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MacHiRuLo

Hace un par de meses, en el Parlamento, una
diputada increpaba a un diputado y le dirigía
una palabra que hizo que muchos se quedaran ojipláticos: “machirulo”. Se armó un revuelo de campeonato, a pesar de que la mayoría de sus señorías no habían oído esa palabra en su larga vida parlamentaria.
Aunque no está recogida en el Diccionario de
la Real Academia, resulta que, gracias al gentil
patrocinio de un amable y afamado Banco,
existe la Fundéu, una “fundación del español
urgente” que nos aclara el término en cuestión: “el significado que
suele dársele en el ámbito
feminista es el de ‘hombre
machista’, en ocasiones
asociado a quien hace gala
de esa condición”.
Pues sí, aunque sus señorías
desconocían la palabra, es
común su uso popularmente
y no hay que ser un lumbreras ni hace falta tener un
máster para entender que
con machirulo nos referimos
a un macho-chulo; un hombre que farda de ser muy
macho, un hombre “sin
complejos”, como llega a
decir una página de internet que da consejos
para ser un machirulo en toda regla. Lo que
importa es ser muy macho y beber mucha
cerveza, hacer chistes sobre mujeres y suegras, ser muy ligón pero saber mantenerte
soltero para que ninguna mujer te domine y
trabajar los músculos -todos menos el del
cerebro, claro- en un gimnasio hasta parecer
el mismísimo Schwarzenegger. Un troglodita
en toda regla en pleno sigo XXI; seguro que a
todas se nos viene algún conocido a la cabeza.
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A SS O C I A C I Ó DE C L AR A D A U T I L I T A T P Ú B L I C A

Nos preguntamos muchas veces por qué hay
especies que no se extinguen y la respuesta es
sencilla: se dan las condiciones para mantener
un hábitat idóneo en el que vivir y no hay
ninguna otra especie que compita con ella.
Se me ocurre que eso es lo que pasa con el
machismo. Los hombres machistas siguen
teniendo mucho éxito y vivimos en una
sociedad en la que es habitual el machismo
sutil: chistecitos, comentarios, imágenes
sobre mujeres... y la violencia en la vida
cotidiana que refuerza y perpetúa la
desigualdad. Mientras no
dejemos pasar ni una y
desplacemos a estos
cavernícolas, mientras los
hombres no recriminen a
otros hombres el más
mínimo comentario
machista, seguirá habiendo
un ambiente idóneo para los
machirulos y no desaparecerán del mapa. Hay que cortar de raíz con el machismo.
Machirulos que se creen
dueños de la vida de las
mujeres son quienes las
asesinan sólo por ser mujeres
y acercarse a hombres que se
creen muy hombres.
En estos primeros meses del año van ya 25
mujeres asesinadas y 3 menores, la peor cifra
desde que llevamos la cuenta. ¡Desde 2004
más de 820 mujeres asesinadas! Son sólo la
expresión más evidente de la violencia machista y cada una de esas mujeres, es un fracaso de toda una sociedad machirulista.
¿Alguien se imagina lo que pasaría si cada año
se mataran a 60 o 70 políticos?
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CaRta De La JuNta
Benvolgudes i benvolguts,
En aquest primer butlletí de l’any 2017 no hem volgut deixar d’escriure unes paraules per
recordar els gairebé dos anys transcorreguts, des que l’actual junta directiva agafés el
relleu en la responsabilitat de guiar l’associació cap a nous reptes i nous horitzons.
Uns reptes i horitzons que ens han de permetre continuar donant cobertura a les
necessitats de les dones a les que atenem i als seus fills i filles, si en tenen, i fer-ho, des
d’una perspectiva integral i innovadora, per donar resposta a una societat canviant i en
constant transformació. I aquest és el sentit en el que hem treballat i treballem.
Vàrem heretar una ambiciós procés de reflexió estratègica que ens empeny a remar de
valent, dia a dia i no sense dificultats a voltes. De tot allò sorgit fruit de la reflexió feta,
ens hem centrat en els 3 ojectius més urgents pel 2017:
⇨ Visibilitzar la valuosa tasca que Lligam desenvolupa.
⇨ Millorar el nostre sistema de finançament.
⇨ Ampliar la base social.
Per aconseguir-ho hem fet dues grans apostes, la primera la contractació d’una directora
per l’assocaciació (Irene Cañellas, membre també de l’òrgan de govern), amb àmplia
experiència en el Tercer Sector Social, que ens ajudi a donar l’impuls que necessitem i
s’ocupi de la gestió global de l’entitat. La segona, aconseguir el finançament necessari que
ens permeti desplegar una pla de comunicació que és la primera pedra del trencaclosques
que ha de rellençar la nostra imatge i el nostre nom.
Bé amb tots aquests reptes, us deixem per ara. Ens retrobem a l’Assemblea General
Ordinària que celebrarem el proper 28 de juny a les 18 hores, al despatx del c/Sta.
Caterina, 16 local 3 de Barcelona.
La Junta Directiva

FenT MeMòRiA deL 2016
Un any més arriba el moment de parar i “fer memòria”, repassant el treball fet. Suposa
poder reflexionar sobre el que hem fet i sobre els nous reptes que se'ns obren en el futur.
Però també, és una oportunitat única per fer-vos arribar els resultats de la nostra feina.
Us donem dades, xifres, informacions… però us demanem que vegeu rostres, cares i ulls,
dones i nens i nenes que han passat per la nostra casa d'acollida. Elles i les seves vides estan
escrites també aquí, entre línies. El seu futur obert també.
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CASA D’ACOLLIDA:

Si hem de resumir aquest any en poques paraules, el primer que hem de dir és que ha estat
un any intens i amb una ocupació molt alta. Amb prop de 6.000 atencions donades, el
recurs ha estat pràcticament ple tot l’any. En segon lloc, un any més Lligam es manté com a
recurs especialitzat en dones víctimes de violència masclista soles o amb fills/es. Aquest
programa ha estat el protagonista sense cap dubte.
Enguany han estat acollides a la casa d’acollida un total de 69 persones: 23 nens i nenes i
46 dones. Una bona part d’elles han estat dones soles i el 28% han estat mares amb fills/es,
la majoria amb un o dos.
Gairebé tots els mesos el recurs ha estat ple a diari. Malgrat la ocupació ha crescut més els
últims mesos, s’ha mantingut molt estable durant tot l’any
S’han realitzat un total de 5.892 atencions. Això suposa una mitjana diària de 16 persones
acollides. El 77,5% de les atencions s’han fet dins del programa de violència, un programa
que ha anat creixent de manera progressiva al llarg de l’any. El programa d’Àmbit
Penitenciari s’ha mantingut pràcticament tot l’any amb 1 o 2 places ocupades diàriament i
el programa de Risc Social s’ha mantingut amb dues places ocupades fins al mes d’agost. A
partir del mes d’agost no s’han realitzat atencions.
El nombre de demandes que no han pogut ser ateses també ha sigut alt: 189 places
sol·licitades. La majoria d’elles són demandes d’acollida d’urgències i per violència i al
moment de fer la demanda no es contava amb places al recurs.
Pel que fa al perfil de dona acollida, podem dir que ha estat el d’una dona amb una edat
d’uns 39 anys, amb molt baix nivell de formació, estrangera i amb ingressos econòmics,
però que no superen els 800 euros mensuals.
Més de la meitat de les dones són estrangeres (60,9%) i procedeixen de setze països
diferents. Predominen les dones del Marroc i de diferents països europeus, comunitaris o
no. Més del 80% de les dones
espanyoles acollides són

nascudes a Catalunya.
Pel que fa a la sortida del recurs, de les 46 dones ateses 33 han estat ja baixa. D’elles, 18
han estat baixa una vegada finalitzat el pla de treball o d’intervenció, mentre que 14 han
marxat de manera voluntària.
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El destí de les dones ha estat molt repartit: pisos de familiars o amics, pisos pont o altres
recursos més autònoms i habitacions rellogades. Només en tres casos els ingressos han fet
possible el lloguer d’un pis.
Pel que fa al programa de violència 3 dones han retornat a casa a viure amb el
maltractador i 2 han retornat al seu país d’origen.
Exceptuant els casos d’urgències, la mitjana d’estada al recurs ha estat en uns 6-7 mesos.
Per últim, fer referència als serveis que han fet la derivació dels casos. El 78% de les dones
han estat derivades des de diferents serveis de l’Ajuntament de Barcelona
(concretament SARA i SIS) i la resta des de centres penitenciaris.

PIS D’INCLUSIÓ

Han pogut gaudir del Projecte d’Inclusió Residencial set dones amb els seus fills/es,
quatre nens/es que han estat en el recurs amb les seves mares.
El total d’ocupació del pis ha estat del 80% ja que entre estada i estada hi ha hagut
sempre un marge de dies per a fer les entrevistes i els trasllats. El temps màxim en que
una habitació ha estat lliure ha estat d’un mes.
Les demandes que han arribat al Pis d’Inclusió Residencial han estat originaries tant de
Serveis Socials de Camp d’En Grassot, Gràcia nova (un cas), com del Serveis Servei
Inserció Social (SIS) (tres casos). Les altres tres les dones ateses venien derivades de la
Casa d’Acollida de Lligam.
Durant l’any hi ha hagut dinou demandes que per falta de plaça o de recursos propis de
la dona, no han pogut gaudir d’un plaça al pis.
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Les nacionalitats i la procedència de cada una de les dones ha estat molt variada. Dues
dones són espanyoles i la resta son estrangeres: una del Marroc, una de Guinea, una de
Perú, una de Paraguai i una d’Armènia.
La mitjana d’edat de les dones del pis ha estat de 37,5 anys. Pel que fa a l’edat dels
menors la mitjana ha estat de 4,5 anys.
Cap de les dones ha tingut gaire recolzament familiar, o bé perquè la xarxa familiar és
inexistent o bé perquè la família resideix al país d’origen i no poden proporcionar-li més
que un suport emocional puntual. L’escola ha estat per als menors una xarxa social molt
important.
Pel que fa als ingressos econòmics, la mitjana ha estat de 630€ mensuals.
La mitjana d’estada de les dones ha estat de set mesos. Quatre dones han deixat ja el
pis; la majoria d’elles han anat a habitacions rellogades o a viure amb familiars o amb
amistats. S’observa que hi ha moltes dificultats per trobar un pis de lloguer en el mercat
immobiliari. Les altres tres dones ateses, resten al recurs a l’inici del 2017.

L’ASSOCIACIÓ aquest 2016 ha comptat amb:

SaKti
Per aquests espais on ens carreguem d’energia femenina, caminant, prenent el te, teixintnos henna a la pell, pintant-nos les ungles, cantant, xerrant abans d’anar a dormir,
viatjant, estudiant, sopant, cuinant i ballant alhora, com sigui però ben connectades. Què
guai que hem (re)descobert la potència d’això. Quina força quan tenim clar que hem de
fer pinya i no competir entre nosaltres, i menys pels homes. Quan construïm i compartim
coneixement i no el destruïm. Quan lluitem contra gelosies i enveges per crear xarxes de
solidaritat, per canviar l’estructura patriarcal. Quan a poc a poc anem descobrint que
encara ens han educat per la competitivitat, per ser millor que la veïna, que encara vivim
amb contradiccions, lluites internes i por inculcada.
Tanmateix en aquest descobriment veig també la lluita de totes les generacions per
cremar el que ens separa i avui puguem ser on som en cada “ara”. I m’emociona veure
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com entre totes estem teixint una xarxa sòlida i forta, que no enganxa però que dóna
seguretat, llibertat, autonomia i amor.
La Virginia Wolf deia que la violència contra les dones pot ser que sigui perquè les dones
hem tingut sempre un món propi que intenta orientar-se per els símbols de l’amor,
acollint la debilitat, la dependència i la vulnerabilitat. En canvi el món dels homes s’ha
regit sempre per el poder. Doncs no deixem mai de ser el bressol de la tendresa i l’Amor
que tanta por els hi ha fet sempre. Que el nostre món deixi de ser una amenaça, que la
foguera cremi i el vent s’emporti les cendres del masclisme.
A les meves avantpassadades que no he conegut i a les que sí, a la iaia, a l’àvia, a la mare,
tietes, cosines, amigues, professores, monitores, companyes de feina, sirianes, africanes,
asiàtiques, a les dones i nenes de tot el món, les invisibles, les del montón, les que viuen
trastorns d’alimentació, que no ho saben però són precioses. Les que han estat violades,
maltractades, segrestades, assassinades. Per les que lluiten i per les que estan cansades
de lluitar. A totes les mares, per tanta vida regalada. Als homes que caminen al costat i
ens acompanyen. A les que vibrem
amb la Shakti –deesa Hindú a la
qual se li atorga l’energia
femenina- que tenim a dins.
Gràcies a totes per tant camí
recorregut,
tantes
cadenes
trencades. Gràcies per donar-nos la
força per continuar.
Que tingueu totes un bon 8 de
març!
Mariona Illa
Educadora Social

NoTíCieS
El passat dia 27 de març vam anar a fer una xerrada a alumnes d’educació social de la
Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, per l’assignatura “Intervenció en
contextos residencials”.
Anna Fortuna, educadora de la Casa d’Acollida va
poder explicar el dia a dia de la vida al recurs, quines
funcions tenen les educadores socials en un centre
residencial com el nostre i el treball educatiu i en equip
que es fa amb les dones i els seus fills i filles.
També vam explicar el circuit d’actuació contra la
violència de l’Ajuntament de Barcelona.
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PoeSia De St JoRDi
Os dejamos con una poesía que ha escrito una mujer que ha marchado de la Casa de Acogida. La
escribió con motivo de la celebración de St Jordi, pero nos sirve a todas y nos hace recordar a
tantas mujeres que han pasado por el recurso y a sus ganas por salir adelante. ¡Gracias!

Pssst... Que se haga el silencio...
Vamos a mirarnos un momento
unas a otras en tranquilidad;
Pueden cerrar los ojos si quieren
y escuchar la luz del alma.
Todas tenemos algo allí guardado,
una luz que nunca se apaga...
O así debería ser;
porque muchas veces se derrumba
nuestra alma, nuestro amor, la paz.
Vivir no es nada fácil,
pero hay que mantener la luz encendida.
¿Y cómo? Con amor, perdón y mucha esperanza.
Disfrutar de cosas pequeñas.
Siempre hay que decir: el sol brillará,
también en mi ventana.
Tal vez ha salido y está allí,
pero no nos dimos cuenta.
Queremos siempre más y más, nunca es suficiente,
porque vamos a por nuestra luz, nuestros sueños.
Hasta que nuestra alma pueda ser libre,
siempre a por la luz.
Pensad un momento; si no hubiera luz,
¿estaríamos aquí... ahora?
Mihaela N.
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EnGRuNeS d'HuMoR

Col·lABorA AmB NosALtReS
La Caixa: 2100 1334 93 0200052359
Triodos Bank: 1491 0001 21 2064762814

El nostre agraïment al suport d’entitats i administracions:
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