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PRESENTACIÓ 

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. 

Per això, a les pàgines que vénen a continuació trobareu 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.  

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. 

Al 1992 un grup de persones van fer néixer el projecte de la Casa d’Acollida. Han passat 25 

anys dels inicis i moltes coses han canviat, però continua viva la il·lusió dels començaments 

i les ganes d’acompanyar a les dones en els seus processos de vida. Hem fet camí en aquests 

anys amb més de 1.600 persones, mantenint viu el nostre compromís de treballar per la 

igualtat de gènere i per l’eradicació de la violència masclista, tant present encara a la nostra 

societat.  

Al 2017 , si ens feu costat, continuarem mirant endavant, obertes als nous reptes que 

trobem en aquest acompanyament a dones i els seus fills/es en les seves necessitats.  

Gràcies a tots i totes! 

 

L’equip educatiu 
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L’ASSOCIACIÓ 

 

L’Associació Lligam és una entitat sense ànim de lucre creada el 1994 amb l’objectiu 

principal de buscar tots els recursos i mitjans necessaris per fer possible la inserció social 

de dones. 

LLIGAM duu a terme aquest objectiu principalment mitjançant recursos d’acollida. En un 

començament es posa en marxa el projecte de Casa d’Acollida, un centre residencial que 

ofereix habitatge temporal i acompanyament socioeducatiu a dones soles o amb fills/es 

que es troben en situació de precarietat econòmica, sense xarxa social o amb greus 

problemes d'exclusió social. Des de l’any 2000 aquest projecte s’obre també a dones 

víctimes de violència masclista. 

L’any   2011 es posa en marxa també un pis d’inclusió.  

Igualment, l’Associació té com a missió la sensibilització social al voltant de la igualtat de 

gènere i de la violència cap a les dones. 

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 de protecció i 

recuperació per a dones que han patit situacions de violència masclista i els seus fills/es.  

- Programa de risc social: orientat a dones sense sostre i que es troben en una situació 

propera a l'exclusió. L’objectiu d’aquest programa es treballar la inserció sociolaboral i 

enfortir i millorar les relacions materno-filials.   

- Programa de presó: des del que es dona acollida a dones que estan en presó durant els 

permisos penitenciaris de segon o tercer grau o també com a espai educatiu de manera 

continuada a dones en tercer grau. 

En els vint-i-cinc anys d'història de l'Associació, han passat per la nostra Casa d'Acollida 

més de 1.600 persones i hem realitzat més de 86.000 atencions.  
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L’EQUIP HUMÀ 

 

Tots els projectes de l’Associació són possibles gràcies a l’equip humà qui ha al darrera. Un 

equip humà integrat per les voluntàries. les professionals contractades i les estudiants en 

pràctiques. La motivació i la implicació de totes ha fet possible dur a terme un treball diari 

compromès amb les dones, lluitant per la seva recuperació. 

Les voluntàries de la Junta Directiva són les que ocupen els càrrecs de presidenta, 

secretària i tresorera de l’Associació. Representen l’entitat en les relacions amb l’exterior i 

vetllen pel bon funcionament de l’Associació.  

Les funcions de la resta de voluntariat són donar suport a l’equip educatiu, realitzant 

activitats, fent acompanyaments a les dones o col·laborant en necessitats de l’entitat. 

Aquest any han col·laborat en acompanyaments puntuals a metges i gestions, han donat 

suport a la formació, han realitzat alguns tallers a la casa d’acollida i han acompanyat a 

activitats culturals i lúdiques fora del servei. Alguns també han col·laborat en tasques 

logístiques. 

Les alumnes de pràctiques han participat amb l’acompanyament diari al recurs i amb la 

posada en marxa de diferents tallers orientats a les dones i les famílies. 

L’equip professional, format per una directora, sis educadores socials i una treballadora 

familiar, vetlla pel dia a dia acompanyant educativament els processos i donant suport a 

les dones en el quotidià.  

Per últim, es compta amb el suport d’una psicòloga externa. Amb ella es realitza 

mensualment una sessió de supervisió per valorar els casos així com avaluar l’intervenció 

que es porta a terme. 

Enguany l’Associació ha comptat amb: 
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LES PERSONES 
 

Enguany han estat acollides a la nostra casa d’acollida un total de 69 persones, entre 

adultes, nens i nenes.  

En total han passat pel recurs 46 dones. Una bona part d’elles han estat dones soles i el 

28,3% han estat mares amb fills/es, la majoria amb un o dos. En total aquest any hem 

acollit  23 nens i nenes. 

 

La mitjana d’edat de les dones surt aquest any alta: uns 40 anys. Això és degut al fet de 

que gran nombre dels casos han estat dones majors de 35 anys. Concretament, el 65,3% 

de les dones superen aquesta edat i només un 10,9% estaven per sota dels 25 anys.  

Val la pena, però parar-se a analitzar l’edat per programes, ja que els resultats canvien molt. 

El programa on més joventut s’observa és el de risc social. Cap de les dones ateses en 

aquest programa superaven els 34 anys. El programa amb una mitjana d’edat més alta ha 

estat el d’Àmbit penitenciari, amb una mitjana que supera els 45 anys I on totes les dones 

superen els 37 anys. 

Pel que fa a la edat dels menors acollits, la mitjana ha estat més alta que altres anys. El 57% 

d’ells superen els 5 anys, encara que han hagut un bon nombre de nens i nenes d’entre 1 I 

3 anys també.  

33
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Més de la meitat de les dones són estrangeres (60,9%) i procedeixen de setze països 

diferents1. Predominen les dones del Marroc i de diferents països europeus, comunitàris o 

no. Més del 80% de les dones espanyoles acollides són nascudes a Catalunya. 

Totes les dones del programa de Risc Social han estat estrangeres i una bona part de les del 

programa de violència. Les dones del programa d’Àmbit Penitenciari, en canvi, han estat 

majoritàriament espanyoles (70%). 

Procedència dones acollides

 

En tres casos hem de parlar de doble nacionalitat, ja que són dones estrangeres però que 

han adquirit també nacionalitat espanyola. 

                                                           
1 Europa: Espanya (18), Portugal, Romania (3), Armènia, Ucraïna i Bielorússia 
   Àfrica: Marroc (6), Guinea Equatorial, Nigèria i Senegal 
   Àsia: Pakistan (2), Bangladesh i Mongòlia  
   Amèrica Central I Carib: El Salvador (2), Hondures, República Dominicana (2)  
   Amèrica del Sud: Bolívia (2), Equador 
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25-34 anys
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45-54 anys

55-64 anys

Més de 65

Àmbit Penitenciari

Risc Social
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Distribució d’edats dones 
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S’observa un baix nivell de formació. Un 26,1% són dones sense estudis o pràcticament 

sense estudis, que no han anat mai a l’escola o, si han anat, no tenen acabats els estudis 

primaris. Un 59% de les dones no arriben a tenir el nivell mínim de secundaria. Només 4 

dones manifesten tenir estudis universitaris. 

Els nivells més baixos de formació es donen als programes de risc social i d’àmbit 

penitenciari. 

Pel que fa a la salut, en el 61% dels casos hi ha algun problema de salut física i/o mental. 

Les malalties més habituals han estat hepatitis, diabetis, anèmia i malalties respiratòries.  

En un 10% dels casos hem de parlar de trastorns de personalitat i un 17% de les dones estan 

diagnosticades de depressió i prenen medicació per aquest motiu. En total, un 20% de les 

dones prenen algun tipus de medicació psicotròpica.  

Un 67% de les dones tenen algun tipus d’ingrés econòmic, encara que només el 30% 

d’elles superen els 800 euros mensuals. Crida l’atenció el gran nombre de dones que aquest 

any tenen ingressos per feines, sobre tot al programa de violència. Com en altres anys hi 

ha moltes dones que cobren la RAI (Renda Activa d’Inserció).  

 

 

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 i la resta des 

de centres penitenciaris. 
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SORTIDA DEL RECURS 

 

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. 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. 

Només en un cas l’estada ha superat els dotze mesos d’acollida. Al programa d’Àmbit 

Penitenciari només ha hagut un cas d’estada continuada al recurs amb Art. 182; la resta 

han estat estades de tres o sis dies de permisos. 

Al programa de violència, el 75% de les estades han estat de llarga durada: es tracta de 

dones que venen d’urgències i es queden acollides en llarga estada o dones que han estat 

acollides d’urgències en altres recursos i són derivades ja per llarga estada. 

Al projecte ens agrada comptar amb l’opinió de les dones. És per això que farem referència 

també a la valoració que fan de la seva estada al recurs quan marxen. Malgrat és una eina 
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de participació i una manera d’integrar la veu de les dones a l’avaluació, hem de reconèixer 

que costa que omplin el qüestionari que se’ls dona; bé perquè marxen amb preses o en 

aquells moments tenen moltes coses a fer o bé perquè no consideren que és important de 

cara a la millora del servei i que es tindran en compte els seus suggeriments. De les 33 

dones que han estat baixa a la casa d’acollida només 14 han respost el qüestionari, és a dir 

només 4 de cada 10.  

Les dones pensen que sí han tingut les seves necessitats bàsiques cobertes. Només una 

dona ha respòs que considera que no ha tingut coberta cap necessitat. Igualment es senten 

ben informades de la normativa i el funcionament en tot moment. 

Pel que fa a la relació amb les professionals, 10 dones diuen que ha estat bona, 3 regular i 

1 que ha estat dolenta. Valoren el clima de convivència com a bo. 

Una majoria de dones coincideixen en valorar que han trobat a faltar més intimitat i que 

poques vegades o mai que han volgut tenir un espai per la intimitat l’han trobat. 

Referent a si pensen que han disposat d’espais per parlar i ser escoltades quan ho han 

necessitat, 10 persones diuen que sempre i 4 poques vegades.  

Les activitats realitzades i les assembles estan valorades amb un 4 sobre 5. Igualment 

l’organització de neteges i tasques de la casa, així com els horaris. 

Pel que fa a les dones que han vingut per violència masclista, la majoria d’elles (91%) diuen 

que s’han sentit protegides i segures a la casa d’acollida. 

En global, la valoració general és bona. Un 93% de les dones valoren com a positiva la seva 

estada al recurs i només 1 fa una valoració molt negativa. 

A l’apartat obert per comentaris i suggeriments poques dones han escrit. Es demana més 

tolerància a l’hora de poder canviar les tasques de la casa quan hagi problema per 

compaginar-les amb les obligacions personals. Dues dones agraeixen i diuen que surten 

més reforçades. 
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ATENCIONS REALITZADES 

 

El 2016 ha estat un any d’alta ocupació a la Casa d’Acollida. 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. 
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TREBALL EN XARXA 

La nostra feina no hauria estat possible sense el treball en Xarxa, indispensable per 

aconseguir els objectius i unificar criteris i esforços. 

Ens hem coordinat amb altres entitats i diferents serveis i hem participat en les comissions 

de diferents Xarxes i Federacions: 

* Hem assistit a la Taula de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari, creada pel 

Departament de Justícia com a espai d’interlocució entre l’Administració i les entitats 

socials.  

* Dins de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, espai compartit entre el govern de 

la ciutat i la societat civil per a la inclusió social, hem participat en dues xarxes: la de dona 

i la de persones sense sostre. 

* Formen part de l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones, en 

el compromís d’eradicar qualsevol tipus de violència masclista i de contribuir a la prevenció 

d’aquesta. 

* Hem col·laborat en la Comissió d’Àmbit Penitenciari d’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció 

Social), federació d'entitats d'acció social que treballen de manera prioritària amb persones 

en situació o risc d'exclusió social. 

* Participem a la Comissió Tècnica de Coordinació del Treball contra la Violència de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

En els diferents casos de dones acollides hem fet també un treball conjunt de 

complementació i col·laboració amb els diferents serveis que intervenen, evitant 

duplicitats i contradiccions i buscant unificar actuacions. 

* En el treball de seguiment dels casos la coordinació amb les diferents treballadores 

socials del SARA (Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida) i dels Serveis Socials d’Execució 

Penal ha estat continua. Igualment s’han realitzat reunions conjuntes per elaborar i avaluar 

plans de treball amb cada dona.  

* Han hagut coordinacions amb el CAP del barri. En els casos de violència les dones, per 

motius de seguretat, no poden anar al seu CAP habitual i quan ha sigut necessari s’ha fet 
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derivació al CAP de Sants, per aconseguir atenció sanitària. En alguns casos, s’ha realitzat 

també acompanyament i coordinació directa amb el metge. 

* En els casos en que han hagut ingressos hospitalaris o atencions d’urgències, ens hem 

coordinat amb els serveis mèdics del diferents hospitals. 

* Pel que fa a la salut mental, han estat freqüents les coordinacions amb professionals del 

SATMI (Programa Atenció a la Salut Mental de les persones Immigrades), de Sant Joan de 

Déu. També ens hem coordinat amb els serveis de psiquiatria de la Vall d’Hebron i amb el 

Centre de Salut Mental d’Adults (CESMA) de Sants i d’altres barris. Aquestes coordinacions 

han anat orientades tant a intercanvi d’informació com a demandes d’assessorament. 

* Pel que fa als nens i nenes, han hagut coordinacions amb algunes escoles i amb l’Espai 

Familiar i Centre Obert de Les Corts. Igualment s’han realitzat coordinacions amb les 

educadores i psicòlogues infantils del SARA.  

* Han estat freqüents les coordinacions amb diferents escoles d’adultes: EICA (Espai 

d’Inclusió i Formació Casc Antic), Escola de la Fundació Bayt al- Thaqafa i altres 

coordinacions amb serveis de formació: ARED, CIRE. 

* Pel que fa a les dones estrangeres, hem treballat conjuntament amb SAIER (Servei 

d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats) i amb CITE (Centro de Información a los 

Trabajadores Extranjeros). També ha estat continuat el treball conjunt amb diferents 

serveis de traductores en els casos de dones amb poc coneixement de la llengua. 
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ACTIVITATS 

 

Farem distinció entre activitats individuals, més orientades al seguiment i compliment del 

Pla de Treball dissenyat amb cadascuna de les unitats familiars i activitats grupals, més 

orientades a treballar aspectes de convivència i habilitats socials, així com cohesió del grup,  

la participació i la integració. 

ACTIVITATS INDIVIDUALS 

• Tutories: l’objectiu d’aquestes és acompanyar a les dones en el seu procés i facilitar una 

atenció i seguiment més acurat de cada dona i cada unitat familiar. La educadora tutora, 

en aquests espais quinzenals, promou la reflexió, facilita la integració de noves 

competències i aprenentatges  i afavoreix la presa de decisió a través de la valoració 

d’alternatives i possibilitats. Es tracta d’un acompanyament que ajuda a la dona a definir-

se, i a prendre decisions i a aconseguir els objectius definits amb ella en el pla de treball. 

• Acompanyaments a gestions administratives o jurídiques, visites mèdiques… L’objectiu 

d’aquests acompanyaments és donar suport social a les dones, així com afavorir el 

coneixement de l’entorn i l’accés als serveis i recursos. Han estat acompanyaments 

realitzats tant per les professionals com per les voluntàries.  

• Activitats de formació orientades a l’aprenentatge i reforç de la llengua i suport a 

l’alfabetització. Són activitats realitzades habitualment pel voluntariat i consisteixen en 

sessions individuals personalitzades a cada cas i situació. 

Altres activitats de formació individuals han anat orientades a la inserció sociolaboral.  

• Activitats de suport a la maternitat.   Són espais en que es fomenta la relació afectiva 

entre mares i fills/es i es busca enfortir el vincle materno-filial. Igualment es promou la 

estimulació i el creixement dels nens i nenes.  Es tracta d’activitats que faciliten l’adquisició 

d’habilitats i capacitats, reforcen les ja adquirides i, sobre tot, busquen que les dones 

puguin viure la maternitat de manera gratificant.  Normalment són activitats del dia a dia: 

alimentació, bany, joc… i han contat amb la participació d’una treballadora familiar 

juntament amb les educadores.  

ACTIVITATS GRUPALS 
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• Activitats de la vida quotidiana. La vida del dia a dia i en grup suposa un espai educatiu 

preferent i les situacions quotidianes que es donen són un potencial d’aprenentatge que 

s’ha d’aprofitar. En la trobada amb les altres persones, en la convivència i el fet de 

compartir cadascuna la seva manera de ser, es va creant un espai de creixement, d’ajuda 

mútua i de socialització. Igualment en la mediació en les situacions de conflicte del dia a 

dia s’ha pogut treballar la resolució de conflictes que van sorgint.   

També les activitats bàsiques de la casa compartides: compres, neteges, elaboració dels 

àpats...etc, han estat una eina d’aportació al grup i col·laboració . 

•  Assemblees de dones. S’han realitzat un total de dotze. En elles es dialoga sobre 

qüestions i temes que afecten a la vida del grup, a proposta de les dones. Igualment es 

recullen propostes i suggeriments d’activitats, s’avaluen les activitats realitzades en el mes 

i es planifiquen noves. Són una eina educativa fonamental, ja que permeten la participació 

directa de les dones i l’acord entre elles i d’aquesta manera, ajuden a millorar la 

convivència. A les assemblees participen dues educadores. 

•  Altres activitats de participació de les dones, realitzades amb l’objectiu de donar-les 

veu, de potenciar l’empoderament personal i grupal i de fomentar la seva participació 

activa. Una alumna de pràctiques ha realitzat un taller anomenat “creix participant, 

participa creixent” consistent en vuit activitats que han finalitzat amb la posada en marxa 

al recurs d’una bústia de suggeriments.  

•  Assemblees de mares. S'han realitzat un total de tres. Mantenen la mateixa dinàmica 

que les assemblees de dones però la temàtica és la relació amb els nens i nenes i la educació 

d’aquests, buscant consensuar criteris comuns d’intervenció amb els fills/es. Igualment en 

elles es reforcen aspectes recollits al document de funcionament de mares: alimentació, 

joc, límits… En les assemblees de mares estan presents la directora de la casa d’acollida i la 

treballadora familiar. 

• Tallers de manualitats amb les dones i alguns nens i nenes. A més de fomentar les 

relacions  i passar una estona entretinguda i divertida, es busca fomentar les capacitats i 

desenvolupar la creativitat i l’expressió. Aquest any s’han realitzat cinc tallers.  

Al taller de feltre s’han elaborat anells i fermalls de roses d’aquest material. S’ha realitzat 

també un taller de polseres de fil i un altre de punt amb agulles i amb telers. Amb motiu de 
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l’arribada de la tardor s’ha realitzat conjuntament un mural creatiu i abans de Nadal hem 

fet un taller d’elaboració de postals de felicitació de Nadal.  

Són activitats que agraden i que permeten que després les dones i els nens i nenes omplin 

el seu temps lliure de manera activa i creativa. 

• Taller d’artteràpia setmanal, realitzat per una voluntària especialitzada. Uns mesos s’ha 

fet amb el grup de dones i després s’han iniciat tallers amb diverses unitats familiars. 

L’objectiu d’aquestes sessions familiars és  donar eines pràctiques que ajudin a les mares 

a conèixer més als seus fills/es i a comprendre el seu mon emocional, a més de compartir 

una estona agradable en família.  

• Activitats terapèutiques i dinamitzadores. S’ha realitzat una sessió de biodansa amb la 

temàtica “les dones que som” i durant un trimestre setmanalment s’ha fet una sessió de 

ioga.  Alumnes de pràctiques han posat en marxa un taller de dues sessions d’habilitats 

socials, orientat a l'entrenament de tècniques i eines per relacionar-se millor i un altre 

taller, de quatre sessions de durada: “dones en moviment”.  

•  Celebracions. S’han fet petites festes per celebrar els aniversaris de les dones i els nens 

i nenes. Especialment emotives han estat també les festes de comiat quan marxen del 

recurs, així com la festa anual amb les dones que han passat pel recurs al llarg de l’any. 

També s’ha realitzat alguna celebració d’intercanvi cultural; fem especial menció a la 

celebració amb les dones musulmanes del final de ramadà.  

Dins de les celebracions, hem celebrat algunes festes culturalment importants: Sant Jordi, 

Sant Joan, Castanyada, Carnestoltes, Nadal, Any Nou i Reis… 

També hem celebrat una calçotada, encara que aquest any l’hem fet a casa per problemes 

meteorològics. 

•  Activitats de sensibilització i reivindicació.  Commemoració del 8 de març, Dia 

Internacional de la Dona i del 25N, Dia Internacional contra la violència envers les dones. A 

més d’elaborar pancartes hem participat a la manifestació de la ciutat de Barcelona. 

Acostumen a ser activitats que necessiten molta motivació, ja que a les dones els costa 

animar-se, però la valoració posterior és molt positiva i coincideixen en dir que es senten 

satisfetes de lluitar i de veure altres dones que lluiten com elles. 
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•   Hort ecològic i jardí. A més de la cura habitual de les plantes i el rec, s’han realitzat cinc 

activitats de preparació de les taules de cultiu, sembra i plantació, recol·lecció… L’hort ha 

estat una font d’aliments saludables i per a moltes dones que venen d’ambients rurals, un 

lloc on gaudir. Igualment als canvis d’estació s’han fet activitats de manteniment del jardí.  

•  Activitats familiars. Hem anat a diversos partits de futbol del Barça B i també hem assistit 

a algunes activitats familiars més culturals com l’espectacle de dansa amb titelles de “Els 

músics de Bremen” o el de màgia “Aria Kadabra”, al Teatre del Liceu. També hem anat al 

Palau de la Musica al concert-espectacle “Musiques del Mon” i a la casa d’acollida s’han 

passat algunes pel·lícules infantils.   

•  Activitats culturals. Hem anat al Teatre Comtal  a veure l’obra “Taxi” i al Teatre Lliure a 

veure “La llista”. També hem sortit a concerts de música a L’Auditori, com el de “Titanic 

Live” i al Palau de la Música, on hem anat a gaudir d’una actuació amb piano “nexus duo 

de piano”. Ha estat un any també de gaudir de l’òpera. A l’estiu van anar a sentir òpera a 

l’aire lliure a l’Arc de Triomph: La Boheme de Puccini  i hem tingut la sort de poder veure al 

Liceu l’opera “ I Capuleti e i Montecchien “. 

La dansa també ha estat present aquest any. A CaixaForum van anar a veure l’espectacle 

de dansa i circ Be God Is  i al Mercat de les Flors  Göterborsoperans danskompani. 

•  Cinema. Al mes de juliol algunes dones han anat a veure pel·lícules de Cinema a la Fresca 

al barri. Entre altres pel·lícules: “Pride”, “Nuestro último verano en Escocia” i 

“Mandarinas”. A la casa d’acollida també hem mirat juntes algunes pel·lícules amb 

crispetes.  

•  Activitats de coneixement de la ciutat i els seus costums. Hem celebrat les festes de la 

Mercè: hem anat a fer un pícnic a la platja mentre vam veure els focs artificials i algunes 

dones també van anar al piromusical. Hem gaudit de les festes del barri de Sants i hem fet 

sortides a les fonts màgiques de Montjuïc i a la jornada de portes obertes de la Sagrada 

Família. 

•  Activitats formatives: Hem anat en dues ocasions a Cosmocaixa. Allà hem visitat el 

museu, hem fet una visita guiada pel bosc inundat i hem gaudit de l’espectacle del 

planetari.   

També s’ha donat suport tant a dones com a nens i nenes en repàs escolar i formació. 
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RESULTATS I NOUS REPTES 

Què hem aconseguit en tot aquest any d’acompanyament a les dones i famílies? 

El fet de donar acollida temporal ja suposa que, en aquest any, hem cobert les necessitats 

bàsiques de 46 dones i 23 nens i nenes. Això, que pot semblar evident i sense importància, 

suposa el fet de poder donar estabilitat a aquestes persones física i emocionalment.  

Pel que fa als nens i nenes, molt sovint arriben amb problemes cognitius i de conducta, 

aïllament, agresivitat, tristesa, por... en un 90% s’ha aconseguit una millora física i 

emocional considerable, a més a més d’una estabilitat a nivell d’escolarització. 

Respecte a les dones, en un 75% dels casos també s’ha produït una millora general: les 

dones dormen millor, tenen més salut, riuen més, es mostren més comunicatives i tenen 

més cura de sí mateixes i podem parlar d’inici d’un procés de recuperació considerable, 

tant com a dones i com a mares.  

Aquest any hem treballat molt l’objectiu de la inserció laboral. Hem contactat amb serveis 

d’orientació i formació i amb les insertores laborals dels serveis. De totes les dones amb 

qui s’ha treballat l’objectiu de trobar feina, en un 62% hem de parlar d’èxit: les dones han 

trobat una feina, encara que sigui per uns mesos. Les sortides laborals han estat sobre tot 

de neteja, cambrera de pisos i auxiliar de geriatria.  

Malgrat això, el nivell de formació ha estat molt baix. El fet d’haver de buscar feina i 

prioritzar altres aspectes, han ocasionat que s’hagi treballat poc l’objectiu de millorar el 

nivell de formació, tan fonamental per poder accedir a altres feines i també per 

incrementar l’autoestima. Només en un 30% podem dir que s’ha pujat el nivell de formació 

i, en la majoria dels casos, es tracta de dones estrangeres que han aprés l’idioma i han 

treballat l’alfabetització.  

Pel que fa a dones estrangeres, s’ha treballat l’aprenentatge del castellà i el català 

mitjançant derivació a escoles d’adults i amb reforç de voluntariat a la casa d’acollida. En 

el 90% d’aquest casos podem dir que les dones han millorat de manera considerable 

l’idioma i ho parlen i entenen correctament. 

En el programa de violència hem treballat molt l’objectiu de la protecció, que s’ha 

aconseguit en el 98% dels casos. També es treballa la identificació de la violència i la 
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recuperació, que ha suposat en alguns moments una feina de contenció de situacions de 

crisi i en altres un enfortiment de l’autoestima de la dona. Concretament, en un 80% les 

dones han estat capaces de reconèixer situacions viscudes de violència i el seu origen. En 

un 70% dels casos podem parlar d’una considerable recuperació a tots els nivells.  

Hem treballat molt especialment amb les mares amb fills/es. Amb aquestes unitats 

familiars l’objectiu més bàsic i primer ha estat aconseguir l’estabilitat emocional de la mare, 

que arriba desbordada per la situació i, més tard, treballar i reforçar l’adquisició d’hàbits i 

coneixements materno-filials. En un 80% dels casos s’ha aconseguit millorar i incrementar 

els vincles afectius entre mare i fills/es i també s’ha aconseguit una comunicació positiva 

de la mare amb els fills/es: confiança, empatia, assertivitat i comunicació sense violència ni 

agressivitat. En  un 90% els nens i nenes surten del recurs millor de com van arribar: estan 

escolaritzats, es mostren oberts i conviuen més amb la resta de nens i nenes, juguen,  es 

mostren actius i surten de l’aïllament.  

Amb les mares s’ha treballat també el foment de valors igualitaris en els fills/es, sense fer 

distincions per raons de sexe i trencant estereotips de gènere. 

Des de la Casa d’acollida s’han facilitat també  espais i activitats de lleure que han potenciat 

la relació de les mares amb els seus fills/es. Un 75% de les mares han participat 

habitualment en aquestes activitats familiars. 

Queda però molt per fer i s’obren nous reptes a treballar.  

Aquest any hem tingut la xifra d’atencions més alta de tota la història de la casa d’acollida. 

Això ha estat degut al fet de que s’han atès moltes persones però, sobre tot, a que les 

estades s’han prolongat, especialment al programa de violència on el 70% dels casos han 

fet un procés de llarga estada. Una mitja d’estada d’uns set mesos ha permès una major 

consolidació en els processos de recuperació i millora de les dones i els seus fills/es. Les 

sortides s’han fet amb més estabilitat personal, emocional i econòmica i les dones han 

pogut sortir amb un major suport.  És veritat que a vegades els processos s’acceleren per 

la necessitat que hi ha de disposar de places però, de cara al proper any, és un aspecte a 

no oblidar: és fonamental contar amb el ritme personal de les dones, respectant moments 

vitals i necessitats, sense preses i consolidant objectius i un grau mínim d’autonomia.  
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Un aspecte que dificulta això és l’econòmic. Sempre és una bona notícia que les dones 

trobin feina i aquest any podem dir que moltes dones han marxat del recurs amb una feina. 

Però, malgrat això, el nivell d’ingressos que aquestes feines han ofert a aquestes dones 

ha estat baix: una mitjana d’uns 625 euros mensuals. Amb aquesta quantitat és fa molt 

difícil, gairebé impossible, una autonomia real: buscar un pis de lloguer i fer front a les 

despeses de subministraments. En el cas de les mares, hem d’afegir encara més despeses 

pels fills/es. És per aquesta raó que la sortida de moltes dones s’ha fet a pisos pont o 

d’inclusió o fins i tot a altres recursos. En molts casos es tracta de feines amb contractes a 

mitja jornada que ni donen ingressos suficients ni donen confiança a qualsevol llogater de 

pisos. En altres, l’hem de dir, es tracta de contractes a jornada complerta amb salaris molt 

baixos. El repte es continuar treballant per la inserció laboral d’aquestes dones d’una 

manera integral: trobar feina i trobar feina digna, amb uns ingressos que permetin 

autonomia real.  

Com ja hem dit, caldrà tenir una especial atenció a millorar el nivell formatiu de les dones, 

que és molt baix. Més enllà de treballar l’alfabetització i l’aprenentatge de la llengua amb 

dones estrangeres, que s’ha treballat i molt, no hem de perdre de vista que el nivell és molt 

baix en algunes dones nacionals, que tenen un nivell preocupant d’analfabetisme 

funcional: llegeixen i escriuen mínimament però es mostren incapaços de saber resoldre 

tasques necessàries de la vida quotidiana: buscar un carrer en un pla, consultar en una guia, 

emplenar una sol·licitud o qualsevol imprès o simplement utilitzar l’ordinador al nivell més 

bàsic. Només amb un increment de formació es podrà aconseguir l’accés de les dones a 

millors feines però, sobre tot, incrementar l’autoestima, la confiança en si mateixes i 

l’autonomia personal.  

Especial menció farem a les dones mares amb dos fills/es o més. Crida l’atenció que la 

demanda de places per a dones amb tres o quatre fills/es està creixent. Es tracta de moltes 

places a la vegada i es fa molt difícil poder atendre aquestes demandes. El repte està en 

pensar més en aquestes unitats familiars de manera que no quedin fora i adaptar els 

nostres projectes i recursos a elles. El fet d’acollir a famílies amb tres fills/es ens fa pensar 

que calen més suports a la mare i als nens i nenes en aquests casos, ja que, molt sovint, es 

tracta de dones que estan soles i no conten amb un recolzament familiar. 
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Pel que fa al factor humà, el nostre sincer agraïment a totes aquelles persones que han fet 

possible un any més dur a terme els projectes de l’Associació.  

Primer de tot agrair a  les voluntàries que col·laboren amb la seva presència a la Junta 

Directiva de l’Associació, per la seva aportació a la vida de l’entitat i per assumir el repte 

de portar-la cap a endavant. 

A tota la resta de voluntàries, els nostre agraïment per la seva disposició i per tantes hores 

de dedicació altruista. La vostra col·laboració, com sempre, ha estat insubstituïble.  

Gràcies també a tot l'equip de professionals implicats i compromesos en mantenir els 

projectes i donar- los vida  i continuïtat.  

Agraïm també les seves aportacions a les alumnes de pràctiques d'educació social. Gràcies 

per les activitats que heu portat a terme en benefici de les dones i els seus fills/es. 

Als nostres socis i sòcies, agrair-les la seva col·laboració econòmica i el suport. 

Al conjunt d’administracions públiques i institucions pel seu suport i confiança, molt 

especialment a l'Ajuntament de Barcelona per comptar amb nosaltres. 

Per últim, volem donar les gràcies també a totes les dones i nens i nenes que han passat 

pel nostre recurs aquest any. De totes hem rebut una mica de vida i riques aportacions 

que ens ajudaran a continuar endavant. 

AGRAÏMENTS 

La realització del treball d’aquest any ha estat possible gràcies a la col·laboració econòmica 

i el suport de:  

   

 


