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HaCeR MemORiA ReCoRdAnDo Y ReLa
ReLatAnDo
LatAnDo
Dicen que las neuronas se conectan entre sí y que

prisión, mujeres en riesgo de exclusión y mujeres

así retemos en nuestro cerebro información y expe-

víctimas de maltrato… (…y sus hijos!).

riencias pasadas. Parece ser que el cerebro humano

Los datos que os ofrecemos son cifras y números

es capaz de almacenar tanta información como la

pero que nos han de ayudar a pensar en el hoy,

que cabe en los miles de volúmenes de cualquier

reflexionar sobre el “¿dónde estamos?” y sobre todo,

gran biblioteca del mundo aunque, por desgracia, no

qué necesidades nuevas van surgiendo. Pero tampo-

utilizamos más que una diezmilésima parte de ese

co podemos olvidar el pasado el “¿de dónde veni-

potencial de nuestro cerebro.
Dicen también que la memoria humana, a diferencia

mos?” ni sobre todo dejar de pensar en el futuro el
“¿hacia dónde debemos ir? Y qué podemos y debe-

de la de los animales, suele actuar en base a las ne-

mos hacer.

cesidades presentes, pero puede mirar al pasado y

La vida es cambio continuo. Todo cambia y nada

también planear el futuro.

permanece igual … ¡Por suerte, aunque a veces nos
cueste entenderlo y nos aferremos a lo viejo!. Lo
mismo ha de pasar con nuestros proyectos de la
Asociación, para poder tirar adelante, responder a
las necesidades que hay y estar realmente al servicio
de las mujeres que nos necesiten.
Pero, volviendo a nuestra capacidad de hacer memoria…. Hay algo más que no se nos puede pasar por
alto. Junto a esa capacidad “bibliotecaria” que nuestra mente tiene de “memorizar”, hay otra mucho más
sublime: la capacidad de recordar (re: de nuevo y

cordar: corazón), es decir, de volver a pasar por el
corazón, porque las cosas se han de ver desde dentro una y otra vez y con tranquilidad, pasándolas por
el filtro del corazón hasta hacerlas quedar bien dentro de nosotros.
Y, junto a la capacidad de re-cordar, la de re-latar,
porque las experiencias son para compartirlas y los
caminos para andarlos con otros. Es esa capacidad
posiblemente la que ha llevado a Julie, que durante
unos cuantos años ha sido voluntaria de la Casa de
Acogida, a escribir su experiencia como mujer que
ha sufrido maltrato siendo bien joven. Ella expresa
muy claramente este tema explicando cómo pasó de
Algo así debe de ser lo que intentamos hacer cada
año al ofreceros un breve resumen de lo que han
sido doce meses de trabajo en la Casa de Acogida de
LLigam, acompañando a mujeres que vienen de
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estar junto a su “príncipe azul” a estar con el mismísimo diablo. Posiblemente el echar un vistazo a lo
que ella ha escrito nos haga entender mucho más a
muchas de las mujeres que hemos atendido este año
en nuestra Casa de Acogida.
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MEmÒRiA 2008
Us presentem el que ha estat aquest any 2008 a
la nostra Casa d’Acollida. Com ja sabeu treballem
des de tres programes diferents:
• Programa de presó, el que ha estat des dels
començaments el nostre projecte principal,
orientat a dones que be passen permisos
penitenciaris o acaben de complir la seva
condemna al recurs. L’objectiu d’aquest
programa es l’inserció al medi comunitari.
• Programa de violència, treballant amb dones
soles o amb fills que han patit maltractaments.
L’objectiu és oferir un espai de seguretat i
confiança i ajudar a la dona a clarificar-se i
recuperar-se.
• Programa de Risc Social, per atendre dones
que es troben en una situació d’exclusió o risc
d’exclusió per manca de recursos econòmics,
socials i familiars. El que es pretén és donar una
atenció socioeducativa i aconseguir l’autonomia
necessària i la posterior inserció.
Aquest any hem tingut una ocupació mitjana del
recurs d’un 94,5%, una xifra alta, que pot donar
una idea de que aquest 2008 ha estat un any de
molta feina.

Gràcies a totes les persones que han fet possible
l’acompanyament a totes aquestes dones i nens.
El nostre agraïment molt especial a voluntàries i
socis pel seu suport econòmic i presencial.
L’any 2008 s’han atès un total de 53 casos, 41
dones soles i 12 dones amb els seus fills/es. El
total de persones ateses ha estat de 69.
El 22,6% dels casos atesos han estat mares amb
fills/es, la majoria amb un fill o dos. Sis casos han
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estat dones que han vingut al recurs
embarassades.
Per programes:
 Des del programa de violència s’han atès el
47% dels casos i el 52% de les persones, entre
dones i nens/es.
 Des del programa de Risc Social s’han atès
el 8% dels casos i el 10% de les persones.
 Des del programa de presó s’han atès el 45%
dels casos i el 38% de les persones.
El total representa un numero de persones un 24%
per sota de l’any passat, encara que hem de dir
que les atencions han pujat un 2,5% respecte al
2008. Això vol dir que s’han ates menys persones
per que els casos han estat molt més temps al
recurs.
La diferència major s’ha donat en el programa de
violència, en que s’han atès un 35% menys de
persones que l’any passat però han pujat en un
60% les atencions respecte al 2007. Això es degut
a que els casos han fet al recurs estades molt més
llargues, de sis mesos o fins i tot d’un any o més.
Aquest any 2008 s’han realitzat un total de 5176
atencions. Això representa un 94,3% d’ocupació
global. Dit d’una altra manera , que de les 15
places que té la casa, aquest any cada dia s’han
ocupat de mitjana mes o menys unes 14 places.
Per mesos, quatre mesos ha estat la casa
pràcticament plena i no ha hagut cap mes per
sota del 86% d’ocupació, és a dir, no ha hagut cap
mes amb una ocupació mitjana per sobre de 13
persones.
Per programes:
• Des del programa de Violència de Gènere
s’han realitzat un total de 2.801 atencions. Això
representa més de la meitat de l’ocupació global
del recurs i que de les 15 places que té la casa,
cada dia s’han ocupat des d’aquest programa una
mitjana de més de 7 places.
Dins de la totalitat de la Casa d’Acollida el
programa de violència representa doncs el primer
en ocupació i s’ha mantingut en unes 650
atencions trimestrals.
• Des del programa de Risc Social s’han
realitzat un total de 394 atencions. Això
representa només el 7,6% del total d’atencions.
És una xifra molt baixa comparada amb els últims
anys. Concretament estem parlant d’un 60%
menys d’atencions respecte a l’any 2007.
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Dins de la totalitat de la Casa d’Acollida el
programa de risc social representa doncs l’últim
en ocupació . De les 15 places que té la casa,
aquest any cada dia s’ha ocupat amb el programa
de risc social una mitjana d’una plaça.
• Per últim, des del programa de Presó s’han
realitzat un total de 1.981 atencions. Això
representa més d’una tercera part, concretament
un 38,3% de l’ocupació global del recurs.
Dit d’una altra manera , de les 15 places que té
la casa, aquest any cada dia s’han ocupat amb el
programa de presó una mitjana d’unes 5, encara
que habitualment ha hagut a la casa acollides
més de cinc persones de presó.
Atencions per programes i anys
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Dins de la totalitat de la Casa d’Acollida el
programa de presó representa el segon en
ocupació i s’ha mantingut en unes 500 atencions
trimestrals.
Per trimestres, és el programa de violència el que
ha mantingut un ritme més constant de crescuda
mentre que la resta de programes han anat
pujant i baixant.
L’ocupació més alta s’ha produït l’últim trimestre
de l’any: 99%.
En comparació amb anys passats estem parlant,
doncs, d’un nombre d’atencions consolidades i
que es manté el ritme de pujada d’ocupació que
va començar fa uns quatre anys.
Amb aquest alt índex d’ocupació ha estat
habitual el rebre sollicituds de places que no han
pogut ser ateses. Aquest any han estat 110 les
demandes, que representen un total de 200
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places demanades que no han arribat a ser
acollides, habitualment per manca de places.
Per nacionalitats, les xifres, com en altres anys,
estan molt igualades. Un 52,8% dels casos han
estat dones de nacionalitat espanyola i
concretament d’aquests un 75% són catalanes.
El 47,2% dels casos han estat dones estrangeres,
provinents de 12 països diferents. Els casos més
nombrosos (36%) han estat els de dones
magrebines així com dones llatinoamericanes (un
altre 36%), sobre tot brasileres. La resta són de
Romania, Rússia i països comunitaris.
De les dones immigrants només el 56% disposava
de permís de residència, encara que la majoria
d’elles resideixen a Espanya des de fa molts anys.
Concretament la distribució de les dones
estrangeres per països, és la següent:
Per programes els dos grups estan també molt
igualats. És en el programa de Risc social en el
que predominen les estrangeres (dels 4 casos
atesos només un era una dona espanyola) i en el
de presó predominen les dones espanyoles (58%),
la majoria d’elles catalanes.
Pel que fa a l’edat de les dones la mitjana aquest
any ha pujat als últims anys i és d’uns 36 anys. El
grup més nombrós ha estat el de dones de 31 a 40
anys. De totes maneres s’ha de senyalar que un
24% de les dones ateses estan per sobre dels 40
anys. Principalment al programa de violència
s’han ates moltes dones grans amb 60 anys o més.
La dona més jove tenia 19 anys i la més gran 68.
Les dues eren del programa de violència.

El programa de Risc Social és el que té una
mitjana d’edat més jove (30 anys) i el de
violència la més alta: 37 anys.
Respecte les edats dels nens/es, el grup més
nombrós ha estat el de menors de 5 anys. El 68%
dels nens tenien 3 anys o menys.
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El nivell de formació continua sent un aspecte
preocupant, doncs és molt baix. El 31% de les
dones no tenen estudis o no han acabat ni el
graduat escolar. En 15 casos hem de parlar de
dones que no han anat mai a l’escola o no han
acabat els estudis primaris.
Un 63% de les dones no tenen un nivell similar al
que seria ara l’ensenyament obligatori.
Aquest nivell cultural i formatiu és especialment
baix al programa de risc social, encara que també
al programa de presó només un 33% de les dones
ateses superaven el nivell de graduat escolar.
Pel que fa a la situació econòmica i laboral,
encara que només el 43% es trobaven ocupades,
el 76% tenien algun tipus d’ingrés econòmic.
De les dones que treballaven un 69% tenien un
contracte laboral, totes elles tenien eventuals i
temporals. La resta de dones que treballaven ho
feien en negre, sense contracte.
La mitjana d’ingressos econòmics de les dones
amb feina ha estat en uns 670 €. Només en dos
casos els ingressos superen els 900 €.
La resta de dones (31%) no treballaven, encara
que majoria d’elles si tenien ingressos per
prestacions d’atur, pensions (viduïtat, PNC..) o
renda mínima. El 18% de les dones ateses
cobraven una RAI o una PIRMI.
En tots aquests casos hem de parlar d’una
mitjana d’ingressos que no arriba als 600 €.
Els ingressos de la resta de dones han estat per
beques de formació o tallers de presó. En aquests
casos els ingressos no han superat els 200 €.
Un 24% de dones no disposaven de cap ingrés
econòmic i depenien de les ajudes puntuals que
les 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 (41%) i el
de Risc Social el que el té mes baix. Cap de les
dones ateses a aquest programa treballava, degut
principalment a que hi eren mares amb nens
petits i es dedicaven a la cura dels fills.
Les dones del programa de violència de gènere
són las que tenen els ingressos més alts: uns 690
euros de mitjana.
Pel que fa a la salut, puja considerablement el
nombre de dones amb algun problema de salut.
En el 74% dels casos atesos aquest any hi ha algun
problema de salut física i/o mental.
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Les malalties més habituals han estat les
respiratòries, la diabetis el VIH i hepatitis.
En un 28% dels casos ha hagut una problemàtica
de salut mental.
En 4 casos hi ha reconeguda una discapacitat, la
majoria superior al 60%.
Per programes, és el de presó continua sent el
que més casos amb problemàtica de salut
presenta. Un 79% de les dones ateses a aquest
programa presentaven algun problema de salut
físic i/o mental. Un 42% de les dones de presó
tenen VIH i/o hepatitis.
El 40% del total de les dones ateses aquest any a
la Casa d’Acollida tenen antecedents de consum
de drogues, principalment alcohol, cocaïna i
heroïna. De totes maneres, en un 76% dels casos
amb problemàtica de toxicomania hem de parlar
de politoxicomania. Senyalar que puja el nombre
de dones amb problemàtica d’alcohol.
Per programes el programa de presó és el que te
els percentatges més alts en problemàtica de
toxicomanies.
La mitjana de temps d’estada al recurs depèn
molt del programa del que parlem. Al programa
de presó ha crescut el nombre d’estades superiors
a un any, degut principalment a les dones que
estan al recurs amb Art 182, però també degut a
estades de tercer grau amb secció oberta
llargues.
Al programa de risc social la majoria de casos no
han superat els dos mesos d’estada.
Al programa de violència la majoria de casos han

estat entre 3 i 6 mesos, encara que hem de parlar
d’estades properes a un any, sobre tot en els
casos que encara continuen actualment al recurs.
Respecte a la sortida de la Casa d’Acollida: dels
casos atesos 42 ja han estat baixa.
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- El 52% d’aquests casos han estat baixa de la
Casa un cop finalitzen el pla d’intervenció
previst. Habitualment han rellogat una habitació,
han anat a viure al pis d’un familiar o han
retornat al seu país.
- Un 31% dels casos han estat baixes voluntàries.
La majoria d’aquestes baixes s’han donat en el
programa de Violència.
La majoria de dones que han estat baixes
voluntàries han anat a viure a algun pis compartit
amb familiars o amics.
- En un 17% les baixes s’han produït per
incompliment greu o per consum.
Pel que fa a les activitats realitzades, insistim en
la capacitat educativa de la vida quotidiana i en
grup. Conviure, dinar o sopar juntes, realitzar les
tasques de neteja de la casa, aventurar-se a
degustar menjars d’altres països.... el dia a dia
va sent una escola insubstituïble.
Però de tant en tant va be fer alguna cosa
extraordinària. Es per això que també a casa hem
celebrat: aniversaris, comiats de les dones quan
marxen, celebracions de Nadal, Cap d’any,
Reis...revetlla de Sant Joan, Castanyada...
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Hem gaudit a casa també d’alguna pellícula:
“Sexo, mentiras y cintas de vídeo”,”Atrapado en
un pirado” “Taken” y “El Triunfo”.
Hem fet també sortides com una calçotada a Les
Planes, una costellada a Can Ruti, una caminada
per Vallvidriera i Collserola...
Ens hem banyat a la platja de Sitges a l’estiu i
hem anat a veure tota classe de bitxos i animals
al Zoo de Barcelona.
Per últim, aquest any hem continuat amb el
programa de L’Auditori Apropa, de L’Auditori de
Barcelona, que facilita l’assistència a concerts a
un preu molt acceptable. Gràcies a això hem
pogut sentir musica clàssica i altres musiques i
assistir a concerts per a nens.
També hem participat en algun concert d’estiu al
Parc Güell.
Aquí deixem probes del delicte del que ha estat
tot aquest any 2008 en activitats.
De nou gràcies o totes i tots. Esperem continuar
fent camí amb vosaltres un any més.
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InFoRMe EcoNòMic
Juntament amb la memòria del projecte de la Casa d’Acollida volem oferir-vos també un petit resum de
les dades econòmiques de l’Associació de l’any 2008.
Aquest any hem tingut uns ingressos d’uns 285.000 € i unes despeses d’uns 264.000 €. Els ingressos
obtinguts procedeixen majoritàriament de subvencions (65%), i contemplen tant ajudes de
d’administracions publiques com d’entitats privades: Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Caixes
d’estalvis… Alguns d’aquests ajuts, com per exemple el de l’Ajuntament de Barcelona pel programa de
risc social o el del Depatament de Justícia per l’atenció de les dones provinents de presó, tenen en
realitat la consideració més d’una prestació de serveis que no pas d’una subvenció.
La resta d’ingressos són donacions (2%), quotes de socis (1%) i per últim, ingressos per prestació de
serveis (32%) que són les aportacions que fan les entitats que deriven els casos. Cap dels ingressos per
prestació de serveis cobreixen el total del preu real de l’estada a la casa d’acollida, d’aquí la necessitat
de comptar amb les subvencions i d’altres fonts d’ingressos per despeses generals de manteniment, per
poder cobrir la diferència.
Pel que fa a les despeses, la més important és la de personal que ha suposat el 66%. Aquesta quantitat
puja una mica respecte als últims anys, degut sobre tot a la contractació d’una nova treballadora familiar
i a que s’ha començat a aplicar el nou conveni de Catalunya d’Acció Social (fins ara no existia un
conveni específic que regulés als/les professionals vinculats/des a l’acció social com ara educadors/es
socials).
La resta de despeses són les pròpies d’una casa: Alimentació, rober, material fungible, petit utillatge
(22.500 €) i despeses de subministraments (llum, aigua, gas...), reparacions, assegurances i transport
entre d’altres (62.600 €).

AmO Al DiABlo
“Es imposible dejar un sueño hasta que uno no se da cuenta que es
él que nos deja”
Con estas palabras inicia su publicación Julie Bissiau. Ella ha estado
varios años colaborando en la Casa de Acogida como voluntaria. El
año pasado se volvió para Francia, su país de origen, y allá ha
convertido en realidad su sueño de publicar el libro “Amo al diablo”,
explicando su experiencia y su vivencia como mujer joven
maltratada.
Nuestra intención es ir contándoos en este y próximos boletines
algunos trozos del libro con la idea de que podamos ver mejor las
condiciones en que se da el maltrato y las dificultades que conlleva.
Vamos allá.
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Capitulo I. La decisión de contarlo
“¿Tengo derecho a relatar todo?. Ahora mismo y con la distancia necesaria, me da pena
pensar en lo ocurrido. Me cuesta creer que he participado, a pesar mío, en esta experiencia
trágica. Y aún me parece raro que haya sobrevivido y pueda contarlo.
Decidí escribir. Eso me da pena. Eso me da satisfacción. Deseo contar el camino que lleva a la
violencia conyugal, una violencia singular, puesto que está escondida y basada en una ilusión.
Además, quiero ser fiel a lo ocurrido. No quiero solamente contar sino
explicar

lo

inexplicable,

confesar

lo

inconfesable,

nombrar

lo

innombrable.
Lo siento mucho por el dolor que puedo ocasionar a mi familia
el sufrimiento del pasado y por el que voy a provocarles cuando lean
esto. No he revelado nada a nadie, sobre todo a mi padre, para no
entristecerle más. Pero el secreto quedará oculto si no lo escribo y lo
publico.
La escritura es un medio de comunicar, denunciar y condenar y me atrevo a hacerlo aún a
costa del sufrimiento que vaya a ocasionar.
Este testimonio, “mi” testimonio, me invita a quitar la máscara sobre un tema que es todavía
tabú a pesar de todo lo que sale en los medios. Es un fenómeno social oscuro y del cual la
gente no quiere hablar, pensar o ver... Sin duda alguna, le da miedo o considera que “eso” no
les atañe a ellos. Pero, mujer de un gran médico, compañera de un abogado famoso, novia de
un obrero simpático, compañera de un camarero cómico.....todo el mundo puede caer en la
trampa.
Es verdad que, para tener más éxito en mi publicación, podría haber exagerado o caricaturizado
más mi experiencia, pero es todo lo contrario al proyecto de sinceridad que deseo. Ni nada más.
Ni nada menos. Nada de piernas rotas, nada de fracturas abiertas, ni tampoco contusiones en
el rostro... No quiero añadir ni una nota dramática a una experiencia que ya es trágica en si
misma.
Sé que hay mujeres que han sufrido más que yo y siguen sufriendo en el terror del

día

siguiente, con hijos que no han pedido nacer. Unas no encuentran el ánimo de irse sin volver...
A otras les falta el dinero para poder vivir solas. Los casos son numerosos, pero cada historia es
única.
Hace casi diez años que pasó, pero contarlo aún me da escalofríos... Mi pecho me duele y a
veces las páginas quedan en blanco. Es doloroso despertar mi memoria pero tengo que ser
valiente y acabarlo, Una ver acabado, estaré libre de semejante carga.
Y, ¿qué titulo puede traducir mi experiencia?....¿”Amo al diablo”?¿Sería más apropiado escribir
“Odio a mi príncipe azul”?. No. Prefiero expresar un amor que un odio, aun cuando tengo que
hablar del Diablo. Además, no quiero destruir el mito del príncipe azul que hace soñar a tantas
jóvenes....
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ReSEnYeS



UN LLIBRE........

amor”: Cómo me enfrenté a los malos
“El precio del amor”
tratos.
Nikola T. James
Editorial Planeta (booket)
2009
Una dona anglesa víctima de maltractaments que ha
sortit d’aquesta situció i que a més a més actualment
és psicoterapeuta i ajuda a altres dones que pateixen
maltractaments. En aquest llibre explica la seva
experiència de superació. És un text una mica dur de
llegir, però el testimoni d’aquesta dona pot ajudar-nos
a veure el problema de la violència de gènere des de dins.

I... UNA RECOMENACiÖ......

Conectaos a internet y visitad
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1700
Entrad en el cuento de “La Cenicienta que no quería
comer perdices”. Un cuento escrito por Nunila López
y con ilustraciones de Myriam Cameros. Una lectura
muy original del cuento de Cenicienta que anima a
las mujeres a hacer lo que realmente les guste
hacer y no lo que otros quieren que ellas hagan.
Un cuento en que no hay perdices al final y en que
las hadas tienen pelos.... No os lo perdais, merece la pena.

PARA HACER POSIBLE UN AÑO MÁS NUESTRO PROYECTO
Y LA AYUDA A LAS MUJERES QUE LO NECESITEN
HAZ UN DONATIVO
O CONSIGUE QUE ALGUN CONOCIDO LO HAGA
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