia cerebel·losa, 
hipertensió, fibromiàlgia, al·lèrgies, VIH, Hepatitis C, Tiroides,etc… 

El 18,5% de les dones tenien o havien tingut algun problema de toxicomanies a una o a 
més substancies toxicològiques. Només dos casos han estat al recurs fent seguiment amb 
els CAS (Centre d’Atenció i Seguiment). 

Si parlem de les procedències d’aquestes dones observen que el 52% son dones 
espanyoles (el 40% catalanes) y el 48% són dones estrangeres, amb una mitjana d’estada 
al pais de 4,8 anys. Pel que fa a la documentació el 76% d’aquestes dones estrangeres 
tenien documentació, tot i que no totes tenien permís de treball.  
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Totes les dones han estat derivades al programa de violència masclista des de l’EAD 
(Equip d’Atenció a les dones) de l’Ajuntament de Barcelona. 

A més de les places que s’han ocupat amb el programa de violència, hem rebut 75 
demandes de places més, que no s’han pogut dur a terme, en la majoria de casos per 
manca de lloc.. La majoria d’aquestes demandes han estat  també sol·licituds des de l’EAD. 

Hi ha casos que només venen al recurs d’urgències i altres que venen de llarga estada o 
que es queden al recurs i passen d’urgències a llarga estada. Durant aquest any  dels 27 
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casos, 8 han estat estades d’urgències, 12 estades de llarga duració i 7 han estat els casos 
que venen d’ugències però es queden de llarga estada.  

La majoria de demandes, doncs, han estat de places de llarga 
estada, bé directament o després de fer una estada 
d’urgències i per tant hem de parlar d’atencions més llargues 
que altres anys i d’un objectiu clar de treballar amb les dones 
per la seva recuperació, més enllà de la clarificació inicial. 

La mitjana d’estada al recurs per tant ha sigut molt variada 
depenent del tipus d’estada. En els casos d’urgències, la 
mitjana de temps d’estada ha estat en un mes 
aproximadament, malgrat alguns casos han estat més temps. 

Pel que fa a les llargues estades, han estat de mitjana al recurs uns 8 mesos, encara que 
el 30% de les dones han fet estades properes o superiors a l’any.  

Cal dir que dels 27 casos atesos aquest any, 20 han sigut baixa i 7 continuen el seu procés 
de recuperació durant el 2014.  El 55% de les baixes s’han donat per finalització de la 
intervenció, el 35% han sigut baixes voluntàries i en altres dos casos s’ha donat una 
sortida del recurs per seguretat i una expulsió del recurs.  Les sortides per finalització de 
procés ,el 55%, es realitzen a pisos compartits amb amistats, amb familiars o en 
habitacions rellogades.  La resta, el 40%, han realitzat la sortida a un altre recurs més 
autònom. Només en un cas s’ha donat que la dona retornava amb l’agressor. 

Pel que fa al tipus de violència sofert, del total de dones ateses,  la majoria d’ atencions 
per violència han estat originades per la parella, marit o company de la dona, però la 
violència s’amplia molt més cada any, i durant aquest any s’han tingut casos de violència 
per part de família extensa, pares i companys de feina. La violència continua sent a molts 
nivells, al igual que en altres anys,  així doncs ens seguim trobant que les dones pateixen 
violència a nivell emocional, físic, sexual, ambiental, laboral i  psicològica. 

De les atencions realitzades el 85% havien patit violència per part del seu marit, company 
o parella. L’11% per par de la família o pare i en un cas violència per part d’un company de 
treball.  

Si parlem de la mitjana de temps que aquestes dones han 
patit violència  masclista, veiem que és de 6.5 anys, però 
durant aquest anys hem tingut un parell de casos que la 
violència donada era durant 30 anys. Cal pensar que aquest 
processos recuperadors són més complexes degut a la gran 
quantitat d’anys de submissió i control per part dels agressors 
cap a les dones. Per contra, ens trobem que hi ha hagut casos 
de violència de curta durada, (d’un a tres mesos) cal destacar 
que s’ha donat el cas que puguin ser dones estrangeres, fent 
que el procés de violència i d’adaptació a un nou país es doni alhora, afegint més 
dificultats al seu procés.  
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També cal destacar que la franja d’edat pel que fa a les dones ateses ha disminuït 
considerablement, fent que cada vegada més dones més joves hagin de ser ateses per 
problemes de violència.    

Si parlem de les denuncies ens trobem amb un panorama similar creant tendència amb 
d’altres anys, ja que les dones denuncien però  no assoleixen la Ordre de Protecció. Així 
durant aquest anys dels 27 casos atesos, 12 han denunciat sense aconseguir OP, tan sols 
en 4 casos  han aconseguit l’Ordre de Protecció i la resta, 11 casos, no han denunciat.  

Del total de casos atesos per violència de gènere durant l’any 2013, 12 de les dones venien 
amb els seu/ves  fills/es. La nostra tasca requereix també que l’atenció sigui igualment per 
aquest infants que sovint són els més vulnerables i invisibles en la violència viscuda.  

Hi han hagut 17 menors que han pogut gaudir del recurs de la casa d’acollida, la mitjana 
d’edat oscil·la entre els 4.9 anys, però han estat atesos des de l’any fins els dotze anys. 

La meitat de nens/es eren menors de 3 anys i no estaven obligats a l’escolarització, però la 
resta anaven a  l’escola.  Cal remarcar  que la meitat que estaven escolaritzats havien 
hagut de fer canvi de centre escolar per protecció, fent que el seu procés d’adaptació fos 
més complexa ja que sovint l’àmbit escolar es un pilar fonamental en aquest menors i els 
hi dona molta seguretat. Tan sols en un cas ens hem trobat que una menor no estava 
escolaritzada i es van fer tots els requisits per a poder-ho realitzar.  

 

PROGRAMA DE RISC SOCIAL 

El programa ofereix un recurs residencial temporal on donar 
acollida i atenció sòcioeducativa a dones soles o amb 
menors a càrrec, que pateixen una situació de precarietat i 
de risc social.  

La finalitat és aconseguir la inserció social d’aquestes dones que pateixen sovint una 
situació d’exclusió o propera a l’exclusió social i no tant sols una situació precària puntual 
o circumstancial.  

Els objectius generals que ens plantegem són: 

1. Oferir una experiència de vida en grup com a model de convivència on anar 

modificant certs esquemes, i on la dona pugui començar (tenint les necessitats 

bàsiques cobertes) a pensar en el seu futur. 

2. Incidir en l’adquisició d’hàbits personals i socials bàsics, per tal d’aconseguir una 

major acceptació social. 

3. Aconseguir un grau d’autonomia suficient en els diferents aspectes personal, 

econòmic, laboral, social i familiar 
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4. Aconseguir que la dona tingui una cura adequada dels seus fills cobrint les seves 

necessitats, i participi activament en la seva educació sabent desenvolupar la seva 

autonomia 

L'any 2013 s'han atès des del programa de risc social 3 casos i 6 persones.  

En tots els casos es tracta de dones amb un fill. Així doncs, el programa es consolida cada 
cop més en un programa adreçat, sobretot, a mares amb fills i per tant un dels objectius 
fonamentals a treballar és el vincle i la relació matern-filial. 

El nombre de persones ateses en aquest programa representa un 10,71% del total de 
persones ateses a la Casa d'Acollida. 

Pel que fa a la nacionalitat, ens trobem amb 3 nacionalitats diferents. Una dona era 
d'origen xilè, una altra equatoriana i l'altre catalana. De les dones estrangeres, una tenia 
permís de residencia i l'altre no. El temps d'estada al país eren 5 i 11 anys. 

En els tres casos ens trobem davant de dones joves entre els 23 i 32 anys. Es manté la 
mitjana d'edat respecte els anys anteriors amb una edat propera als 30 anys. L'edat dels 
nens atesos era de 2, 4 i 6 anys. 

El nivell de formació en els tres casos és força baix. En un dels casos tenia el graduat 
escolar i els altres dos casos tenien el nivell de secundaria, una d'elles també disposava 
d'un títol de perruqueria. 

Només un dels casos percebia ingressos econòmics, concretament poc més de 600 euros 
mensuals procedents d'una PIRMI. Els altres dos casos no percebien cap tipus d'ingrés 
econòmic.  

Pel que fa a la salut, un dels casos tenia antecedents toxicològics i un altre tenia problemes 
de dolors lumbars. 

Aquest any s'han fet 428 atencions en el programa de risc social. Aquestes representen 
un 8,10% del total d'atencions de la casa. 

Respecte l'any passat, s'han reduït les atencions a la meitat tot i que només es va atendre 
a una persona més. Així doncs, parlem d'estades més curtes.  

Com a mitjana, s'ha mantingut 1,2 places cobertes cada dia des d'aquest programa. 

Pel que fa a la sortida del recurs, podem dir que un dels casos encara continua al recurs a 
finals d'any. Un altre cas va ser una baixa voluntària després de 15 dies i desconeixem on 
va anar. I l'altre cas, va marxar a un pis d'inclusió després de fer un procés satisfactori amb 
una estada de 6 mesos a la casa. 

El nombre de places que s'han sol·licitat i no s'han pogut atendre aquest any han sigut 
47. Els motius que més s'han donat per no poder atendre aquestes casos han sigut per 
falta de places lliures al recurs i per falta de finançament per part dels serveis derivants. 
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Tots els casos atesos aquest any han estat derivats des de l'Ajuntament de Barcelona, 
concretament des del SIS (Servei d'Inserció Social). 

En tots els casos s'han realitzat coordinacions amb els professionals del SIS.  

Al començament de l'estada de la dona a la casa es fa una reunió conjunta (treballadora 
social o educadora referent, educadora tutora de Lligam i la dona acollida) per tal 
d'elaborar un pla de treball i marcar uns objectius. Aquestes reunions es van repetint al 
llarg de l'estada de la dona a la casa, la freqüència d'aquestes reunions les determina 
l'evolució de la dona. Les coordinacions del dia a dia es fan via telefònica o via correu 
electrònic. 

També cal destacar que formem part de l’Acord Ciutadà per 
una Barcelona Inclusiva, de l’Ajuntament d’aquesta ciutat i 
concretament participem a la Xarxa d’atenció a persones 
sense llar (XAPSLL). 

Dins d’aquest mateix Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva també col·laborem amb la Xarxa d’habitatges 
d’inclusió social de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

PROGRAMA DE PRESÓ 

L’objectiu general és afavorir l’adquisició de l’autonomia necessària en els diferents 
aspectes: personal, econòmic, laboral, social i familiar per viure en el medi comunitari, a 
les dones acollides. Els objectius específics són: 

1. Participar d’una experiència de vida en grup com a model de convivència que faciliti 

la reinserció social. 

2. Adquirir hàbits personals per tal d’aconseguir una major acceptació social. 

3. Adquirir habilitats socials per tal d’aconseguir una major acceptació social. 

4. Incrementar la participació en la vida social, cultural, econòmica i política. 

5. Augmentar el grau de formació a tots els nivells. 

6. Iniciar un procés d’inserció laboral. 

7. Analitzar i  resituar la relació amb la família. 

8. En el cas que hi hagi dones amb nens/es, responsabilitzar-se de la cura i educació dels 

fills. 

 

Durant l’any  2013  s’han atès al programa de presó un total de 6 casos i s’han realitzat 
253 atencions.  
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El nombre de persones ateses a aquest  programa suposa un  10,7%  del total de la Casa 
d’Acollida. 

Pel que fa a la procedència de les dones, aquest any s’ha produït un canvi de tendència 
sent la majoria de les dones ateses espanyoles (83%) i d’aquestes el 100% són catalanes. 
Només s’ha atès una dona estrangera sent el seu país de procedència Brasil. 

La mitjana d’edat  ha estat en 44 anys, es manté igual que l’any passat. El 50% de les dones 
està per sobre dels 40 anys i el 50% restant està en la franja dels 35 als 39 anys d’edat. La 
dona més gran té 55 anys i la més jove 36 anys. 

Quant al nivell de formació,  hem de dir que  el 50% de les dones  només han assolit els 
estudis primaris. Pel que fa al 50% restant, una dona ha realitzat estudis de batxiller, una 
n’altre de secundària i una n’altre té els estudis primaris sense finalitzar.    

El 33% de les dones  han realitzat cursos de formació. Els cursos realitzats han estat: 
hosteleria i confecció.  

Amb relació als ingressos econòmics, hem de dir que pel que fa al grup de dones 
espanyoles, una dona té ingressos per treballar als tallers del C.P. de Brians i la resta de 
dones els  ingressos els obtenen  per pensions o subsidis d’atur. Hi ha una dona que no té 
cap tipus d’ingressos. La dona estrangera atesa els ingressos els obté per treballar al taller 
del C.P. de Brians. 

La mitjana dels ingresos de les dones ateses són de 233 euros mensuals, ja siguin per 
pensions o per subsidir d’atur o per treballar als tallers del C.P. de Brians. 

A nivell laboral hem de dir que cap dona atesa ha treballat al mercat laboral ordinari. Les 
dues dones que han treballat ho han fet als tallers del C.P. de Brians.  

Pel que fa a la salut de les dones, segueix pujant de forma considerable els problemes de 
salut. Aquest any en el 100%  dels casos atesos hi ha algun problema de salut física i/o 
mental. Les malalties diagnosticades han estat al·lèrgies, hepatitis C, epilèpsia, esclerosi 
múltiple i disnees. Un 67% de les dones presenten un quadre de depressió i d’aquestes el 
50% dels casos atesos prenen medicació per tratar-la.  

També assenyalar que  el 100% de les dones ateses espanyoles tenen o han tingut 
problemàtica de consum d’alcohol i/o drogues. En la majoria dels casos s’ha de parlar de 
politoxicomania. Només la dona atesa de procedència estrangera no té antecedents de 
consum de drogues ni alcohol. 

L’any  2013 s’han realitzat un total de 253  atencions al programa de presó front les 780 
atencions de l’any passat.  Això representa el  4,8%  del total  de l’ocupació global del 
recurs front el 16% de l’any passat. 

Dit d’una altra forma, de les 15 places que té la casa, aquest any cada dia s’han ocupat 
amb el programa de presó una mitjana 0,7% persones/dia front les  2 places de l’any 
passat i cada mes s’han realitzat una mitjana de 21 atencions front les  65  atencions  de 
l’any passat. 
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De les 6 dones ateses, dues dones  segueixen donades d’alta al recurs. Dues dones han 
estat baixa aquest any perquè se’ls han retirat els permisos. De les dues dones que se’ls ha 
retirat els permisos i han hagut de tornar al C.P., una  dona ha estat per incompliment i 
l’altre dona  pel canvi de política dels C.P. cap a les dones estrangeres. No se’ls  atorga el 
tercer grau a les dones estrangeres que no tenen feina. 

Una de les dones ha finalitzat la intervenció al nostre recurs i ha estat derivada a un altre. 
Una dona ha tornat al C.P. de forma voluntària.  

Quant a la mitjana de temps d'estada, una dona (17%) ha estat al recurs amb l’art. 182, 
vivint a la casa d’acollida de forma continuada i sent baixa al mes d’abril. 

Només una dona ha  estat al recurs en 2º grau, la resta, cinc dones han vingut derivades 
en tercer grau, dues d’elles des de la secció oberta i les altres des del CP de Brians. 

Les dues dones ateses en 3er grau amb S.O. encara continuen al recurs. La primera està 
donada d’alta al mes d’agost i la segona al mes de novembre. 

La dona atesa amb el 3er grau restringit ha estat 9 dies al recurs durant un període de tres 
mesos. Estava proposada per un Art. 182 però finalmente la dona es fa enrera 

L’estada de la dona amb Art 182 ha estat de 9 mesos. 

Durant l’any 2013 el 67% dels casos han estat derivats pel C.P. de Brians i el 33% restant 
del C.P. de Dones, Secció Oberta. 

Les coordinacions amb les treballadores socials dels C.P. han estat continuades. La majoria 
de les coordinacions de les dones classificades en 2º grau s’han realitzat via telefònica. 

En els casos de dones acollides per l’article 182, i de 3er grau amb S.O.  s’han realitzat de 
forma periòdica amb les treballadores socials que han derivat el cas per tal d’elaborar el 
pla de treball i avaluar  el procés de la dona atesa. 

Les dones derivades dels diferents C.P. han continuat fent l’entrevista inicial al recurs.  

S’han fet també algunes coordinacions puntuals amb altres serveis especialitzats que 
intervenen als casos, amb el quals interessa intercanviar informació: CAS de Sants, 
Hospital Clínic, FEM, Hospital de Sant Joan de Déu i Escola d’adults de Poble Nou. 
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  LES ACTIVITATS  5 

 

ACTIVITATS INDIVIDUALS 

• Tutories: espais individuals d'acompanyament , que tenen com objectiu escoltar, 
donar orientacions i suport a les dones. S'han realitzat  quinzenalment amb cada dona el 

temps que ha estat acollida. 

• Acompanyaments esporàdics personalitzats a visites 
mèdiques, gestions de documentació de residència o 
gestions jurídiques, acompanyaments de protecció a 
jutjats…etc. Han estat acompanyaments realitzats tant per 
les professionals com per les voluntàries.  

• Activitats orientades cap a la inserció sociolaboral: amb 
l'objectiu de reforçar la  formació i de donar suport a la 
recerca de feina que habitualment fan en altres serveis. 

Aquestes activitats han tingut com resultat la millora de competències per a 
l'empleabilitat i han afavorit la inclusió de les dones a nivell personal, social i laboral, 
encara que, donades les dificultats del moment, en la majoria dels casos no ha suposat la 
tornada a la vida laboral.  

Hem treballat molt també el suport a l'alfabetització i el reforç 
de la llengua per a dones nouvingudes, amb resultats molt 
satisfactoris i ràpids per a dones que han arribat al recurs 
sense saber parlar o entendre. 

• Activitats d'educació en habilitats maternals i de suport a 

les mares en l’alimentació, el bany, la cura i el joc amb els 
nens/es...El resultat ha estat la millora  i l'enfortiment de 
vincle afectiu entre les mares i els fills/es,  la recuperació 
emocional dels nens/es i també la involucració de la mare, 
fent-la protagonista. També s'ha realitzat algun suport escolar amb els nens/es. 

 

ACTIVITATS GRUPALS 

• Activitats de la vida quotidiana diària i la vida en grup com eina bàsica 
d’aprenentatge d’habilitats, d’ajuda mútua, de resolució de conflictes i de creació de 
vincles i socialització. Inclou, a més de la convivència, activitats bàsiques del dia a dia: 
neteges, compres, elaboració dels àpats...etc. 
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• Assemblees de dones, realitzades cada mes. El resultat ha estat les aportacions actives 
de les dones, la presa d'algunes decisions de grup, l'increment del diàleg i el poder arribar 
a acords en temes que afecten a totes.  

• Assemblees de mares. S'han realitzat aquest any un total de cinc.. Han servit per a 
consensuar pautes educatives em benefici dels nens/es i per poder posar em comú com a 
mares temes relacionats amb la cura dels menors. 

•   Activitats lúdiques i festives. Hem anat a fer la calçotada a Cal 
Xaiar, una finca on fan agricultura ecològica; hem celebrat 
carnestoltes i hem participat a la rua; hem fet sortides a diverses 
activitats de les festes del barri i de la ciutat.. Al recurs hem 
celebrat també la revetlla de Sant Joan i les festivitats de Nadal i 
Cap d'Any. 

Amb totes aquestes activitats hem aconseguit consolidar el grup i fomentar la convivència 
entre les dones i, a la vegada, potenciar un lleure participatiu, lúdic i creatiu. Les dones 
gaudeixen especialment d'aquests moments, i els reconeixen com espais de llibertat 
sense haver de viure el control o la prohibició de ningú. Han estat activitats que els han 
ajudat a perdre la por i on les dones han crescut em confiança i seguretat. També en 

aquestes activitats les dones han deixat al descobert la part 
més creativa i genuïna de si mateixes 

•  Activitats socioculturals i formatives  que fomenten la 
integració i la promoció cultural  i afavoreixen la participació 
social en la vida comunitària. Hem anat a diferents espectacles 
de dansa, música i teatre, moltes d'elles a dins del programa 
Apropa Cultura. Dins d'aquest programa hem assistit a dos 
espectacles de dansa: "Capas"  i "Fragments" al Mercat de les 

Flors  i a un altre de música al Palau de la Música : "Músiques del mon". Igualment  hem 
assistit a l'obra "Si no ens paguen, no paguem!" al Teatre Tantarantana  

•   Activitats d’integració i coneixement del medi, orientades a conèixer la ciutat, la 
cultura,  els costums, la llengua i les festivitats pròpies de Catalunya.  Hem realitzat 
sortides a les Fonts de Montjuïc, al Parc de la Ciutadella, a la Fira de Santa Llúcia, a la 
cavalcada de reis…També hem celebrat la festa de la Castanyada i hem elaborat a casa 
els panellets; hem celebrat la festivitat de Reis amb regals i fins i tot amb tortell artesanal 
fet per nosaltres. Igualment hem elaborat a 
casa la mona de Pasqua.  

Pel que fa a la llengua, algunes voluntàries 
han dedicat temps a fer classes de suport del 
català amb les dones i també amb els nens/es.  

• Celebracions de moments importants per 
les persones: aniversaris de les dones i els nens/es, festa de comiat quan marxen del 
recurs, celebracions d'intercanvi cultural, festa anual amb voluntàries i dones que han 
passat pel recurs al llarg de l'any...etc.  Han estat possiblement les activitats més 
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emotives. També han resultat una oportunitat de sentir-se estimades i respectades pel 
grup. Hem fet unes vint celebracions de comiat. També hem compartit amb les dones 

musulmanes  la festa del xai. 

• Activitats reivindicatives pels drets de les dones. Hem 
participat activament a les manifestacions i activitats del 
dia de la dona treballadora (8 de març) i del dia contra 
violència cap a les dones (25 novembre). El resultat 
d'aquestes activitats ha estat molt positiu, ja que les dones 
habitualment no hi havien anat a actes com aquets i es 
senten molt satisfetes de lluitar pels seus drets, a la vegada 
que manifesten un increment d'autoestima, a més de la 

satisfacció de transmetre als seus fills/es aquests valors. 

• Tallers diversos per desenvolupar habilitats i ocupar el temps lliure amb creativitat. 
Entre altres, un taller de bijuteria , un de dibuix i un altre de pallassos. 

•  Activitats terapèutiques: Com altres anys, hem continuat 
amb l'activitat d'hortteràpia amb tres taules cultiu ecològic. 
Malgrat hi ha moments en que s'ha hagut de motivar molt a 
la gent, en general ha resultat ser una activitat amb bons 
resultats pel benestar físic i psíquic de les dones i, sobre tot, 
dels nens/es. 

Altres activitats terapèutiques han estat una oportunitat 
d’expressió i comunicació. Entre altres s'ha portat a terme un 
taller setmanal de ioga i cants curatius i un altre d'artteràpia. 
Malgrat costa mantenir un ritme constant d'assistència i s'ha hagut de realitzar un treball 
de motivació intens, s'han aconseguit resultats  considerables i s'han produït canvis 
importants de millora en les dones i també en els nens/es. Les activitats terapèutiques 
han contribuït a un major autoconeixement i també a una millor salut física i mental.  

• Activitats familiars i amb nens/es:  pensades per a que petits i grans gaudeixin 
conjuntament de moments divertits i a la vegada formatius. La activitat més lúdica ha 
estat l'assistència al Camp Nou al partit de Copa del Rei entre el Barça i el Cartagena. 
Però també hem realitzat altres activitats familiars més culturals com el concert "Tubs i 
tubes" a l'Auditori i els concerts "Kantiquipugui" i "Trancadís de cançons" al Palau de la 

Música.  

Dins d'aquestes activitats hem anat també a visitar 
l'Aquàrium de Barcelona.  

• Activitats diverses. Entre altres, s'han passat algunes 
pel·lícules triades per les dones, concretament: "Lo 
imposible", "La leyenda de Blancanieves y el cazador" y 
"Pago justo". També s'han passat pel·lícules infantils en 
període de vacances. 
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6 ELS NOUS REPTES  

 

Els projectes dels tres programes que es duen a terme a la Casa d'Acollida  porten escrits 
més de deu anys i, per tant, es fa necessària una revisió que pugui contemplar els canvis 
que s'han produït i que pugui aportar novetats en la manera de fer . És per això que el 
primer repte de tots és treballar aquesta adaptació als nous temps. L'any 2014 hauria de 

realitzar-se una reelaboració dels tres projectes de la Casa 
d'Acollida. 

Durant aquest any 2013 hem atès 56 persones, però hem 
rebut moltes més demandes. En total ens han demanat 127 
places de més. El problema ha estat aquest any que l'alt nivell 
d'ocupació del servei ha fet impossible l'acolliment d'aquestes 
persones, però en la majoria dels casos, la dificultat ha estat la 
manca de pressupost per part del servei o ajuntament que 
feia la demanda. Estem parlant en la majoria de casos de 

dones amb fills/es/es que es troben en una situació de risc real d'exclusió i, per tant, 
hauríem de buscar tots plegats una sortida a aquests casos. 

Preocupa la precarietat econòmica que veiem en els casos que hem treballat. Això 
dificulta molt la sortida amb possibilitats reals d'autonomia i posa a les dones en un risc 
d'exclusió. Estem veient com les dones es recuperen i fan un bon procés, però surten 
sense feina i amb ingressos molt baixos i això fa impossible la seva independència 
econòmica. Estem parlant doncs de que les dones surten del recurs en una veritable 
vulnerabilitat econòmica. Només una dona ha sortit amb un contracte laboral. Hem 
d'incrementar, per tant, els esforços orientats a la inserció laboral de les dones. No n'hi 
ha prou amb els ingressos de subsidis o de rendes mínimes.  

Un factor important en aquest aspecte és la baixa formació 
de les dones. És per això que també hem de treballar per 
incrementar el nivell formatiu: alfabetització, coneixement 
del català, formació ocupacional…. per millorar 
l'empleabilitat i obrir més possibilitats reals per trobar 
feina i per integrar-se. 

La Casa d'Acollida s'ha consolidat com un servei per a 
mares amb fills/es. Això suposa la necessitat de repensar 
alguns aspectes, tenint en compte l'alt nombre de 
nens/es. Igualment es fa necessari reforçar l'acompanyament a les mares i el treball 
educatiu d'aspectes més orientats a la maternitat. També haurem de pensar més en els 
nens/es a l'hora de programar activitats, tant durant el curs com en períodes de vacances 
escolars.  
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Tenim doncs molta feina per davant i a vegades sentim que ens falten mans i no podem 
fer tot el que volem. Un altre repte per l'any vinent serà incrementar el nombre de 
voluntàries que puguin col·laborar en el projecte: acompanyaments, suport formatiu, 
suport en la llengua, activitats amb els nens... La realitat aquest any ha estat que costa 
mantenir un equip de voluntariat continuat i per tant hem de treballar per consolidar-lo.  

Per últim, un altre aspecte que veiem amb claredat a la 
memòria és la manca de suport social i familiar de moltes de 
les dones ateses. És per això que hem de treballar molt més 
tot el que sigui ampliar la xarxa social de les dones i facilitar 
la participació social en associacions, grups de dones, grups 
de mares o xarxes socials. Mentre les dones estan a la casa 
d'acollida en alguns moments recuperen relacions familiars 
però normalment no s'impliquen gaire en aquest tipus de 
grups. Només amb un suport a l'exterior, la dona podrà sortir 
endavant un cop marxi del servei. 
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  ELS COMPTES  7 
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8 ELS AGRAÏMENTS 

 

El nostre agraïment a totes aquelles persones que han fet possible l'atenció a les dones un 
any més.  

Primer de tot agrair a  totes les voluntàries totes i cada una 
de les seves hores de dedicació. Elles han estat allí cada 
setmana i quan  se'ls ha necessitat sempre han estat 
disposades a donar un cop de mà. . S'han involucrat en el 
projecte de manera generosa  i solidaria i la seva 
col·laboració ha estat insubstituïble. Gràcies pel vostre 
compromís. 

Gràcies també a tot l'equip de professionals implicats en el projecte per la seva entrega i 
dedicació constant. 

Als nostres socis i sòcies, agrair-les l’esforç econòmic que 
fan i el suport al nostre projecte. 

Agraïm també l'interés per nostre projecte i les seves 
aportacions als alumnes de pràctiques d'educació social. 
Gràcies per la vostra dedicació i per compartir amb nosaltres 
les vostre idees i coneixements. 

Al conjunt d’administracions públiques i institucions pel 
seu suport. El nostre agraïment a l'Ajuntament de Barcelona per confiar en la nostra feina i 
per comptar amb nosaltres. 

Per últim, donem les gràcies també a totes les dones i nens/es que han passat pel nostre 
recurs aquest any. La seva lluita diària, les seves aportacions i la 
convivència continua amb tots ells han estat un estímul per a les 
professionals i una ajuda entre les dones per continuar 
endavant. Gràcies pel vostre llegat. 

Gràcies, en definitiva, a tots els que ens han donat ànims en 
moments difícils, a tots els que en han donat suport i a tots els 
que  heu fet possible que dia rere dia puguem dur a terme els 
nostres programes. 

 


