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Un AnY MéS: MemÒriA 2007
Us fem arribar resumit el que han estat 365 dies de

que dos o tres fills/es. Cinc casos han estat dones

feina treballant des de els tres programes d’in-

embarassades.

tervenció que ja coneixeu:
• Programa de violència de gènere, treballant amb
dones que han patit maltractaments
• Programa de Risc Social, treballant amb dones que
es troben en situació de risc d’exclusió, manca
d’habitatge i de recursos econòmics.
• Programa de presó, treballant amb dones preses
que be passen permisos penitenciaris al centre o
acaben de complir la seva condemna al recurs, com
centre educatiu que som. També es treballa amb
dones joves majors d’edat que han de complir
mesures de justícia juvenil.

Pel que fa al nombre de persones per programes:

Com l’any passat, podem resumir el 2007 dient que ha

 Des del programa de violència s’han atès el 57%

hagut un índex d’ocupació molt alt. De mitjana, el re-

dels casos i el 61% de les persones, entre dones i

curs mensualment ha estat ocupat en un 92% de les

nens/es.

places. Això vol dir que de les 15 places que té el re-

 Des del programa de Risc Social s’han atès el

curs, cada dia han hagut unes 13 o 14 ocupades.
Podem dir que el gran protagonista aquest any ha es-

8% dels casos i el 11% de les persones.
 Des del programa de presó s’han atès el 35%

tat el programa de presó, doncs en aquest s’han supe-

dels casos i el 28% de les persones.

rat les previsions fetes i s’han donat més atencions de

Representa un numero de persones ateses una mica

les esperades.

per sota de l’any passat, encara que hem de dir que les

Durant el 2007 s’han atès un total de 68 casos, 53 eren

atencions també han baixat però molt menys. La dife-

dones soles i 15 dones amb els seus fills/es.

rència major s’ha donat en el programa de presó, en

El total de persones ateses ha estat de 90: 68 dones i

que s’han atès menys persones, però han pujat en un

22 nens/es.

20% les atencions respecte al 2006. Això es degut a

Aquest any ha baixat el nombre de mares i ha pujat el

que han hagut més casos de dones que han deixat el

de dones soles. El 22% dels casos atesos han estat

centre penitenciari i han passat a viure cada dia a

mares amb fills/es, la majoria amb un fill o dos, encara

Lligam en aplicació del Art 182.
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Al programa de violència, per altra banda, continua la

dem dir que continua sent el primer de la Casa

dinàmica de l’any passat i cada cop hi ha més dones

d’Acollida.

que fan estades més llargues al recurs i ja no només

Atencions 2007 per Programes

900

fan estades d’emergència..
El que interessa més és veure com les atencions
donades s’han mantingut molt semblants al 2006 i

600

només han baixat en un 4%.
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Aquest any 2007 s’han realitzat un total de 5060
atencions. Això representa un 92,4% d’ocupació global.
Dit d’una altra manera , de les 15 places que té la
casa, aquest any cada dia estaven ocupades mes o
menys unes 14 places.
Per mesos, tres mesos ha estat la casa al complert i no
ha hagut cap mes per sota del 75% d’ocupació.
Continua la dinàmica d’altres anys, amb baixada coincidint amb els semestres.
Pel que fa a les atencions per programes:
• Des del programa de Violència s’han realitzat
1775 atencions. Això representa el 35% del total
d’atencions de la Casa i vol dir que de les 15 places
que té la casa, aquest programa de violència ha ocupat
una tercera part: més o menys unes 5 places diàries.
• Des del programa de Risc Social s’han realitzat
un total de 980 atencions. Això representa el 19% del
total d’atencions de la Casa i vol dir que aquest programa ha ocupat una mitjana de 2,7 places diàries.
• Per últim, des del programa de Presó s’han
realitzat 2305 atencions, és a dir, el 46% de les
atencions totals. Això és com dir que cada dia a la Casa
d’Acollida han hagut unes 6 persones de presó. Aquest
programa ha superat les previsions fetes d’atencions,
és el que s’ha mantingut més constant tot l’any i po-

Barcelona , des de els serveis de EAD i SIS continua
sent el que més casos deriva al recurs. El 60% dels casos atesos al 2007 han estat derivats per aquests serveis, principalment per l’EAD. El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, des dels diferents
centres penitenciaris i serveis de Justícia Juvenil és el
segon en nombre de derivacions (37%).
D’altres ajuntaments que no siguin el de Barcelona
només s’han atès dos casos, tots ells derivats des de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i concretament del servei del CAID.
Per programes:
- La majoria dels casos de Violència de Gènere han
estat derivats per l’Equip d’Atenció a la Dona (92%). La
resta han estat derivacions del Centre d’Atenció i
Informació a la Dona (CAID) de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i de Justícia Juvenil.
- Dels cinc casos de Risc Social quatre han estat derivats pel Servei d’Inserció Social (SIS) i un des de S.
Socials de Zona Franca de l’Ajuntament de Barcelona.
- Dels casos del programa de presó el 67% han estat
derivats pel C.P. de Can Brians una tercera part d’ells
concretament del Departament d’Atenció especialitzada
en toxicomanies (DAE). Del C.P. de Dones de Wad-Ras
han derivat el 29% dels casos de presó: la majoria
d’elles de Secció Oberta i només un cas del mòdul de
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mares. Finalment, un dels casos ha estat derivat per

Respecte les edats dels nens/es, el grup més nombrós

Direcció General de Justícia Juvenil.

ha estat el de menors de 5 anys.

Per nacionalitats , les xifres estan molt igualades.

El nivell de formació de les dones continua baixant

Un 51,5% dels casos han estat dones de nacionalitat

de manera preocupant. El 35% de les dones no tenen

espanyola i concretament d’aquests un 83% són

estudis o no han acabat ni el graduat escolar i podem

catalanes i el 47% dels casos han estat dones estran-

parlar d’un 67% de les dones que no tenen un nivell

geres, provinents de 18 països diferents. Els casos més

similar al que seria ara l’ensenyament obligatori.

nombrosos (44%) han estat els de dones llatinoame-

Aquest nivell cultural i formatiu com altres anys és es-

ricanes, sobre tot brasileres, seguits per les dones afri-

pecialment baix al programa de presó, en el que un

canes i les procedents de diferents països d’Europa. En

37% de les dones com molt arriben a tenir estudis del

un cas s’ha de parlar de doble nacionalitat.

nivell de primària. Igualment les dades mostren que al

De les dones immigrants el 56% no disposava de per-

programa de violència també es dona un nivell molt

mís de residència, encara que la majoria d’elles resi-

baix de formació. Un 10% d’elles es pot dir que eren

deixen a Espanya des de fa més de dos anys.

analfabetes i només un 25% de les dones maltractades

Concretament per països, la distribució és la següent:

ateses superaven el nivell de graduat escolar.

Per programes els dos grups estan també molt igualats

Pel que fa a la situació econòmica i laboral , enca-

i podem parlar de la meitat de dones espanyoles i la

ra que només el 47% es trobaven ocupades, el 72%

meitat d’estrangeres. És en el programa de Risc social

de les dones tenien algun tipus d’ingrés econòmic.

en el que predominen les estrangeres i en el de presó

Les activitats laborals més habituals han estat les de

predominen les dones espanyoles.

neteja i servei domèstic, auxiliar de geriatria i depen-

La mitjana d’edat de les dones ha estat aquest any

denta.

una mica per sota de la dels últims anys i és d’uns 32

De les dones que treballaven només la meitat tenien

anys, encara que el grup més nombrós ha estat el de

un contracte laboral i d’aquestes només una tenia un

dones d’entre 21 i 30 anys.

contracte indefinit. Tres casos, tots ells del programa

Possiblement podem concloure que pugen les xifres als

de violència, es trobaven de baixa per malaltia.

extrems: les dones més joves i les més grans.

La mitjana d’ingressos econòmics de les dones amb

Les dones més joves ateses tenen 18 anys i la més

feina ha estat en uns 700 €.

gran 61.

La resta de dones(53%) no treballaven encara que la

El programa de Risc Social és el que té una mitjana

meitat d’elles si tenien ingressos per prestacions d’atur

d’edat més jove (30 anys) i el de violència és el de

o alguna pensió (viduïtat, PNC..)

mitjana d’edat més alta: 34 anys.

(PIRMI). En tots aquests casos la mitjana d’ingressos

Mitjana d'edat Dones ateses 2007

22%

4%

ha estat de poc més de 400 €.
Els ingressos de la resta de dones han estat beques de

6%

formació per cursos o ingressos per feines als tallers de
< 21 anys
21-30 anys

28%

o renda mínima

40%

presó. En aquests casos els ingressos no han superat
els 200 €.

31-40 anys

Un 28% de dones no disposaven de cap ingrés eco-

41-50 anys

nòmic i depenien de les ajudes puntuals que les

> 50 anys

treballadores socials els hi faciliten per transport,
medicació i higiene, entre d’altres.
Per programes, el de presó és el que té un percentatge
més alt de dones treballant (58%) i el de Risc Social el
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que el té mes baix (20%) , mentre que les dones del

(8 casos): una altra casa o pis d’acollida, l’hospital... En

programa de violència de gènere són las que tenen els

tres casos el pis on han anat a viure ha estat el d’algun

ingressos més alts: uns 750 euros de mitjana.

familiar o amic; en tres casos han retornat al seu país

Pel que fa a la salut : en el 54% dels casos atesos

d’origen i en dos casos es tracta de dones del

aquest any s’ha donat algun problema de salut física

programa de violència que han pogut tornar al seu pis

i/o mental. Les malalties més habituals han estat les

un cop han fet fora al maltractador.

respiratòries, VIH i hepatitis. Cada cop observem tam-

- Un 33% dels casos han estat baixes voluntàries. La

bé més casos amb una problemàtica d’alimentació.

majoria d’aquestes baixes s’han donat en el programa

En un 38% dels casos ha hagut una problemàtica de

de Violència. De totes maneres només una quarta part

salut mental. La majoria són persones amb trastorns

d’aquestes, que sapiguem, han tornat amb la parella

de personalitat, trastorns adaptatius i d’ansietat i

maltractadora.

depressió i es troben en tractament. Un 31% dels ca-

En dos casos hem de parlar de dones del programa de

sos atesos segueixen tractaments amb antidepressius

presó que han trencat condemna i han desaparegut del

i/o ansiolítics.

recurs.

En set casos hi ha reconeguda una discapacitat, la

De la resta de baixes voluntàries la majoria ha anat a

majoria d’ells superiors al 60%.

viure a algun pis compartit amb algun familiar o amic.

Per programes, és el de presó el que més casos amb

- En un 14% les baixes s’han produït per incompliment

problemàtica de salut presenta.

greu o per consum. En aquests casos habitualment es

El 40% del total de les dones ateses aquest any a la

desconeix on van quan marxen de la Casa. En dos

Casa d’Acollida tenen antecedents de consum de

d’aquests casos hem de parlar de retorn al centre

drogues, principalment alcohol, cocaïna, pastilles i

penitenciari.

cannabis. De totes maneres, en un 60% dels casos

Què hem fet aquest any?. Com ja sabeu hi ha una

amb problemàtica de toxicomania podem parlar de

cosa molt important a la Casa i és la vida diària i en

politoxicomania.

grup: viure juntes, fer les coses juntes…. Això a ve-

De totes les dones ateses amb aquesta problemàtica,

gades és complicat però creiem en la vida en grup com

un 24% segueixen algun tipus de tractament, principal-

lloc d’aprenentatge insubstituïble i com a model de

ment amb metadona i naltrexona i un 44% te algun ti-

convivència que faciliti la reinserció social. La casa és

pus de seguiment per part de professionals.

com una fotocopia petita d’una societat.

Per programes el programa de presó és el que dona els

A part d’això hem fet moltes més coses i activitats dins

percentatges més alts en problemàtica de toxicoma-

i fora de la Casa.

nies. El 62% dels casos atesos en aquest programa

Hem fet sortides a diferents llocs, unes són més for-

presenten

problemàtica de toxicomania, encara que

mals i altres més informals i lúdiques. Hem allucinat

s’ha de comentar també que cada cop es donen més

visitant per exemple el Planetari i Cosmocaixa; ens

casos al programa de violència, on aquest any 2007 un

hem sentit com peixos a l’Aquàrium; hem conegut el

25% dels casos atesos presentaven una problemàtica

món misteriós d’altres continents al Jardí Botànic, hem

afegida de consum de drogues.

visitat la Sagrada Familia, no sigui que caigui amb

Respecte a la sortida de la Casa d’Acollida , el 25%

l’AVE i hem gaudit veient als dofins del Zoo.

dels casos segueixen encara al recurs actualment; la

Hem ballat sense parar a les festes de la Mercè i les

majoria d’ells són del programa de presó. De la resta,

revetlles de festes del barri de Sants, festa de l’espuma

- 53% dels casos són baixa de la Casa un cop finalitzen

inclosa i l’hem passat de meravella a la Feria d’Abril.

el pla d’intervenció previst. Habitualment han rellogat
una habitació (11 casos) o han passat a un altre recurs
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Hem anat juntes també a la platja, a Sitges i hem sortit

Per últim, hem participat també en activitats reivin-

per Collserola a fer senderisme i ens hem posat les

dicatives com la celebració del 8 de Març, dia de la

botes a les Planes fent una costellada i calçotada.

Dona, participant a la manifestació organitzada a Bar-

Hem celebrat tot el que hem pogut: Carnestoltes, St.

celona i fent una xocolatada. I també a la celebració

Joan, la Castanyada i festes de Nadal, Cap d’Any i Reis.

del 25 de Novembre, Dia contra la violència masclista.

I el més important, hem celebrat la vida amb les cele-

Aquest any hem assistit a un cinefòrum sobre les

bracions dels aniversaris amb pastissos increïbles així

pellícules “Amores que matan” i “Macho” i també vam

com les festes de comiat a les dones i els seus fills/es

anar a la concentració que es va celebrar a la Plaça St.

quan marxen de la Casa.

Jaume.

Com ens agrada el cine, hem anat a l’estiu al cinema a

Només ens resta dir-vos que esperem comptar amb

la fresca que feien i també hem vist alguna pellícula

vosaltres un any més per tirar endavant el nostre

de vídeo a casa, a vegades pelis de grans i a vegades

projecte i poder començar altres nous si cal. A tots els

de nens.

que aquest any heu fet possible la tasca del dia a dia

Hem rigut molt fent un taller de dansa del ventre i hem

de la nostra Associació, gràcies.

entrat a dins nostre amb un taller d’ autoconeixement.
També hem passat un cap de setmana a un Alberg de
la Joventut.

InfOrMe EcONóMiCo 20o7
Para no marearos con muchas cifras, os
haremos un breve resumen de lo que ha sido
la parte económica de la Asociación en el año
pasado.
Como en los ultimos años hemos de hablar de
un pequeño excedente, pues los ingresos han
superado a los gastos.

derivan los casos a la Casa de Acogida,
principalmente Ayuntamiento de Barcelona
desde sus diferentes servicios.
Cuotas y
donativos
Prestación
servicio
Subvencione
s
Otros

0,2% 2,3%

BALANCE AÑO 2007
INGRESOS......................... 215.814,83 €
GASTOS ........................... 198.846,27€
Los ingresos han venido via cuotas y
donativos de socios y donantes simpatizantes
(5.022 €), de subvenciones y ayudas de
entidades financieras, principalmente algunas
Cajas de Ahorro (138.903 €). Las
subvenciones proceden principalmente del
Departament de Justicia i de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya i del
Institut Català de la Dona (ICD).
El resto de ingresos proceden de lo cobrado
por prestación de servicio a las entidades que

33,1%
64,4%

INGRESOS 2007

En cuanto a los gastos, la cantidad más
grande, como es normal en un recurso con
atención continuada, es el de personal, es
decir, los sueldos y la seguridad social. Este
año hemos gastado en este concepto unos
163.000 €, lo que reporesenta el 82% de los
gastos.
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El resto son gastos propios de una casa:
compras, , transporte, agua, luz, teléfono......
Este año también hemos gastado un poco más
en reparaciones y conservación. Por ejemplo, se
ha reformado toda la cocina, y se tiene
previsión de más obras para el año que viene.
No obstante, para algunas de estas obras se
han logrado algunas ayudas económicas.
Dados estos gastos extras que se tendrán
por obras y arreglos en la Casa. la previsión
para el 2008 es subir el presupuesto entre un
10% y un 12%.

Activid Otros
1%

6%
Alimentac
8%

Suministr
3%

Personal
82%

GASTOS 2007

PARA HACER POSIBLE UN AÑO MÁS NUESTRO PROYECTO Y LA AYUDA A LAS
MUJERES QUE LO NECESITEN TE NECESITAMOS.

HAZ UN DONATIVO O CONSIGUE QUE ALGUN CONOCIDO LO HAGA

Cuenta número: 2013-0249-96-0200632127
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