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Fa cent anys més d’un milió de persones es van ma-

nifestar a Europa i van celebrar el primer Dia Inter-

nacional de la Dona. Reclamaven per a  les dones 

drets tan bàsics com el dret a vot i el dret a treba-

llar. Demanaven la  fi de la discriminació,  que dones 

i homes tinguessin els mateixos drets.  

Bé, cent anys després ja votem. Moltes gràcies pel 

dret reconegut però, per molt que canviïn les coses, 

no n’hi ha prou. Els problemes persisteixen i molt 

possiblement ni  cent anys més seran suficients per 

a solucionar-los. 

Dels 1.300 milions de persones que viuen en extre-

ma pobresa a nivell mundial, més de dues terceres 

parts són dones. Realment, les dones tenen molts 

més punts per ser pobres i també per patir violència 

de tot tipus en molts racons del planeta terra. Es 

calcula que una de cada tres dones del món ha estat 

colpejada, obligada a mantenir relacions sexuals o 

sotmesa a algun tipus d’abús al llarg de la seva vida. 

Per què quan es parla de drets humans a vegades 

s’oblida això? 

La desigualtat i la discriminació continua sent una 

realitat quotidiana per a moltes dones de països en 

desenvolupament, però també en els nostres països 

occidentals. 

Per exemple, només un mes abans de 

celebrar el centenari del Dia Interna-

cional de la Dona hem presenciat atò-

nites com l’Audiència de Palma feia una 

rebaixeta de pena considerable a un 

home acusat de quatre delictes de 

violació i catorze agressions sexuals.  

L’home, un senyor casat i amb dos fills, 

es dedicava a anar a una platja de 

Mallorca, sotjar  les dones i atacar-les pel darrere. 

Després s’arrambava a elles i els feia tocaments. En 

dues ocasions va intentar violar unes dones, però  

van aconseguir alliberar-se de l’agressor. Tres de 

les víctimes van resultar ferides i, fins i tot, una de 

las víctimes era menor d’edat. 

Se li van demanar vuitanta anys de condemna ( es-

tem parlant de quatre casos d’intent de violació i 

divuit agressions sexuals!) Doncs bé, la realitat ha 

estat que aquest senyor d’aquí nou anys o menys 

estarà fora de presó, ja que li han aplicat una re-

ducció per considerar que hi ha un atenuant per 

malaltia mental. “Frotteurisme”, li diuen, o  “síndro-

me de fregament”, és a dir, un trastorn sexual pel 

que la persona té fantasies recurrents i comporta-

ments lligats al fet de tocar o fregar  una persona en 

contra de la seva voluntat.  Pobre home!  

Per què l’Audiència no pensa en les víctimes? Quin 

poder tenen aquestes divuit dones per fer valer els 

seus drets? I, encara, una altra pregunta: Potser, 

d’aquí  cent anys més s’haurà inventat un “síndrome 

de violació”?  

El gran problema de la situació de les dones, aquí i 

pertot arreu, és que no es pensa en nosaltres,  les 

nostres veus no són escoltades. El principal obstacle 

per a la igualtat és la manca de poder de les dones. I 

quan parlem de poder no volem dir només el poder 

polític. Senzillament no comptem per res. 

Segons la nostra societat, les dones tenim molt po-

der: parim, cuidem les nostres famílies, governem 

les nostres llars, seduïm els nostres companys… On 

anem amb tot això? No passem de ser 

vistes com a bruixetes “amb poders”, 

però sense cap poder de decisió.  

És per això que ara s’ha posat de moda 

el terme “empoderament”. Ja es va parlar 

d’aquesta paraula fa anys, a la Conferèn-

cia Mundial de les Dones a Beijing, al 

1995, utilitzant aquest terme per referir-

se a la necessitat d’augmentar la parti-

cipació de les dones en la presa de decisions i accés 

al poder. Realment les dones hem pres consciència 

del nostre poder individual i col�lectiu. Nosaltres ja 

estem preparades i organitzades. Encara haurem 

d’esperar molt més? No podem esperar uns altres 

cent anys per guanyar la lluita contra la desigualtat.   
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MemÒRiA CasA AcOlliDa 2010
 

Un any més és un plaer poder oferir-vos en 

poques paraules la nostra feina a la Casa 

d’Acollida des de els programes que tenim en 

marxa: atenció a dones de presó, atenció a 

dones en risc d’exclusió i atenció a dones 

víctimes de violència de gènere. .  

Hem atès un total de 98 persones : 72 dones i 

26 nens/es. 

* Des del programa de presó s’han acollit 32 

persones. 

* Des del programa de risc social s’han acollit 

només 6 persones. 

* Des del programa de violència s’han acollit 60 

persones, entre dones i nens/es. 

CASOS 2010 PER PROGRAMES

43%

53%

4%

Presó

Risc Social

Violència

 

S’han realitzat un total de 4819 atencions . 

Això representa un 88% d’ocupació global; és a 

dir, que de les 15 places que té la casa, cada 

dia se n’han ocupat de mitjana entre 13 i 14: 

* El programa de presó ha estat el més estable 

i ha representat un 37,7% de l’ocupació del 

recurs. De mitjana hi ha hagut cada dia 5 

places ocupades. 

* Des del programa de risc social s’han fet 

només 605 atencions. Això vol dir que no s’ha  

arribat a tenir dues places ocupades 

diàriament. 

* Des del programa de violència s’han realitzat 

pràcticament la meitat de les atencions i podem 

  

 

dir que diàriament hi ha hagut unes 6 places 

ocupades per dones d’aquest programa. 

Per països, el 33,5% de les dones són 

espanyoles i el 62,5% són procedents 

d’altres països,  concretament de 22 països 

diferents. De les dones espanyoles el 63% són 

catalanes. De les dones estrangeres més de la 

meitat (56%) són llatinoamericanes i una 

quarta part són de països europeus. 

Per programes, en els tres programes 

predominen les dones estrangeres sobre les 

espanyoles. 

Es manté com l’any passat una mitjana 

d’edat d’uns 36 anys . El grup més nombrós 

ha estat el de dones d’antre 26 i 35 anys. De 

totes maneres, s’ha d’assenyalar que un 33% 

de les dones ateses estan per sobre dels 40 

anys i un 18% per sota dels 25 .  

És el programa de violència el que té la mitjana 

d’edat més alta de tots tres: 38 anys. 

Precisament al programa de violència trobem 

el cas de la dona més jove: 18 anys i la més 

gran: 80 anys. 

Pel que fa a la situació econòmica i laboral, la 

tònica general és la manca d’ocupació . Més 

de la meitat de les dones no tenen cap 

ocupació en el moment de ser acollides al 

recurs. 

Per bé que, el 60% de les dones sí que tenien 

algun tipus d’ingrés econòmic. 

Només un 18% tenen ingressos per una feina 

(amb o sense contracte), i els seus ingressos 

no arriben a 800 euros de mitjana. 

La activitat laboral que predomina és la de 

neteja i servei domèstic. 

Un 43% de les dones tenen ingressos, però no 

treballen. La majoria d’elles cobren un subsidi 
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d’atur o una RAI (Renda Activa d’Inserció) i els 

seus ingressos no arriben a 450 euros.  

Altres (7%) són mares amb fills que cobren una 

PIRMI una mica més de 600 euros. 

La resta són dones que tenen ingressos per 

algun tipus de pensió: PNC, pensió d’invalidesa 

o de jubilació. En aquests casos els ingressos 

no superen els 500 euros de mitjana. 

La mitjana de temps d’estada al recurs  

depèn molt del programa. 

* Segons el programa de presó, per exemple, 

exceptuant els casos que viuen a la casa de 

manera fixa, art. 182, es fan estades 

intermitents i de dies i no de mesos.  

La mitjana d’estada per permisos de segon 

grau ha estat d’uns 40 dies repartits al llarg de 

l’any. 

Pel que fa a dones de tercer grau, la mitjana ha 

estat entre 120 i 180 dies. 

* La mitjana d’estada del programa de risc 

social ha estat de 4 mesos.  

* Dins del programa de violència, també hem 

de diferenciar entre casos d’emergència i de 

curta estada i casos de llarga estada. El 50% 

dels casos han estat estades curtes 

d’emergència, inferiors a un mes de durada.  

L’altra meitat són casos de llarga estada que 

majoritàriament han romàs al recurs  almenys 

entre 2 i 6 mesos. 

Pel que fa a la sortida de la Casa d’Acolida: 

- Un 67% de les dones han marxat un cop 

finalitzat satisfactòriament el pla d’inter-

venció previst . Majoritàriament han marxat al 

pis d’algun amic o familiar o han passat a un 

altre recurs o pis d’acollida. 

- Un 22% dels casos  han estat baixes 

voluntàries de dones que majoritàriament han 

marxat a viure amb familiars o amics. En 

quatre casos desconeixem el destí final. 

En dos casos hem de parlar de dones del 

programa de violència que finalment van 

decidir tornar amb la seva parella.  

- En un 9% les baixes s’han produït per 

incompliment greu o, en el cas de dones de 

presó, per retirada de permisos i retorn al 

centre penitenciar (quatre casos).  

- En dos casos les dones han hagut de canviar 

obligatòriament de recurs per problemes de 

localització i seguretat. 

DERIVACIONS CASOS

43%

53%

4%

Departament
Justícia

Ajuntament
Barcelona

Altres
Ajuntaments

 

Més de la meitat dels casos han vingut 

derivats des de l’Ajuntament de Barcelona , 

majoritàriament des de l’Equip d’Atenció a les 

Dones (EAD). No obstant, aquest any s’ha 

ampliat el programa de violència amb 

derivacions des d’Ajuntaments més petits, 

concretament els ajuntaments de Badia del 

Vallès, de  Manresa i de Badalona. 

La resta de dones formen part del programa de 

Justícia i han vingut derivades majoritàriament 

des del centre penitenciari de Can Brians, 

malgrat això hem de dir que en molts casos es 

tracta de dones que comencen amb permisos 

de segon grau però després estan ja a la 

Secció Oberta. 

Pel que fa a les activitats que s’han fet , a més 

de les activitats quotidianes de la casa: 

neteges, fer els àpats, anar a comprar... i de la 

vida comuna de convivència de cada dia, s’han 

portat a terme algunes activitats puntuals: 
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Cada mes s’ha realizat una assemblea amb 

totes les dones. Ha estat un espai on  aprendre 

a comunicar-se i on recollir propostes i 

programar i revisar activitats. 

Hem assistit a diferents activitats de música i 

teatre dins del programa Apropa Cultura. 

Concretament hem anat a l’Auditori de 

Barcelona al  concert del cantant africà  Víctor 

Démé i al Teatre Lliure a veure l’obra “La gata 

sobre la teulada de zinc calenta”.  

 

S’han realitzat també activitats més lúdiques i 

festives, amb l’objectiu de sortir de la casa, 

passar-ho be i fer coses una mica diferents a 

l’habitual: disfraçes i participació a la rua de 

Carnestoltes, calçotada al camp, sortides a les 

festes de Sants, Gràcia i la Mercè, sardinada al 

barri de Sants, sortida al festival piromusical a 

la platja per les festes de la Mercè i sortida 

nocturna a les fonts de Montjuïc... Normalment 

han estat aquestes activitats més informals les 

de major participació.  

S’ha fet un esforç per mantenir informades de 

manera continuada a les dones de possibles 

activitats gratuites a la ciutat. Malgrat 

habitualment la participació ha estat baixa, hem 

anat a veure tres obres de monólegs: 

“Monolegs d’Eva”, “Pluja de monolegs” i 

“Relats amb saxo”. 

S’han celebrat a la casa festivitats tradicionals 

com Nadal, Reis, St Jordi i també celebracions 

festives amb les dones pel seu aniversari. Per 

St Jordi es va elaborar un mural-flor amb 

aportacions de totes posant frases i missatges. 

 

 

Igualment importants han estat les 

celebracions d’acomiadament de les dones 

quan marxen del recurs i la celebració per 

festes de Nadal amb totes les dones que han 

passat pel recurs a l’any.  

S’han realitzat també activitats de videoforum i 

se han passat un total de quatre películes: 

“Abre los ojos”, “Tomates verdes fritos”, “los 

otros” i “Little Miss Sunshine”,  la majoria 

d’elles dins del projecte d’una de les alumnes 

de pràctiques.  

Amb tres mares amb els seus fills es va posar 

en marxa durant un parell de mesos un taller 

de jocs, dirigit per dues voluntàries. No va tenir 

massa éxit i les dones al final van manifestar la 

seva voluntat de no continuar. 

Pensant també en les mares i els nens hem 

anat a alguns concerts familiars de l’Auditori: 

“Pierrot i la lluna” i “Girasons”,  concretament. 

Amb la finalitat de possibilitar la expressió 

artística de manera terapèutica a les dones 

víctimes de maltractament es va realitzar un 

taller d’artteràpia amb la col·laboració del 

projecte “Art per tots” de la Fundació 

Ajudantajudar. El taller es va fer per quatre 

mesos i la valoració ha estat molt positiva. 

Malgrat el grup de dones a vegades és molt  

canviant, l’activitat es va adaptar molt bé i ha 

tingut importants resultats. 

S’ha posat en marxa després un nou taller 

d’arteteràpia amb una terapeuta que fa 

pràctiques d’un master d’artteràpia al nostre 

recurs. La participació esta sent alta. 
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També hem celebrat 

el dia contra la 

violència de gènere 

amb un berenar amb 

xocolata i amb la 

participació a la manifestació de la Xarxa de 

dones contra la violència.  

Amb motiu també d’aquest dia, es va realitzar 

un debat-tertúlia organitzat pels alumnes de 

pràctiques. Van participar la majoria de dones 

de la casa i van reflexionar sobre mites i 

estereotips que estan a la base de la violència 

de gènere.  

Aquest any, amb la donació del ICD d’un 

portàtil s’ha posat en marxa una activitat 

d’ordinador. 

Per últim explicar 

una novetat d’aquest any: un hort urbà 

ecològic. Ha resultat una activitat relaxant, amb 

treball de grup en alguns moments.  

 

A part d’això ens ha facilitar poder menjar 

verdures i enciams fresques i ecològiques. 

En general podem dir que ha resultat una 

activitat novedosa i agradable per a les dones i 

que en molts casos els ha fet recordar els seus 

països d’origen. 

Amb l’activitat de l’hort també hem posat en 

marxa una activitat de vermicompostatge.  

I, per últim, com sempre, la vida diària i 

quotidiana, ha 

resultat ser una activitat on poder aprendre 

molt. Viure juntes, fer coses juntes, compartir 

moments i estats d’ànim, veure altres dones 

que viuen el mateix que tu...  

Tot això és una eina pràctica i directa , 

irreemplaçable educativament. 

 

Encara resta molt per fer i esperem il·lusió per 

part de totes vosaltres per continuar un any 

més.  

AñO InTeRNaCIoNaL  DeL VoLuNtArIaDo
 

Bajo el lema: “¡Hazte voluntario!. Marca la 

diferencia” se ha inaugurado el Año Europeo 

del Voluntariado. Coincide que también 

celebraremos en 2011 el Año Internacional 

del Voluntariado. Éste será pues un año para 

hablar mucho de voluntarios y voluntariado, 

para implicar a más gente, pero también para 

reconocer la tarea generosa y constante de 

tantas personas sin las cuales habría 

entidades que sencillamente no existirían.  
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Se calcula que son al menos 100 millones 

los europeos que realizan alguna actividad 

de voluntariado; es decir, que más o menos 

tres de cada diez europeos colaboran como 

voluntarios.  

España es uno de los países europeos con 

cifras de voluntariado más bajas. El 

voluntariado representa en nuestro país el 

18% de la población, frente al 30% de la 

media europea. Cerca de un millón de 

voluntarios colaboran concretamente 

realizando voluntariado social. 

A pesar de la escasez de datos sobre el 

voluntariado, desde el Observatorio del 

Voluntariado, de reciente creación, se está 

intentando definir el perfil de la persona 

voluntaria en nuestro país. Por las encuestas 

sabemos que las motivaciones son muy 

variadas. Un 56% manifiesta ser voluntario 

por mejorar la sociedad, un 37% para ayudar 

a los demás y un 29% para hacer algo útil. 

Las mujeres son mayoría (79%) y, pese a la 

creencia generalizada de que el voluntariado 

es cosa de jóvenes, casi la mitad del 

voluntariado se encuentra en la franja de 

edad de entre 41 y 60 años y un 27% incluso 

superan los 60 años. 

Otro aspecto a destacar es que predominan 

en el voluntariado las personas con estudios 

superiores y que cada vez se trata de 

personas más cualificadas y preparadas. 

Esta claro que el voluntariado es un acto de 

altruismo y desinterés. Eso no cambia con el 

paso de los años: uno se hace voluntario 

porque quiere dar y darse; pero hay muchas 

cosas que sí han cambiado. En algunos 

aspectos los cambios han supuesto una 

mejora, pero en otros hay algunos riesgos 

que no se han de dejar de valorar. 

El voluntariado ya no se ve como una 

actividad caritativa, desde esquemas 

benéficos. Hoy en día, por suerte, hay más 

planteamientos solidarios que asistenciales. 

Ciertamente, el voluntariado es una 

expresión de solidaridad, pero no se ha de 

olvidar que en muchas ocasiones esa 

solidaridad es una respuesta a la injusticia; 

de ahí que sea imprescindible una visión 

crítica, que últimamente se está perdiendo. 

El hacer voluntariado supone un acto  crítico: 

busco el cambio social y busco entender más 

la realidad y entender el por qué de algunas 

cosas. Hacer voluntariado es querer cambiar 

el mundo y, de hecho, cambiarlo. 

Es por eso que el voluntariado no debe dejar 

de tener un matiz transformador. Una 

persona que acompaña a un anciano a dar 

una vuelta está transformando: muestra al 

mundo que los ancianos cuentan y que las 

relaciones son importantes para sobrevivir. 

Una persona que colabora quitando 

chapapote de las playas gallegas está dando 

un mensaje transformador: se ha de limpiar 

el mundo de mucho más que petróleo. Un 

voluntario que va en sus vacaciones a 

colaborar a un país de tercer mundo es 

responsable también de los cambios que se 

produzcan en ese país. Todos los 

voluntariados, por pequeños e insignificantes 
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que parezcan, cambian algo en el mundo. Y, 

lo que no podemos olvidar: cambian a la 

propia persona que realiza el voluntariado. El 

voluntariado tiene ida y vuelta: nos cambia y 

hace cambiar nuestras ideas y nuestra forma 

de ver el mundo. 

Por suerte, al cambiar esa men-

talidad caritativa de la que hablá-

bamos, el voluntariado ha dejado 

de ser un “entretenimiento”, como 

quien hace una actividad recrea-

tiva o como pasatiempos, sino 

que se es voluntario como reacción ante una 

necesidad que se detecta. El protagonista no 

soy yo, sino las personas a las que va 

dirigida mi actividad. Yo actúo porque 

descubro una necesidad. 

Pero un  tema que preocupa es cómo se 

aborda hoy en día a nivel más institucional el 

tema del voluntariado. La realidad es que las 

grandes ONG’s son las que se están 

haciendo con el monopolio del voluntariado.  

Es verdad que casi tres de cada diez 

voluntarios colaboran en organizaciones 

grandes como Cruz Roja, la ONCE, Cáritas 

…pero los otros siete lo hacen en pequeñas 

organizaciones y asociaciones que no 

pueden dejar de ser escuchadas y tenidas en 

cuenta. Por otro lado, si estas grandes 

organizaciones, que habitualmente son las 

más afines a los gobiernos y las que reciben 

ayudas más sustanciosas de ellos, son las 

que marcan las líneas del voluntariado, 

corremos claramente el riesgo de perder el 

talante transformador y crítico. 

Otra situación nueva que está surgiendo está 

relacionada con el momento de crisis y paro 

que vivimos. Ante la situación de paro de 

muchos profesionales, éstos optan por 

ofrecerse para realizar voluntariado. En 

general, pocas veces las personas lo 

expresan abiertamente cuando se ofrecen de 

voluntarias, pero parece ser que 

aproximadamente un 9% de las 

personas que realizan voluntariado 

dicen tener un interés profesional en 

él. 

Fuentes de la Plataforma del 

Voluntariado de España confirman 

que en los últimos meses han 

aumentado las peticiones de personas que, 

estando paradas, al tener más tiempo libre, 

optan por realizar algún tipo de voluntariado, 

viendo este como una puerta de entrada 

para trabajar en organizaciones sociales a 

medio y largo plazo. Esta situación que se da 

ahora más que antes puede llevar a 

situaciones de voluntariado poco implicado y 

que no surge de una convicción de 

compromiso social, solidaridad y partici-

pación. Las personas voluntarias en si-

tuación de desempleo, por lo general, como 

asegura la Plataforma, "no llegan a afian-

zarse" en las ONG y "su trayectoria en el 

voluntariado suele ser corta". Ciertamente, 

un voluntariado así queda lejos del desin-

terés que está en la base de la definición del 

voluntariado. 

Es verdad que la sociedad cambia y la 

ciudadanía demanda nuevas formas de 

voluntariado, incluso cada vez hay más 

voluntariado “virtual” y últimamente la idea de 

compromiso ha cambiado. Hoy en día la 

gente ve que puede hacer algo muy concreto 

por un periodo de tiempo muy concreto. 

Viene con la idea muy clara de lo que quiere 
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hacer, pero muchas veces sin tener 

demasiado en cuenta la realidad y las 

necesidades de las organizaciones. Eso va 

acompañado de un sentido muy individual 

del voluntariado.  

Lo que no podemos perder de vista es que 

no se es voluntario a nivel particular y que el 

voluntariado no puede entenderse como una 

actividad privada ni esporádica. El volun-

tariado requiere compromiso y no sólo 

compromiso personal con individuos, sino 

también con instituciones. Me implico con 

una organización, con una asociación, y 

participo en algo que supera mi indivi-

dualidad. Compromiso y fidelidad en plural. 

Este Año europeo del voluntariado ha de 

servirnos sin duda para aumentar el número 

de voluntarios, pero también se abre un reto 

para las organizaciones: repensar el volun-

tariado y adaptarlo más a nuestro tiempo, a 

la vez que reflexionar sobre posibles riesgos 

y evitar situaciones que desvirtúen la esencia 

misma del voluntariado: salir de uno mismo y 

pensar en los demás.  

Igualmente requerirá aunar esfuerzos para 

mejorar la gestión del voluntariado y 

responder, sin miedos,  a las nuevas formas 

que demanda la sociedad. 

 

Para más información sobre voluntariado o 

sobre el Año Internacional: 

http://www.plataformavoluntariado.org/ 

http://www.voluntaris.cat/ 

http://www.xarxanet.org/ 

http://www.voluntariado.net/ 

http://www.voluntariado2011.es/ 

 

 

Col.lABorA AmB NosAlTrEs
 

Tot el que estem fent es pot fer gràcies al suport d’entitats i administracions: 

 

 

 

 

Però també gràcies a la col.laboració desinteressada de persones com tú. Gràcies a totes.  

Esperem rebre el vostre suport econòmic i les vostres donacions: 

Compte: 2013-0249-96-0200632127 


