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1. Introducció 

 

 

Descripció del servei 
 
Els PIAD és un servei de proximitat que dona resposta a les diferents demandes 

d’informació i atenció a les dones, vinculades a les situacions de discriminació a l’àmbit 

laboral, social, en la parella i/o en la unitat familiar, a les demandes d’informació i de 

recursos, de participació, associacionisme femení i violència masclista. 

 

Els Punts d’Informació i Atenció a les Dones combinen l’atenció individual amb el 

treball grupal i el treball comunitari incorporant sempre la perspectiva de gènere. 

Aquest servei desenvolupa la seva activitat col·laborant amb els grups de dones, amb 

els/les professionals de diferents centres i serveis, i amb el teixit associatiu del territori 

on s’ubiquin, per tal de millorar la qualitat de vida de les ciutadanes, visualitzar les 

seves experiències i coneixements i contribuir a l’eradicació de les situacions de 

discriminació i violència masclista, fomentant els processos de presa de consciència i 

autonomia de les dones. 

 

Els seus objectius són: 

 

1. Oferir a les dones un espai d’informació, orientació, assessorament, 

acompanyament i atenció, tant a nivell individual com grupal.  

2. Oferir acompanyament psicològic a les dones que ho requereixin. 

3. Oferir assessorament jurídic a les dones que ho requereixin, als Punts 

d’assessorament jurídic dels PIAD, tot mantenint una estreta coordinació amb 

aquest servei. 

4. Millorar, a través del treball grupal, la situació de partida de les dones, fomentant 

la seva autonomia, i potenciant les seves habilitats per poder modificar actituds i 

rols apresos culturalment. 

5. Treballar conjuntament amb els grups de dones i el Consell de Dones de cada 

districte per tal de reconèixer, visualitzar i valorar el saber de les dones i les seves 

aportacions al conjunt de la societat. 

6. Participar en plans comunitaris i de barri per tal de promocionar la transversalitat 

de gènere en les actuacions municipals a nivell comunitari. 

7. Tenir en compte en la programació de les activitats les línies estratègiques de 

regidoria desenvolupades a través del PAM i del Pla d’igualtat real i efectiva entre 

homes i dones (2012-2015), així com els PAD dels districtes. 

8. Donar resposta a necessitats emergents de les dones de la ciutat i dels districtes 

en coordinació amb altres departaments municipals. 
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9. Posar en marxa accions de sensibilització amb el moviment associatiu per tal 

d’assolir, a través de la sensibilització i la presa de consciència de les 

discriminacions de gènere, una ciutat lliure de violència vers les dones. 

10. Potenciar, col·laborar en el desenvolupament d’estratègies i donar suport a les 

accions específiques de prevenció, sensibilització i detecció precoç de situacions 

de discriminació i de violència vers les dones. 

11. Garantir l’articulació del servei amb la resta de serveis del dispositiu municipal que 

estiguin intervenint o que calgui activar. 

12. Participar en el Circuit BCN contra la Violència vers les Dones a cada territori i 

altres  xarxes professionals. 

 
Horari 
 
L’atenció individual a les dones – per part de la tècnica responsable del PIAD - es 

presta de dilluns a divendres en horari altern de matí i tarda, i es comú a tots els PIAD 

de la ciutat. Dins aquest horari  les dones poden accedir sense necessitat de demanar 

cita prèvia: 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

MATINS 9h a 12h  9h a 12h  9h a 12h 

TARDES  16h a 19h  16h a 19h  

 

A més d’aquest horari, des de desembre de 2012, el PIAD d’Horta-Guinardó compta 

amb un suport tècnic els dijous al matí. 

 
 
El Servei d’Acompanyament Psicològic   
 
El Servei d’Acompanyament Psicològic s’entén com el procés de suport a les dones 

perquè  puguin trobar la forma d'utilitzar el seu propi potencial per resoldre els 

problemes i els conflictes personals i relacionals que viuen. El servei d’acompanyament 

psicològic del PIAD es situa en un camí entre mig de la xarxa de serveis socials bàsics i 

la de la salut mental, de forma que amplia els recursos psicològics de la xarxa pública i 

dóna respostes específiques i especialitzades a les dones de la ciutat de Barcelona. 

 

La tipologia de situacions que atén són les següents: 

- Separacions i dols  

- Canvis i crisis en el cicle vital de les dones 

- Conflictes de parella 

- Assetjament a la feina (assetjament moral, sexual, o per raó de sexe) 

- Autoestima i habilitats relacionals. 
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En tant que l’acompanyament psicològic dels PIAD no és un tractament terapèutic de 

llarga durada, sinó una intervenció breu que té a veure amb una situació d’especial 

vulnerabilitat i no amb un problema crònic o un trastorn mental, la durada de 

l’acompanyament psicològic amb cada dona serà com a màxim de 6 mesos, amb una 

periodicitat d’una sessió quinzenal. 

 

Al PIAD d’Horta-Guinardó el 13% de les entrades de les dones al servei 

d’acompanyament en 2012 ha estat conseqüència de derivacions de serveis i recursos 

del districte. Per aquest motiu, enguany s’ha continuat presentant el model 

d’acompanyament a alguns dels equips de Serveis Socials del districte i al Circuit 

Territorial contra la Violència de Gènere, i es planteja continuar presentant el servei a 

la resta d’equips dels Serveis Socials a més d’altres serveis i recursos susceptibles de 

derivar dones que necessitin atenció emocional. 

 

 
El Servei d’Assessorament Jurídic 
 
El servei d’assessorament jurídic és un servei que neix per donar resposta 

especialitzada a les diferents demandes d’informació i assessorament jurídic per part 

de qualsevol dona a la ciutat de Barcelona. 

  

El servei ofereix: 

 

A nivell individual: 

• Informació i Assessorament en les especialitats jurídiques de: 

o Dret civil i de família (en tots els PIAD) 

o Violència de gènere (en tots els PIAD) 

o Estrangeria (al menys en 2 PIAD) 

o Laboral (al menys en 2 PIAD) 

• Atenció des de la confidencialitat.  

• Tractament personalitzat i integral. 

• Derivació a recursos i serveis públics, privats i concertats segons les necessitats. 

 

A nivell grupal: 

• Assessorament i suport a professionals dels PIAD o d’altres serveis de la ciutat que 

intervinguin amb dones. 

• Formació a professionals sobre l’actualitat legislativa que sigui d’interès per als 

serveis de la xarxa pública i privada que atenen les dones a la ciutat de Barcelona. 

 

A nivell comunitari: 
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• Actuacions orientades a la prevenció de la violència masclista i la sensibilització 

social respecte a les diferents situacions de discriminació de gènere, fomentant els 

processos de presa de consciència i d’autonomia de les dones. 

• Informació i anàlisi de les novetats legislatives que afectin i/o siguin d’interès per a 

les dones. 

 

L’horari d’atenció de l’assessorament jurídic des de maig de 2013 és, en setmanes 

alternes, els dijous de 14h a 16h i els dimecres, de 18h a 20h. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

MATINS    14h a 16h 

(1a i 3a set.) 

 

TARDES   16h a 18h 

(2a i 4a set.) 

  

 

 

 

Ubicació 

 

 

 
 

El servei del PIAD d’Horta-Guinardó abasta els barris de Sant Genís dels Agudells; 

Montbau; La Vall d’Hebron; Horta; La Clota; La Teixonera; El Carmel; La Font d’en 

Fargues; Can Baró; El Guinardó i Baix Guinardó. El PIAD funciona al districte des de 
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l’any 2002, i des del 2011 està ubicat a la zona del Baix Guinardó, en concret al carrer 

Lepant, 385. Des d’octubre del 2013 es troba ubicat, provisionalment, dins del Centre 

de Serveis Socials del Baix Guinardó, c/ Lepant, 387, en espera de tenir una ubicació 

definitiva. 

 

En aquesta zona hi ha altres serveis municipals territorials, el Casal per a Gent Gran 

Baix Guinardó; Comissaria dels Mossos d’Esquadra amb el seu equip d’Oficina 

d’atenció a la víctima del districte; el Centre de Serveis Socials Baix Guinardó-Can Baró; 

l’OAC del districte; el Centre de Normalització Lingüística; Direcció de Serveis a les 

Persones; Serveis Tècnics; i l’Arxiu Municipal del districte. 
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2. Dades d’Atenció Individual 2012-2013 

2.1. Atenció Individual 2012-2013. Dades generals 

 

DONES ATESES 
PIAD HORTA - GUINARDÓ 

2013 2012 DIFERÈNCIA 

DONES NOVES (1eres entrevistes) 227 198 
14,65% 

DONES EN SEGUIMENT 78 32 
143,75% 

TOTAL DONES DIFERENTS 305 230 
32,61% 

 

Dones ateses per mesos: 

 

PIAD HORTA - GUINARDÓ 

DONES 
ATESES 

Gen. Feb. Mar. Abr. Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. 

Dones 
ateses  1es 
entrevistes 

13 15 22 21 17 23 17 14 23 32 19 11 

Dones 
ateses  2es 
entrevistes 

21 30 18 4 12 11 18 6 18 13 12 8 

TOTAL 
DONES 
ATESES 
REFERENT 

34 45 40 25 29 34 35 20 41 45 31 19 

 

 

 

 
S’observa que aquest any hi ha hagut un augment de les dones ateses. Concretament 
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aquest any han assistit 227 dones noves enfront les 198 que van acudir l’any passat 

(un 14,65% més). Aquest augment és significatiu i demostra que les dones del districte 

d’Horta-Guinardó tenen necessitats que han de ser acollides des d’un servei específic 

d’atenció a les dones. 

 

També hi ha hagut un augment important en el nombre de dones ateses a partir de 

segones entrevistes; és a dir, de dones ne seguiment. Aquest ítem és refereix a dones 

que van ser ateses al PIAD en alguna ocasió i que tornen a acudir, ja sigui a fer una 

nova demanda o pel tema inicial pel qual es van dirigir al servei. Això és significatiu en 

el sentit que per moltes dones el PIAD és un servei de referència per resoldre els seus 

dubtes i problemàtiques. 

 

En referència al total de dones diferents ateses, s’observa que aquest any ha estat de 

305 dones, el que suposa un augment del 32,6% respecte l’any passat, en què se’n 

van atendre 230. D’aquestes 305 dones, 78 corresponen a dones que van venir ser 

ateses pel PIAD en anys anteriors al 2013 i que ara, aquest any, enguany han tornat un 

altre cop. Això vol dir que moltes de les dones que han vingut en el usuàries del passat 

tornen a tenir en compte el PIAD a l’hora de resoldre diferents situacions. 

 

UNITATS D’ATENCIÓ 

PIAD HORTA - GUINARDÓ 

2013 2012 DIFERÈNCIA 

Entrevistes dones x referent PIAD 471 393 
19,85% 

Entrevistes dones x assessoria jurídica 118 113 
4,42% 

Entrevistes dones x psicòlogues 278 197 
41,12% 

Entrevistes professionals per casos 169 210 
-19,52% 

TOTAL 1050 900 
16,67% 

 

 

En referència a les unitats d’atenció s’observa que al 2013 s’han fet moltes més 

entrevistes amb les dones, ja sigui de seguiment o perquè la dona planteja una nova 

demanda, dada que te a veure amb l’increment general de dones ateses.  

Aquest any la referent del PIAD ha fet 471 entrevistes, havent-hi un augment 

significatiu del quasi 20% respecte l’any anterior. Això vol dir que s’han fet més 

seguiments i més atencions per dona atesa, possiblement degut a que la problemàtica 

que plantejaven així ho requeria.  

 

Respecte a les entrevistes per assessorament jurídic es pot observar que aquest any 
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se n’han fet més, 118 davant de les 113 de l’any anterior. Si es tenen en compte les 

dones que ha atès aquest any, 91, respecte el nombre d’entrevistes que ha fet, 118, 

podem interpretar que algunes de les dones que es van visitar amb l’advocada van 

tornar a demanar hora per fer una nova consulta, o per assessorar-se de nou en algun 

aspecte legal de la problemàtica ja consultada amb anterioritat. De fet, l’increment en 

el nombre d’entrevistes amb assessoria jurídica, ha estat superior a l’increment en les 

entrevistes realitzades per les diferents professionals del PIAD.  

 

El Districte d’Horta Guinardó ha estat el cinquè Districte de la ciutat pel que fa al 

nombre de dones diferents ateses pel servei d’assessorament jurídic, tot i que amb 

uns valors quasi idèntics als de la mitjana de la ciutat.   

 

Per altra banda, el nombre d’entrevistes per acompanyament psicològic aquest any 

ha estat superior al de l’any passat, amb un augment molt significatiu (197 entrevistes 

l’any passat i aquest any 278), degut a que el nombre de dones ateses per la psicòloga 

també ha augmentat.  

 

Respecte el nombre d’ entrevistes de professionals per casos, s’han fet menys 

coordinacions respecte a l’any 2012. Aquest descens pot significar que no ha estat 

necessari sempre fer coordinacions amb altres professionals en tots els casos, ja que 

la demanda de la dona podia ser resolta directament des del PIAD amb 

l’assessorament i els recursos que se li faciliten facilitats des del mateix servei.  

 

Cal dir que dins d’aquesta categoria també es tenen en compte les coordinacions amb 

professionals que des del PIAD s’han realitzat per tal de gestionar les demandes 

d’acompanyaments del grup de voluntàries del GEDA (Emmarcat dins de les tasques 

de suport a grups de dones, el PIAD ofereix suport al recurs comunitari per 

acompanyaments a dones víctimes de violència masclista, el grup GEDA. Enguany, les 

demandes d’acompanyaments van ser 5 i finalment es van portar a terme 4 

acompanyaments). 

 

 

TIPUS DE DEMANDA 
PIAD HORTA - GUINARDÓ 

2013 2012 DIFERÈNCIA 

Assessorament psicològic 58 39 
48,72% 

Discriminació 1 0 
100,00% 

Formació 3 2 
50,00% 

Jurídica 120 102 
17,65% 

Laboral 28 20 
40,00% 
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Participació 103 64 
60,94% 

Social 12 15 
-20,00% 

Violència de gènere 53 43 
23,26% 

Altres 11 41 
-73,17% 

TOTAL 389 326 
19,33% 

 

 

Respecte a les demandes plantejades per les dones, aquest any, es pot veure que la 

principal demanda que han fet les dones ha estat la jurídica i la de participació en 

grups i tallers del PIAD. Les dones valoren molt positivament el poder rebre 

assessorament jurídic gratuït i el poder accedir a espais de participació com poden ser 

els grups de creixement personal organitzats pel PIAD, o els tallers de diferents 

temàtiques, impartits per especialistes en cada temàtica. 

 

Pel que fa a l’assessorament jurídic, ha hagut un discret augment relatiu en el nombre 

de demandes per part de les dones ateses al PIAD: Durant l’any 2.012, de cada 3,196 

demandes, 1 era d’assessorament jurídic; i durant l’any 2.013, de cada 3,241 

demandes, 1 era d’assessorament jurídic. 

 

Si bé ha augmentat el nombre d’entrevistes realitzades des de l’assessoria jurídica 

durant l’any 2.013, el nombre de demandes de l’any 2.012 a l’any 2.013 ha estat molt 

similar. Aquesta dada apunta a que les dones ateses per l’assessoria jurídica durant 

l’any 2.013 han tingut més recurrència a les entrevistes que les ateses durant l’any 

2.012. 

 

Altres demandes que han estat destacades aquest any són les referents a 

d’acompanyament  psicològic i la de violència de gènere. També han fet demanda 

relacionada a temes laborals i de problemàtiques socials. 

 

Respecte a l’acompanyament psicològic, a banda de les dones que accedeixen al PIAD 

a títol propi i que fan demanda explícita d’atenció psicològica sobre diferents 

problemàtiques, altres dones han estat derivades d’altres serveis del districte 

específicament per l’acompanyament psicològic (aquests serveis poden ser serveis 

socials, ambulatoris, etc.). En aquest sentit el fet de presentar el recurs de 

l’acompanyament psicològic als diferents serveis del districte ha fet que el tinguin en 

compte alhora de derivar a dones.  

 

Pel que fa a la violència masclista, es pot veure que també han augmentat els casos, 



 

 

 

11 

 

Memòria  2013. Punt d’Informació i Atenció a les Dones d’Horta-Guinardó 

 

concretament un 23,2%. El fet que les dones facin demanda explícita sobre aquesta 

problemàtica indica que cada vegada més les dones tenen major capacitat 

d’identificar-la com una situació no desitjada per elles que els crea malestar. 

 

La demanda laboral també ha augmentat, evidenciant la situació de precarietat 

econòmica a moltes dones que els ha causat la crisis actual. 

 

 

TEMA TREBALLAT 
PIAD HORTA - GUINARDÓ 

2013 2012 DIFERÈNCIA 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 61 66 -7,58% 

DISCRIMINACIÓ 1 0 100,00% 

JURÍDIC -  LEGAL: separacions i divorcis 84 64 31,25% 

JURÍDIC-LEGAL: permís treball/residència 5 2 150,00% 

JURÍDIC- LEGAL: altres problemàtiques 33 34 -2,94% 

LABORAL- FORMACIÓ 30 30 0,00% 

PERSONAL 174 129 34,88% 

SALUT 16 15 6,67% 

SOCIAL 8 12 -3,33% 

ECONÒMICA 7 5 40,00% 

Altres 5 10 -50,00% 

TOTAL 424 367 15,53% 

 

El tema – o problemàtica – treballat és un indicador que ens serveix per valorar la 

capacitat de detecció que te el PIAD. Així, el que més s’ha treballat el 2013 ha estat la 

temàtica Personal. Aquest ítem fa referència a les diferents problemàtiques o 

necessitats personals, que es poden incloure en un suport psicològic, ja sigui 

individual o grupal.  

 

Respecte als temes que s’han treballat a l’assessorament jurídic, l’especialitat que 

més s’ha treballat amb les dones ateses ha estat la de Dret de Família (un 84% de les 

dones ateses). Volum molt superior al de la resta de la ciutat (72 % de les dones 

ateses). En canvi, el percentatge de dones ateses per situacions de violència de gènere 

és inferior al mitjà de la ciutat (18 % respecte al 25 %). 

 

Altres temes treballats han estat la violència de gènere, el tema econòmic, el social, 

laboral-formació i de salut. En comparació amb el 2012 s’observa que hi ha hagut un 
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augment dels temes de tipus personal, així com els temes relacionats amb aspectes 

jurídics.  

 

Respecte a la violència de gènere, han hagut 53 demandes explícites al respecte, però 

que s’ha treballat 61 cops. Això vol dir que moltes vegades la dona no fa demanda 

explícita d’estar vivint una situació de violència masclista, sinó que consulta per altres 

temes, per exemple, consultes jurídiques de separacions i divorcis i a partir de 

l’entrevista es detecta una problemàtica de violència de gènere. La feina del PIAD serà 

la detecció d’aquesta situació i acompanyar a la dona per valorar el risc, per una 

banda, i poder identificar-la. 

 

   

SERVEIS ON ES DERIVEN 
PIAD HORTA - GUINARDÓ 

2013 2012 DIFERÈNCIA 

ABS 1 7 -85,71% 

Agència de treball / Inserció 5 14 -64,29% 

AGI Atenció psicològica 0 2 -100,00% 

Altres PIAD 0 1 -100,00% 

Associacions de dones 8 3 166,67% 

Barcelona Activa / ent. Inserció 9 11 -18,18% 

C.S.S. 34 16 112,50% 

Centres cívics 1 1 0,00% 

CIPAIS 0 0 0,00% 

CIRD 1 2 -50,00% 

CSMA 2 0 100,00% 

EAD 5 4 25,00% 

Entitats especialitzades 21 13 61,54% 

Escola Adults 0 3 -100,00% 

Exil 0 3 -100,00% 

FEMAREC 0 0 0,00% 

GENUS 0 0 0,00% 

ICD 2 3 -33,33% 

IRES   0 2 -100,00% 

Normalització Lingüística 1 0 100,00% 

OAC 1 0 100,00% 

OAVD 0 0 0,00% 

PASSIR 0 0 0,00% 

S.A.H. 0 1 -100,00% 

S.A.N 3 6 -50,00% 

SAIER 0 0 0,00% 

SOJ 0 3 -100,00% 

SURT 7 2 250,00% 
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TAMAIA 0 0 0,00% 

Altres  31 29 6,90% 

TOTAL 132 126 4,76% 

 

 

Respecte a les derivacions fetes veiem que hi ha hagut un petit increment, no gaire 

significatiu en la seva totalitat. Però, en relació als serveis on es deriva, es pot veure 

que han crescut significativament les que s’han realitzat als Centres de Serveis Socials, 

especialment  pels casos de violència. Els casos de violència que arriben al PIAD, tot i 

que també es poden derivar a l’EAD (SARA), quan la dona necessita d’una intervenció 

urgent - degut a una situació de risc -, o be quan necessita acolliment, el PIAD ha de 

derivar majoritàriament als centres de serveis socials. 

 

Alguns casos de violència masclista no han estat derivats en un primer moment a 

serveis socials perquè la dona únicament ha demanat una orientació jurídica o un 

assessorament personal sobre la seva situació però sense voler encara prendre cap 

mesura en concret, sempre que es valora que no és es tracta d’una situació de risc. En 

aquests casos se li explica a la dona quin és el circuit, quines mesures de protecció pot 

prendre i amb quins serveis i recursos es pot posar en contacte si ho necessita, i, al 

mateix temps, es fa seguiment dels casos. 

 

Dins de la categoria de derivació a Entitats especialitzades, s’han tingut en compte per 

exemple les fetes al grup GEDA, a la Fundació Vicky Bernadet, a Somia, Ventijol, l’Aula 

Alexandra, al programa Sara de la Creu Roja, etc.  

 

També s’ha derivat a associacions de dones com per exemple associacions de dones 

empresàries, Associació de Famílies monoparentals, Ca la Dona, o a l’Associació de 

Dones Juristes.  

 

A la categoria Altres es troben derivacions cap el Banc del Temps, la Federació 

Catalana de Voluntariat, Caritas, l’Oficina d’Habitatge, el Punt d’Informació Juvenil, al 

Programa Nous Veïns i Veïnes, a la OTG, a l’Oficina de Benestar Social i Família, als 

Casals de Gent Gran, a la Oficina per la no discriminació o al programa de Famílies 

Col·laboradores. 

 

Altres derivacions han estat a SURT i/o a Barcelona Activa quan la dona ha fet 

demanda laboral. També s’ha derivat a l’ICD o al programa de Normalització 

lingüística. 
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2.2. Atenció Individual 2012-2013. Acompanyament Psicològic 

 

 

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT PSICOLÒGIC 

PIAD HORTA - GUINARDÓ 

2013 2012 DIFERÈNCIA 

Dones ateses  1es entrevistes (noves) 46 24 91,67% 

Dones en seguiment 14 8 75,00% 

Reobertura d’expedient/reingressos 0 0 0,00% 

TOTAL DONES DIFERENTS ATESES  60 32 87,50% 

NÚM VISITES DURANT L’ANY 278 197 41,12% 

 

Dones ateses per mesos: 

 

PIAD HORTA-GUINARDÓ - ACOMPANYAMENT PSICOLÒGIC 

DONES 
ATESES 

Gen. Feb. Mar. Abr. Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. 

Dones 
ateses  1es 
entrevistes 

0 3 2 7 3 1 8 2 5 4 8 3 

Dones 
ateses  2es 
entrevistes 

14 10 10 14 15 15 22 22 21 27 30 27 

Reobertura 
d'expedients 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
DONES 
ATESES 

14 13 12 21 18 16 30 24 26 31 38 30 
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TIPUS DE DEMANDA DEL PROGRAMA 
D’ACOMPANYAMENT PSICOLÒGIC 

PIAD HORTA - GUINARDÓ 

2013 2012 DIFERÈNCIA 

Processos de separació disfuncional 
17 2 750,00% 

Dols i ruptures no disfuncionals 
10 6 66,67% 

Dols ambigus 
0 1 -100,00% 

Dol migratori i dificultats en el procés d'adaptació 
1 0 100,00% 

Crisis i canvis en el cicle vital de la dona 
7 0 100,00% 

Conflictes de parella 
4 1 300,00% 

Autoestima i habilitats relacionals 
7 10 -30,00% 

Assetjament moral o sexual a la feina 
0 3 -100,00% 

Altres 
0 1 -100,00% 

TOTAL 46 24 92% 

  

 

SERVEIS ON ES DERIVA DES DEL PROGRAMA 
D’ACOMPANYAMENT PSICOLÒGIC 

PIAD HORTA - GUINARDÓ 

2013 2012 DIFERÈNCIA 

Associació catalana de dones separades 
0 0 0,00% 

SAN 
0 0 0,00% 

LARIS 
1 1 0,00% 

CSMIJ 
0 0 0,00% 

TAMAIA 
0 0 0,00% 

SOMIA 
0 0 0,00% 

CSMA 
0 0 0,00% 

VICKI BERNADET 
0 0 0,00% 

VENTIJOL 
0 0 0,00% 

RECURSOS D'INSERCIÓ LABORAL 
2 0 100,00% 

SERVEIS SOCIALS 
0 0 0,00% 

EXIL 
1 0 100,00% 

Altres 
3 0 100,00% 

TOTAL 7 1 600,00% 
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BAIXES DEL PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT 
PSICOLÒGIC 

PIAD HORTA - GUINARDÓ 

2013 2012 DIFERÈNCIA 

Assoliment d’objectius 17 15 13,33% 

Abandó 
11 8 37,50% 

Derivació 
4 0 100,00% 

Finalització per mutu acord 
3 1 200,00% 

Altres 
0 1 -100,00% 

TOTAL 35 25 40,00% 

 
 

ABSÈNCIES DEL PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT 
PSICOLÒGIC 

PIAD HORTA - GUINARDÓ 

2013 2012 DIFERÈNCIA 

Avisen amb antelació (sessió) 34 12 183,33% 

No avisen 13 30 -56,67% 

TOTAL 47 42 11,90% 

 

 

El primer a destacar és l’augment molt important en el nombre de dones ateses per 

primer cop (dones noves) en que l’augment ha suposat un 91,67%. També les dones 

en seguiment del servei d’acompanyament psicològic, on gairebé s’han doblat les 

xifres respecte l’any 2012. Tenint en compte les dades totals d’atencions al PIAD 

d’aquest any en relació a l’any anterior, aquest augment és especialment significatiu, 

ja que mostra que s’ha millorat l’accés a l’espai d’acompanyament psicològic. A més 

d’un augment general del nombre de dones que han rebut atenció al PIAD, amb les 

dades que es reflecteix més endavant sobre el canal d’entrada, es pot inferir que 

aquesta millora en l’accés a l’espai d’acompanyament psicològic ve donat per un bon 

assessorament per part de la tècnica cap a la usuària i per l’esforç invertit en donar a 

conèixer aquest espai mitjançant les presentacions del model d’acompanyament 

psicològic a d’altres serveis del territori; ja que ha augmentat la proporció de dones 

que inicien un procés d’acompanyament psicològic respecte el nombre total de dones 

ateses pel PIAD en comparació amb l’any 2012. Si al 2012, el nombre de primeres 

entrevistes d’acompanyament psicològic representava un 12,12% del total de dones 

ateses en 1a entrevista al PIAD, al 2013 aquesta proporció augmenta fins a un 20,2%. 

 

Mencionar també les diferències en el tipus de demanda de l’any 2013 respecte l’any 

anterior. La valoració que se’n fa al respecte és molt positiva; ja que han augmentat 

molt els casos de demanda d’acompanyament psicològic per processos de separació i 
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dols. Aquest canvi de tendència pot venir donat per una bona difusió dels objectius 

d’aquest espai; per exemple, quan s’ha fet presentacions de l’acompanyament 

psicològic del PIAD a altres serveis susceptibles de fer derivacions. 

 

Cal tenir en compte també que, proporcionalment a les dades totals, les dones han 

anul·lat menys visites que en l’any 2012. A més, s’han invertit d’un any a l’altre la 

proporció de dones que avisen amb antelació respecte de les que no ho fan. Totes 

dues dades indicarien que s’ha millorat el nivell de compromís de les dones usuàries 

respecte l’espai d’acompanyament psicològic. 

 

 S’ha de tenir en compte també que el descens de baixes per assoliment d’objectius 

de l’any 2013 respecte l’any anterior no té relació amb un augment dels 

abandonaments, sinó que està vinculat a la derivació d’alguns casos altres serveis o 

entitats. 
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2.3. Atenció Individual 2012-2013. Assessorament Jurídic 

 

 

TOTAL DONES ATESES 2013 

 
2012 

 
DIFERÈNCIA 

Dones noves 91 109 
-16,51% 

ACUMULATIU DONES DIFERENTS ATESES 91 113 -19,47% 

 
 

USOS DEL SERVEI 2013 
 

2012 
 

DIFERÈNCIA 

Entrevistes dones x assessoria jurídica 118 113 4,42% 

Entrevistes coordinació per casos 86   

 
 

DONES ATESES PER ESPECIALITATS 2013 

 
2012 

 
DIFERÈNCIA 

Dret de família 92 96 
-4,17% 

Dret laboral 12 0 
100,00% 

Estrangeria 4 0 
100,00% 

Dret civil 16 4 
300,00% 

Dret Penal 3 5 
-40,00% 

Dret administratiu 4 5 
-20,00% 

Violència masclista 21 3 
600,00% 

TOTAL 152 113 
34,51% 

 
 

CONSULTES REALITZADES 2013 
 

% 

Separacions i divorcis 50 22,94% 

Custòdia fills, impagament de pensions i filiació 52 23,85% 

Separacions i divorcis vinculats a violència de gènere 13 5,96% 

Estrangeria - permisos de residència o treball 5 2,29% 

Estrangeria relacionada amb violència de gènere. 1 0,46% 

Consultes sobre temes civils - habitatge 23 10,55% 

Consultes sobre temes civils - altres 11 5,05% 

Consultes sobre temes penals 12 5,50% 

Consultes sobre temes administratius 2 0,92% 

Violència de gènere 25 11,47% 
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Altres 24 11,01% 

TOTAL 218 100,00% 

 
 

SERVEIS ON ES DERIVA 2013 
 

2012 
 

DIFERÈNCIA 

Torn d'ofici 48 52 
-7,69% 

Serveis jurídics entitats/privats 6 16 -62,50% 

SOJ 9 0 100,00% 

Altres recursos 30 19 57,89% 

TOTAL 93 87 6,90% 

 
 

Durant el 2013 el percentatge més elevat de consultes han estat les relacionades amb 
la custòdia dels fills i situacions d’impagaments de pensions (42 % de les consultes 
ateses, significativament pel damunt de la mitjana de la ciutat, 32 %) 
 
Respecte a les consultes realitzades al conjunt de la ciutat: 
 

Districte / % 

Consultes 

Separacions i divorcis (30 

% ) 

Custòdia, Impagaments pensions 

(32 %) 

Violència de gènere (20 

%) 

Horta – Guinardó 36 % 42 % 21 % 

 

A nivell general de consultes rebudes, el Districte d’Horta – Guinardó es comporta de 
manera molt similar al de la globalitat de la ciutat. 
 
Pel que fa les problemàtiques detectades des del servei d’assessorament jurídic, 
destaca la de necessitat d’acompanyament psicològic, amb un 32 % de les dones 
ateses, dada discretament superior al de la mitjana de la ciutat (27 %).  
 
En aquest districte no es detecten major nombre de situacions de violència de gènere 
(no verbalitzades ni expressades per les dones) que en la resta de districtes de la 
ciutat. 
  
Ha hagut una disminució significativa de les derivacions a serveis d’assessorament 
jurídic d’entitats privades. El 35 % de les dones ateses són tributàries i són derivades a 
Justícia Gratuïta. 
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3. Dades perfil usuàries 

3.1. Perfil usuàries. Dades Generals 

 

Les dades del perfil d'usuàries corresponen a dades extretes a partir de les dones noves: 

 

CANAL D’ENTRADA 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Altres PIADs 0 2 -100,00% 

Associacions de dones 4 2 100,00% 

ABS 18 22 -18,18% 

Biblioteques 0 3 -100,00% 

Centres Cívics 16 11 45,45% 

Coneguts/des 49 37 32,43% 

CSMA 2 7 -71,43% 

CSS 35 29 20,69% 

Entitats districte 3 2 50,00% 

Entitats inserció laboral 0 0 0,00% 

G.U o Mossos 5 1 400,00% 

Internet 18 13 38,46% 

Institut Català de les dones 7 0 100,00% 

OAC 4 3 33,33% 

OAVD 0 1 -100,00% 

Premsa 0 0 0,00% 

Telèfons informació (010, 016, etc.) 7 10 -30,00% 

Tríptics 7 3 133,33% 

La pròpia usuària 32 7 357,14% 

Altres 19 34 -44,12% 

Sense dades 1 11 -90,91% 

TOTAL DONES  227 198 - 
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EDAT 2013 2012 DIFERÈNCIA 

menys de 18 anys 0 0 0,00% 

18-25 anys 11 19 -42,11% 

26-35 anys 43 51 -15,69% 

36-45 anys 61 45 35,56% 

46-55 anys 50 39 28,21% 

56-65 anys 40 26 53,85% 

més de 65 anys 18 12 50,00% 

Sense dades 4 6 -33,33% 

TOTAL DONES  227 198 - 

 

RESIDÈNCIA 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Les Corts 0 0 0,00% 

Sants-Montjuïc 1 1 0,00% 

Sarrià-St. Gervasi 0 0 0,00% 

Sant Andreu 6 7 -14,29% 

Sant Martí 7 0 100,00% 

Eixample 7 6 16,67% 

Nou barris 3 5 -40,00% 

Gràcia 11 6 83,33% 

Horta-Guinardó 186 169 10,06% 

Ciutat Vella 0 0 0,00% 

Barcelona  Rodalies 1 0 100,00% 

Fora Barcelona 5 4 25,00% 

Sense dades 0 0 0,00% 

TOTAL DONES 227 198 - 

 

ESTAT CIVIL 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Casada 80 67 19,40% 

Divorciada 40 26 53,85% 

Separada 20 15 33,33% 

Parella de fet 13 15 -13,33% 

Soltera 57 49 16,33% 

Vídua 15 15 0,00% 

Sense dades 2 11 -81,82% 

TOTAL DONES  227 198 - 
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NACIONALITAT 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Africana subsahariana 0 1 -100,00% 

Asiàtica 1 2 -50,00% 

Centre-americana 2 1 100,00% 

Espanyola 182 125 45,60% 

Europea 7 7 0,00% 

Magrebina 5 2 150,00% 

Nord-americana 0 3 -100,00% 

Sud-americana 18 44 -59,09% 

Sense dades 12 13 -7,69% 

TOTAL DONES  227 198 - 

 

NÚM. DE FILLS/ES 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Embarassada 1 0 100,00% 

Sense fills/es 58 47 23,40% 

1 fill/a 63 68 -7,35% 

2 fills/es 72 54 33,33% 

3 fills/es 21 15 40,00% 

4 fills/es 3 1 200,00% 

5 fills/es 2 3 -33,33% 

6 fills/es 0 0 0,00% 

7 fills/es 1 0 100,00% 

8 fills/es 0 0 0,00% 

9 fills/es 0 0 0,00% 

Sense dades 6 10 -40,00% 

TOTAL DONES  227 198 - 

 

 NIVELL D’INSTRUCCIÓ 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Analfabetisme 0 1 -100,00% 

Estudis primaris 20 24 -16,677% 

Graduat escolar 12 13 -7,69% 

F.P. 38 33 15,15% 

Batx. superior o B.U.P. 38 28 35,71% 

Estudis universitaris 67 44 52,27% 

Altres 4 4 0,00% 

Sense dades 48 51 -5,88% 

TOTAL DONES  227 198 - 
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SITUACIÓ LABORAL 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Assalariada eventual 14 18 -22,22% 

Assalariada fixa 59 38 55,26% 

Aturada 52 56 -7,14% 

Autònoma 5 10 -50,00% 

Economia submergida 10 12 -16,67% 

Feines de la llar per compte aliena 2 0 100,00% 

Empresària 1 1 0,00% 

Mestressa de casa 1 4 -75,00% 

Incapacitat per treballar 15 10 50,00% 

Jubilada 26 16 62,50% 

No treballa 27 9 200,00% 

Baixa laboral 4 11 -63,64% 

Sense dades 11 13 -15,38% 

TOTAL DONES 227 198 - 

 

PROFESSIÓ 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Personal directiu 0 0 0,00% 

Tècniques  i professionals científiques 5 1 400,00% 

Tècniques i professionals de suport 41 50 -18,00% 

Empleades administratives 44 14 214,29% 

Treb. Serveis i venedores de comerç 44 45 -2,22% 

Treb. Qualificades activitat agrària i pesca 1 0 100,00% 

Treb. Indústria i construcció, artesanes 6 1 500,00% 

Operadores instal·lacions i maquinària, 
muntadores 

1 0 100,00% 

Treballadores no qualificades 52 22 136,36% 

Estudiants 6 3 100,00% 

Sense dades 27 62 -56,45% 

TOTAL DONES  227 198 - 
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Cal comentar que aquest any han augmentat el nombre de derivacions de Serveis 

Socials, dada que es considera molt positiva. Aquests principalment deriven perquè 

les dones puguin rebre assessorament jurídic o puguin participar a algun grup o taller 

que organitza el organitzat des del PIAD, així com per l’acompanyament psicològic, 

com a complement de la intervenció que estan realitzant des del Centre de Serveis 

Socials. 

 

3.2 Perfil de les dones usuàries del Programa d’Acompanyament Psicològic 

 

Les dades del perfil d'usuàries corresponen a dades extretes a partir de les noves: 
 

 

 CANAL D’ENTRADA 2013 2012 DIFERÈNCIA 

La pròpia usuària 
18 16 12,50% 

Tècnica del PIAD 
21 4 425,00% 

Serveis que deriven directament a l'atenció 
psicològica 

1 2 -50,00% 

Tècnica d'un altre PIAD 
0 1 -100,00% 

Serveis Socials 
1 1 0,00% 

Altres 
5 0 100,00% 

TOTAL DONES  46 24 - 

 

EDAT 2013 2012 DIFERÈNCIA 

menys de 18 anys 0 0 0,00% 

18-25 anys 1 3 -66,67% 

26-35 anys 10 10 0,00% 

36-45 anys 16 5 220,00% 

46-55 anys 11 4 175,00% 

56-65 anys 4 2 100,00% 

més de 65 anys 4 0 100,00% 

Sense dades 0 0 0,00% 

TOTAL DONES 46 24 - 
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RESIDÈNCIA 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Les Corts 0 0 0,00% 

Sants-Montjuïc 0 0 0,00% 

Sarrià-St. Gervasi 0 2 -100,00% 

Sant Andreu 0 0 0,00% 

Sant Martí 0 1 -100,00% 

Eixample 1 0 100,00% 

Nou barris 0 0 0,00% 

Gràcia 0 0 0,00% 

Horta-Guinardó 41 21 95,24% 

Ciutat Vella 1 0 100,00% 

Barcelona  Rodalies 2 0 100,00% 

Fora Barcelona 1 0 100,00% 

Sense dades 0 0 0,00% 

TOTAL DONES  46 24 - 

 

ESTAT CIVIL 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Casada 16 7 128,57% 

Divorciada 5 3 66,67% 

Separada 12 5 140,00% 

Parella de fet 1 1 0,00% 

Soltera 10 6 66,67% 

Vídua 2 2 0,00% 

Sense dades 0 0 0,00% 

TOTAL DONES  46 24 - 
 

NACIONALITAT 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Africana subsahariana 0 0 0,00% 

Asiàtica 0 0 0,00% 

Centre-americana 5 1 400,00% 

Espanyola 33 16 106,25% 

Europea 2 2 0,00% 

Magrebina 0 1 -100,00% 

Nord-americana 0 0 0,00% 

Sud-americana 6 4 50,00% 

Sense dades 0 0 0,00% 
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TOTAL DONES  46 24 - 

 

NÚM. DE FILLS/ES 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Embarassada 0 0 0,00% 

Sense fills/es 11 12 -8,33% 

1 fill/a 18 8 125,00% 

2 fills/es 12 3 300,00% 

3 fills/es 1 1 0,00% 

4 fills/es 2 0 100,00% 

5 fills/es 1 0 100,00% 

6 fills/es 0 0 0,00% 

7 fills/es 0 0 0,00% 

8 fills/es 0 0 0,00% 

9 fills/es 0 0 0,00% 

Sense dades 1 0 100,00% 

TOTAL DONES 46 24 - 

 

NIVELL D’INSTRUCCIÓ 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Analfabetisme 0 0 0,00% 

Estudis primaris 1 4 -75,00% 

Graduat escolar 10 3 233,33% 

F.P. 8 4 100,00% 

Batx. superior o B.U.P. 6 2 200,00% 

Estudis universitaris 19 10 90,00% 

Altres 0 1 -100,00% 

Sense dades 2 0 100,00% 

TOTAL DONES 46 24 - 

 

SITUACIÓ LABORAL 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Assalariada eventual 2 3 -33,33% 

Assalariada fixa 20 8 150,00% 

Aturada 8 4 100,00% 

Autònoma 1 2 -50,00% 

Economia submergida 2 2 0,00% 

Feines de la llar per compte aliena 1 0 100,00% 

Empresària 0 0 0,00% 

Mestressa de casa 0 0 0,00% 

Incapacitat per treballar 1 0 100,00% 

Jubilada 3 0 100,00% 

No treballa 4 2 100,00% 

Baixa laboral 3 3 0,00% 
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Sense dades 1 0 100,00% 

TOTAL DONES  46 24 - 

 

PROFESSIÓ 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Educació 1 1 0,00% 

Sanitat 5 1 400,00% 

Comerç / Venta 10 1 900,00% 

Administració 7 1 600,00% 

Restauració /Hosteleria 3 2 50,00% 

Neteja 4 1 300,00% 

Estudiants 1 0 100,00% 

Industria 3 0 100,00% 

Sector tècnic 5 1 400,00% 

Sector artístic 0 0 0,00% 

Sector científic 0 0 0,00% 

Sense dades 4 7 -42,86% 

Altres 3 9 -66,67% 

TOTAL DONES  46 24 - 

 

 

 

En relació al canal d’entrada, cal destacar el gran augment de dones que elaboren la 

seva demanda d’acompanyament psicològic arrel d’una o més entrevistes amb la 

tècnica al 2013, un 19% més que en l’any anterior. Si comparem es comparen 

l’evolució de les dades d’un any cap a l’altre, es pot veure com aquesta demanda 

probablement no havia estat identificada o formulada explícitament per la usuària en 

el moment de dirigir-se al PIAD. Alhora es manté un bon nombre de dones que 

demanden l’acompanyament psicològic per iniciativa pròpia, sovint perquè els hi ha 

estat recomanat per altres dones que hi han estat vinculades anteriorment i han fet 

una valoració positiva del servei i de l’espai. 

 

Respecte l’edat de les dones que han iniciat un acompanyament psicològic l’any 2013 

es pot veure com, tot i que s’acumulen en les edats mitges, la distribució s’estén al 

llarg de totes les franges d’edat; molt més que l’any 2012. Tenint en compte que les 

distribucions per edat no han canviat notablement d’un any a l’altre en relació al total 

de dones ateses al PIAD, això podria voler dir que l’espai d’acompanyament psicològic 

està millorant la seva accessibilitat a diferents perfils de dones. 
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Una dada significativa a tenir en compte en relació a l’estat civil de les dones ateses a 

l’espai d’acompanyament psicològic és l’augment, respecte l’any anterior, de dones 

separades. Aquesta dada es vincula directament amb el motiu de demanda per dols i 

ruptures, que ha augmentat notablement aquest any. Una altra dada que reforça 

l’augment d’aquest tipus de demanda és que la majoria de dones disposen d’una 

feina fixa; factor que les hi permet tenir una estabilitat i autonomia econòmica i que 

es plantegin iniciar una separació sentimental; entenent que sovint les limitacions 

econòmiques poden ser un obstacle de cara a engegar un procés de separació de les 

seves parelles. 

 

3.3 Perfil de les dones usuàries  del Servei d’Assessorament Jurídic 

 
Les dades del perfil d'usuàries corresponen a dades extretes a partir de les noves: 

 

EDAT 2013 2012 DIFERÈNCIA 

menys de 18 anys 0 0 0,00% 

18-25 anys 3 9 -66,67% 

26-35 anys 18 28 -35,71% 

36-45 anys 26 36 -27,78% 

46-55 anys 23 18 27,78% 

56-65 anys 11 16 -31,25% 

més de 65 anys 2 2 0,00% 

Sense dades 8 0 100,00% 

TOTALS 91 109 - 

 

ESTAT CIVIL 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Casada 38 
44 -13,64% 

Separada/Divorciada 30 
32 -6,25% 

Parella de fet 6 
0 100,00% 

Soltera 7 
30 -76,67% 

Vídua 4 
3 33,33% 

Sense dades 6 
0 100,00% 
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TOTALS 91 109 - 

 

NACIONALITAT 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Africana subsahariana 9 0 100,00% 

Asiàtica 0 0 0,00% 

Centre-americana 1 0 100,00% 

Espanyola 62 81 -23,46% 

Europea 2 5 -60,00% 

Magrebina 3 0 100,00% 

Nord-americana 0 0 0,00% 

Sud-americana 7 23 -69,57% 

Sense dades 7 0 100,00% 

TOTALS 91 109 - 

 
 

NOMBRE DE FILLS/ES 2013 2012 DIFERÈNCIA 

Embarassada 
4 0 100,00% 

Sense fills/es 
11 47 -76,60% 

Amb fills /es 
72 62 16,13% 

Sense dades 
4 0 100,00% 

TOTALS 91 109 - 

 
Les dades de perfil de les dones ateses en assessoria jurídica segueixen la tendència de 
les dades generals de les dones ateses en el PIAD: decrement de les franges d’edat de 
les dones més joves (26 – 45 anys) i increment de la franja 46 – 55 anys. 
 
Si es relaciona el tipus d’intervenció majoritària (dret de família, custòdia i 
impagaments) amb la franja d’edat (46 – 55 anys), ens trobem que dones madures 
separades no recentment, es troben en situacions d’impagaments de pensions per 
part de l’ex–cònjuge (situació amb la que no s’havien trobat anteriorment). 
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4. Dades sobre la intervenció grupal 

4.1 Dades sobre la intervenció grupal 2012-2013.  

 

 

ACTIVITATS GRUPALS 

PIAD HORTA - GUINARDÓ 

2013 2012 DIFERÈNCIA 

Grups:  Conducció grups (sessions) 14 12 16,67% 

Tallers: Organització grups (sessions) 43 56 -23,21% 

N. Participants diferents Grups 14 11 27,27% 

N. Participants diferents Tallers 188 177 
6,21% 

N. Participants acumulat (Grups i Tallers) 202 188 7,45% 

 

 

Aquest any s’han organitzat més sessions a nivell del grup que condueixen la tècnica i 

la psicòloga. S’observa que s’han organitzat menys tallers grupals que l’anterior any. 

Tot i que això no ha influït dràsticament en el nombre de dones participants. 

 

Cal tenir en compte que el PIAD, a més dels tallers i grups que organitza pròpiament, 

també participa en altres projectes grupals com és el TROBAT, que es tracta d’un 

projecte grupal que es dur a terme cada any i neix de la comissió de gènere del 

Projecte Nous Veïns i Veïnes d’Horta-Guinardó. En aquest grup participen dones de 

totes les edats amb diferents problemàtiques i necessitats i té una duració d’un curs 

escolar. Es valora la importància de participar en la comissió que organitza el mateix. 

 

4.2. Descripció de les activitats grupals.  

 

CONDUCCIÓ DE GRUPS – 2013 

GRUP: Grup de creixement personal 

Dates Del 16 de d’abril al 25 de juny 

Horari Dimarts de 19 a 20.30h 

Durada 12 sessions d’1 hora i mitja 

Lloc on s’ha realitzat Sala de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència. C/ Lepant, 385 

Contingut 

El grup de creixement personal és un espai d’ajuda mútua que 

permet a les dones trobar eines per millor el seu benestar.  

Aquest grup va dirigit a dones majors d’edat, amb motivació i que es 

trobin en alguna situació de manca d’espais relacionals, de crisis 

vinculades als canvis de cicle vital, de separacions afectives i pèrdues, 
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de conflictes relacionals i familiars, d’autoestima deteriorada i de 

dependència emocional. 

L’objectiu del taller és crear un espai d’escolta i de relació que 

afavoreixi la presa decisions i l’afrontament de canvis i conflictes de 

la vida quotidiana. 

 

Com a objectius específics trobem els següents: 

- Validar les emocions 

- Promoure les capacitats de les dones 

- Afavorir un millor autoconcepte 

- Resolució de conflictes 

- Treballar les dinàmiques relacionals que es donen en l’ 

entorn. 

- Major assertivitat (pensar més en les necessitats pròpies). 

- Gestió de l’estrès 

- Sortir de l’aïllament 

- Estereotips i rols de gènere. 

 

Alguns dels temes treballats durant el grup han estat: l’assertivitat, 

les pors, resolució de conflictes, canvis al cicle vital, relacions mares i 

fills/es, aspiracions, metes, la culpa, la ràbia, com ens veuen els 

altres, reconeixement de les pròpies habilitats i dificultats, etc. 

 

Per treballar aquests temes s’han utilitzat diferents dinàmiques de 

reflexió individual i grupal: dinàmiques de presentació i cohesió 

grupal, dinàmiques dirigides a identificar les necessitats, dinàmiques 

d’autoconeixement, per treballar l’autoestima, de reflexió, 

d’expressió i conscienciació, de resolució de conflictes i dinàmiques 

de relaxació. 

 

Núm. Participants 10 

 

 

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS / TALLERS 2013 

ACTIVITAT: Cercle de dones 

Dates Inici 11 de febrer, final 6 de maig 

Horari Dilluns de 19 a 21h 

Durada 7 sessions de 2h 

Lloc on s’ha realitzat Centre cívic Matas i Ramis 

Organitzat per PIAD Horta-Guinardó. 

Contingut 

 

Espai de relació i participació per dones on: 

- Entrar en contacte amb el seu interior i reconèixer les pròpies 

necessitats.  

- Restablir i enfortir la relació amb elles mateixes i les altres dones, des 

de la sororitat.  

- Aprendre a través de les experiències compartides.  

- Sostenir un espai d'ajuda mútua on reconèixer el viure de cada dia, 

deixant de banda el judici i recuperant la capacitat de gestió personal.  

- Conèixer els Cicles de la Vida i reconèixer-los en els seus propis cossos.  

- Honrar el valor de ser dona i reconèixer les qualitats femenines.  

- Vivenciar la quotidianitat des d’una nova perspectiva, en consonància 

amb la feminitat. 



 

 

 

32 

 

Memòria  2013. Punt d’Informació i Atenció a les Dones d’Horta-Guinardó 

 

 

Núm. Participants 8 dones 

 

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS / TALLERS 2013 

ACTIVITAT: Taller moviment conscient 

Dates Inici 21 de febrer, final 25 d’abril 

Horari Dijous 18 a 20h. 

Durada 10 sessions 

Lloc on s’ha realitzat Casal d’Entitats Mas Guinardó 

Organitzat per PIAD Horta-Guinardó 

Contingut 

Taller adreçat a dedicar un temps per a connectar amb el cos i sentir 

com estem. Tenir cura de nosaltres mateixes. Adonar-nos de què és el 

que ens va bé. Aprendre eines simples per relaxar tensions. Respectar 

les nostres limitacions i incentivar les nostres habilitats. Gaudir, 

compartir, acompanyar  i sentir el recolzament del grup. 

 

Núm. Participants 9 dones 

 
ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS / TALLERS 2013 

ACTIVITAT: Taller de separacions afectives i pèrdues 

Dates Inici  14 de maig, final 18 de juny. 

Horari Dimarts de 10 a 12.30h 

Durada 6 sessions de 2 hores i mitja 

Lloc on s’ha realitzat Casal de Gent Gran Baix Guinardó. 

Organitzat per PIAD Horta-Guinardó i Casal Baix Guinardó 

Contingut 

Espai vivencial i participatiu, en relació als diferents tipus de separacions i 

pèrdues (edat, imatge pròpia, amistats, família, país, treball, parella,...) 

que experimentem al llarg de la vida i que es poden viure amb sentiments 

que van des de la desesperança fins l’alliberament. 

Es treballen quins aspectes juguen un paper important en la manera de 

viure la pèrdua, la qual, de vegades pot suposar una davallada anímica 

difícil de superar.  

S’ exploren recursos i respostes per tal d’afrontar els diversos malestars. 

 

Núm. Participants 12 dones 

   
ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS / TALLERS 2013 

ACTIVITAT: Activitat estereotips de gènere Centre Formació Persones Adultes El Carmel 

Dates 13 i 14 de juny 

Horari De 15.30h a 19.30h 

Durada 4 hores 

Lloc on s’ha realitzat Centre de formació de persones adultes el Carmel CFA. 

Organitzat per 
PIAD Horta-Guinardó i Centre de formació de persones adultes el Carmel 

CFA. 

Contingut 

Continuïtat de l’activitat d’estereotips de gènere feta dins de les activitats 

de sensibilització al voltant del 8 de març del 2013. L’escola va demanar fer 

un segon taller amb els mateixos alumnes de la primera vegada perquè 
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poguessin profunditzar més en els temes que es van parlar. 

 

Núm. Participants 25 assistents 

 

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS / TALLERS 2013 

ACTIVITAT: Sessió treball jurídic al Grup de suport per a dones que han patit violència de Serveis Socials 

Dates 9 d’abril 

Horari De 17 a 19. 

Durada 1 sessió, 2 hores. 

Lloc on s’ha realitzat CSS Guinardó. 

Organitzat per PIAD Horta-Guinardó i CSS Guinardó. 

Contingut 

Dins del grup de suport per a dones en situació de violència que es fa a 

Serveis Socials del districte, es va proposar fer una sessió amb una de les 

advocades del PIAD, perquè les dones participants del grup poguessin 

aclarir dubtes legals respecte la seva situació. 

 

Núm. Participants 15 dones. 

 

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS / TALLERS 2013 

ACTIVITAT: Taller d’apoderament i inclusió de dones en temps de canvis. 

Dates Inici 17 de setembre, final 31 d’octubre. 

Horari Dimarts i dijous de 10 a 12h. 

Durada 13 sessions de 2 hores. 

Lloc on s’ha realitzat OAC Horta Guinardó 

Organitzat per 

PIAD Horta Guinardó 

PIAD Sant Andreu 

PIAD Eixample 

PIAD Sant Martí 

PIAD Nou Barris 

Contingut 

El procés integral d’apoderament i inclusió de dones “en temps de crisis” 

planteja un treball: 

 

D’apoderament grupal a càrrec de Surt, que haurà de permetre  a través de 

diferents dinàmiques i accions: 

-Afavorir la  presa de consciència de les dones sobre la seva subordinació, 

coneixent les causes estructurals i socials que la generen. 

-Potenciar l’augment de la confiança en si mateixes (“poder propi”). Enfortir la 

seva posició com a subjectes dels processos que vulguin endegar. 

-Defensar l’organització autònoma de les dones per decidir sobre les seves 

vides i, per tant, sobre els seus processos i projectes (el que s’anomena “poder 

amb”). 

-Mobilitzar-se per identificar els seus interessos i transformar les relacions, 

estructures i institucions que les limiten i que perpetuen la seva subordinació 

(“poder per a”). Definir el pla vital. 

-Recuperar recursos personals i desenvolupar habilitats bàsiques per a la vida 

 

D’acompanyament individual: A càrrec de les tècniques del PIAD.  

-Suport individual transversal en tot el programa.  

-Realitzar les tutories de seguiment al procés d’apoderament grupal enteses 

com a conclusió de les accions grupals. Concloure la definició del pla vital fet 
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en grup i fer el seguiment de la seva execució. 

 

Núm. Participants 10 

 
ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS / TALLERS 2013 

ACTIVITAT: Taller d’autoestima per dones grans. 

Dates Inici 24 d’octubre, final 12 de desembre. 

Horari De 11.30 a 13h 

Durada 8 sessions d’ hora i mitja 

Lloc on s’ha realitzat Casal de Gent Gran Vall Hebron 

Organitzat per PIAD Horta-Guinardó i Casals de gent gran del districte d’Horta Guinardó. 

Contingut 

La autoestima és una clau que travessa a les dones en el seu benestar 

emocional, per això és important que es donin compte de com es valoren elles 

mateixes per aprendre a estimar-se.  

En aquest taller es reflexiona en grup sobre l'autoconeixement, salut, 

afectivitat, sexualitat, comunicació, apoderament i recolzament entre les 

dones. 

Es crea un espai de confiança per intercanviar experiències i aprendre unes de 

les altres, des de una visió participativa i vivencial. 

 

Núm. Participants 15 dones. 

 
ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS / TALLERS 2013 

ACTIVITAT: Taller d’autodefensa per a dones. 

Dates Inici 31 d’octubre, final 19 de desembre 

Horari De 18 a 20h 

Durada 7 sessions un cop a la setmana. 

Lloc on s’ha realitzat Casal d’Entitats Mas Guinardó 

Organitzat per PIAD Horta-Guinardó 

Contingut 

La violència envers les dones té característiques diferents de la violència 

envers els homes. Una perspectiva de gènere ens permet saber on hi ha 

perill per a elles i quin tipus de perill és. Aleshores es pot evitar el perill o 

prendre mesures per combatre’l. Es treballa amb la gestió de les emocions 

i la tensió o l’adrenalina per a aplicar millor els coneixements en una 

situació real. També es fa treball amb la comunicació verbal, no verbal, i 

l’espai personal: amb aquestes eines, es pot gestionar les situacions de 

perill perquè no s’esdevinguin situacions de violència física. 

 

Núm. Participants 20 dones. 

 
ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS / TALLERS 2013 

ACTIVITAT: Presentació PIAD al grup TROBAT 

Dates 21 novembre 

Horari De 19.30 a 20h 

Durada 30 minuts. 

Lloc on s’ha realitzat Centre cívic Guinardó 

Organitzat per PIAD Horta-Guinardó i Comissió de gènere Programa Nous Veïns i Veïnes. 

Contingut Presentació del servei del PIAD a les dones participants del grup TROBAT: 
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grup de dones que promou el desenvolupament i la recuperació dels 

recursos personals, potenciant l’autonomia personal. 

 

Núm. Participants 6 dones. 

 
ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS / TALLERS 2013 

ACTIVITAT: Presentació PIAD grup de dones Fundació Grasol. 

Dates 21 novembre. 

Horari De 9.30 a 11h 

Durada 1 hora i mitja. 

Lloc on s’ha realitzat Casal d’Entitats Mas Guinardó. 

Organitzat per PIAD Horta-Guinardó i tècnica d’acollida del districte. 

Contingut 

Presentació del servei del PIAD a les dones usuàries de la Fundació 

Grasol. En la mateixa sessió també es presenta la Mosso d’esquadra 

encarregada del GAV d’Horta-Guinardó. 

L’objectiu és que les dones coneguin els recursos que tenen al seu abast 

per tal de poder ajudar-les a identificar possibles situacions de violència. 

 

Núm. Participants 50 
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5. Dades sobre la intervenció comunitària 2012-2013 

 

5.1. Activitats de sensibilització i commemoració de diades 

 

 

   ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 
PIAD HORTA - GUINARDÓ 

2013 2012 DIFERÈNCIA 

Xerrades o actes 11 12 -8,33% 

Entitats participants 104 10 940,00% 

Participants a les activitats 260 217 19,82% 

 

ENTREVISTES  
PIAD HORTA - GUINARDÓ 

2013 2012 DIFERÈNCIA 

Entrevistes amb entitats 24 15 60,00% 

Entrevistes amb professionals 138 87 58,62% 

 

IMPACTE MEDIÀTIC 

PIAD HORTA - GUINARDÓ 

2013 2012 DIFERÈNCIA 

Entrevistes amb mitjans 0 1 -100,00% 

Articles a mitjans 4 1 300,00% 

TOTAL 4 2 100,00% 

 

XARXES DE PARTICIPACIÓ DISTRICTE 

PIAD HORTA - GUINARDÓ 

2013 2012 DIFERÈNCIA 

Reunions Consell Dones 4 2 100,00% 

Reunions altres xarxes 3 4 -25,00% 

TOTAL 7 6 16,67% 

 

 

En relació a les entrevistes fetes amb entitats i amb professionals del districte, trobem 

que hi hagut un augment respecte al 2012. Això engloba les presentacions i trobades 

per tal de poder conèixer les diferents entitats del districte, així com les diferents 

coordinacions que s’han fet amb diferents professionals per organitzar les activitats i 

tallers del PIAD. 
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Aquest any hi ha hagut un augment dels articles als mitjans. Han estat aparicions de 

les activitats que organitzava el PIAD a la pàgina web del districte d’Horta-Guinardó i a 

la pàgina web de dones, facilitant d’aquesta manera la difusió del servei. També Boca 

Radio (emissora de ràdio del Carmel) va difondre per la seva emissora els tallers que 

havia organitzat el PIAD. 

 

Enguany s’han fet  més reunions del Consell de Dones. Des del Districte es valora 

important la tasca que es pot fer des del propi Consell. Hi ha hagut menys reunions 

del Pla Comunitari del Carmel, això ha estat degut a que l’organització del mateix va 

canviar durant aquest any. La voluntat de PIAD és continuar implicant-se en la tasca 

comunitària que es realitzi. 

 

5.2. Descripció de les activitats de sensibilització i commemoració de diades 

 

 

TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS / CELEBRACIÓ DE DIADES 2013 

ACTIVITAT: Activitat estereotips de gènere Centre Formació Persones Adultes El Carmel. 

Commemoració Dia Internacional de la Dona. 

Dates 7 de març 

Horari 15.30-17.30 

Durada 2 hores. 

Lloc on s’ha realitzat Centre de formació de persones adultes el Carmel CFA. c/ Farnés, 54 

Entitat/servei 

organitzador 

PIAD Horta-Guinardó i Centre de formació de persones adultes el Carmel 

CFA. 

Contingut 

Activitat oberta a tot l’alumnat del centre per reflexionar sobre els 

estereotips de gènere a la nostra societat i com ens afecten a les nostres 

relacions de parella. 

 

Núm. participants 65: 35 dones i 30 homes 

 

 

TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS / CELEBRACIÓ DE DIADES 2013 

ACTIVITAT: La violència vers les dones. 

Commemoració Dia Internacional de la Dona. 

Dates 7 de març. 

Horari 10 a 11.30 hores. 

Durada 1 hora 30 minuts. 

Lloc on s’ha realitzat CAP Carmel. c/ Murtra, 130. 

Entitat/servei 

organitzador 
PIAD Horta-Guinardó i Treball social CAP Carmel. 

Contingut 

Activitat de sensibilització i reflexió sobre l’origen de la violència de 

gènere dirigida als grups de promoció de la salut del CAP Carmel. 

 

Núm. participants 57 persones. 
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TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS / CELEBRACIÓ DE DIADES 2013 

ACTIVITAT: Exposició “Violència masclista en la parella: desmuntem mites” 

Commemoració Dia Internacional de la Dona. 

Dates Del 22 de març al 22 d’abril 

Horari Horari del Casal de Gent Gran obert al públic. 

Durada Cap 

Lloc on s’ha realitzat Casal de gent gran d’Horta. 

Entitat/servei organitzador PIAD Horta-Guinardó i Casal Gent Gran d’Horta. 

Contingut 

Aquesta exposició proposa una revisió d’alguns mites associats a l’amor 

romàntic i a la violència masclista i, alhora, ofereix idees per a transformar-los i 

avançar, així, vers unes relacions lliures d’aquesta violència. 

 

 
TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS / CELEBRACIÓ DE DIADES 2013 

ACTIVITAT: Mai és massa tard. La violència masclista en dones grans. 

Commemoració 25 de Novembre. 
Dates 27de novembre. 

Horari 17.30 a 19h. 

Durada 1 hora 30 minuts. 

Lloc on s’ha realitzat Casal de Gent Gran Vall d’Hebron. C/ Arquitecte Moragas, 5 

Entitat/servei organitzador PIAD Horta-Guinardó i Biblioteca. 

Contingut 

La cerca activa del maltractament cap a les dones grans és important perquè és 

un problema ocult i aquí la resta de la societat juga un paper molt important. 

L’única manera de prevenir la violència de gènere és que es doni un canvi social 

en la mentalitat de les persones mitjançant l’educació. Mentrestant, i com a 

mesura preventiva, les dones poden preparar-se per a la vellesa des de que són 

joves. Una condició necessària per això es fer-ho a través de l’apoderament de la 

dona i especialment quan aquesta és gran. La vellesa, al cap i a la fi, és el resultat 

del que s’ha viscut en les etapes anteriors tant a nivell físic, com afectiu o social. 

 

Núm. participants 8 dones i 2 homes. 

 
TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS / CELEBRACIÓ DE DIADES 2013 

ACTIVITAT: Acte commemoratiu del Dia Internacional per l’Eradicació de la Violència vers les dones . 

Commemoració 25 de Novembre. 

Dates 25 de novembre. 

Horari 18 hores. 

Durada 1 hora. 

Lloc on s’ha realitzat Jardí de la Biblioteca Horta-Can Mariner. 

Entitat/servei 

organitzador 
Consell de Dones Horta-Guinardó. 

Contingut 

Homenatge a les víctimes i lectura del Manifest de la plataforma unitària 

contra les violències de gènere. Performance Fills de vida d’alliberació de la 

figura femenina de la teranyina. 

 

Núm. participants Població general i dones d’entitats del Consell de Dones. 
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6. CONCLUSIONS 

 

 

ATENCIÓ INDIVIDUAL 

 

Al llarg de l’any 2013 trobem que s’ha produït un augment important en l’atenció 

individual, evidenciant que les dones viuen situacions personals de diferents tipus, que 

els genera malestar, i que necessiten un servei específic per poder ser orientades en 

aquestes problemàtiques. Concretament s’han atès 227 dones noves, 29 dones més 

que l’any 2012. 

 

En referència a les situacions detectades, de les dades es desprèn que hi ha hagut un 

augment de les demandes d’acompanyament psicològic, de participació i demandes 

d’orientació laboral. Cada vegada és més demandat el servei d’acompanyament 

psicològic del PIAD així com la organització de tallers de creixement personal amb 

perspectiva de gènere. 

 

S’observa que també han augmentat els casos amb demanda per violència de gènere 

(un 23% més demandes), però han baixat el nombre de casos treballats o situacions en 

que s’ha detectat aquesta problemàtica (un 7,5% menys).  

 

Es manté al mateix temps les demandes de tipus jurídic, sent un dels serveis més 

demanat per les dones.  

 

El perfil de dones que s’ha adreçat al servei durant el 2013 és molt divers, però en 

general es pot dir que es tracten de dones de mitjana edat de nacionalitat espanyola, 

moltes en situació d’atur o que no treballen, encara que tenen un nivell d’instrucció 

superior. La majoria de dones han estat residents del districte d’Horta-Guinardó.  

 

S’han fet presentacions del servei, i en concret del model d’acompanyament 

psicològic, per tal de poder donar a conèixer el PIAD i tots els serveis que s’ofereixen 

tant als professionals com a entitats del districte. 

 

 

INTERVENCIÓ GRUPAL 

 

Cada vegada més, es considera primordial l’oferta d’activitats grupals dirigides al 

suport del desenvolupament de les dones i del seu benestar com a forma d’afavorir la 

igualtat i millorar la qualitat de vida de la població. Es destaca les avaluacions positives 

que les dones participants fan de les activitats grupals en les quals participen. Aquestes 
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avaluacions sovint fan referència a tres línies generals de millora de benestar: l’espai 

de dedicació i apoderament personal; poder compartir, ser entesa i participar al grup; 

les eines que troben als tallers per incorporar a la seva vida diària.  

 

 

INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA 

 

 

Destaquem de forma molt positiva la implicació del PIAD en les diferents taules de 

treball i xarxes interprofessionals del districte, com son el “Dones i +” i el “STOP 

Violència”, la Taula de Zona d’Horta. S’ha donat continuïtat de treball generant 

l’obtenció de resultats satisfactoris. 

 

Al mateix temps s’han establert altres coordinacions i taules de treball com per 

exemple amb els Casals de Gent Gran del districte, facilitant l’accés d’aquest perfil de 

població al PIAD amb l’organització de tallers de creixement personal dirigides a 

aquesta franja d’edat. 

 

Es destaca també la intervenció en relació a dues de les iniciatives exclusives que es 

mantenen al districte d’Horta-Guinardó: el grup GEDA i el grup Troba’t. Des del PIAD, 

es valora de forma molt positiva la relació i col·laboració amb els dos projectes per la 

utilitat i importància que li donen les dones amb les que es té contacte, pels objectius 

que persegueixen els dos projectes i perquè es valora que aquests grups donen 

resposta a situacions reals que moltes dones viuen. 

 

 


