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L’Ajuntament de Barcelona consolida els serveis 

d’atenció a les dones que pateixen violència masclista 

a través d’una atenció transversal  
 

Durant el primer semestre del 2012: 

 

» Els Punts d’Informació a les Dones han atès 1.275 dones  

» L’Equip d’Atenció a les Dones, servei específic d’atenció víctimes 

de violència masclista, ha atès a 843 dones  

» El nombre d’unitats familiars ateses als dispositius d’atenció a la 

infància i adolescència que pateix violència masclista (EAD i SAN)  

han augmentat gairebé en un 30% respecte el mateix període de 

l’any anterior 

» El Servei d’Atenció a Homes que han exercit violència masclista ha 

atès a 79 homes durant el primer semestres de l’any  
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» Un dels objectius del Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats Real i 

Efectiva entre Dones i Homes (2012-2015) és fer de Barcelona una ciutat 

lliure de violència vers les dones  

 

Entenent la violència masclista com a un fenomen estructural, l’Ajuntament de Barcelona, a 

través de la Regidoria de Dona i Drets Civils, destinarà els recursos necessaris per abordar-lo 

des de respostes específiques i diverses: la transversalitat, la coordinació i la cooperació 

interinstitucional i interdepartamental; la integralitat; la participació i corresponsabilització; 

l’accessibilitat la proximitat en les intervencions contra la violència vers les dones, tot 

contemplant la diversitat dels col·lectius femenins de Barcelona; la qualitat de la resposta; el 

coneixement de la realitat; i la millora del coneixement de serveis. 

 

La Regidoria de Dona i Drets Civils ha elaborat el Pla Municipal per a la Igualtat d’oportunitats 

real i efectiva entre dones i homes (2012-2015), una eina de treball per establir els objectius, la 

planificació i desenvolupament d’actuacions d’atenció especialitzada, prevenció i sensibilització, 

així com de la coordinació interinstitucional, per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència 

vers les dones.  

 

Un dels objectius d’aquest pla municipal és l’abordatge integral contra la violència masclista i la 

lluita contra l’explotació sexual per millorar les intervencions per eradicar la violència masclista 

en totes les seves manifestacions des de la intervenció integral, reforçant l’estructura i model de 

prevenció i atenció. Alguns dels objectius específics són: 

 

 Dur a terme estratègies de sensibilització ciutadana front la problemàtica de la violència 

masclista: realitzar estratègies d’apoderament dels diferents col·lectius de dones per 

facilitar la identificació i detecció precoç de la violència masclista. 

 Potenciar la informació a la ciutadania, especialment a les dones, de la xarxa de 

recursos i serveis existents. 

 Definir noves actuacions de sensibilització i prevenció adreçades, primordialment, a la 

població infantil i adolescent emmarcades tant en l’educació formal, con en la no formal i 

la informal. 

 Ampliar i potenciar l’atenció a dones, infants i adolescents en situacions de violència 

masclista 

 Potenciar el Servei d’Atenció a Homes com a espai d’informació, assessorament i 

tractament a homes que volen canviar la seva manera de relacionar-se.  

 

El pressupost destinat als serveis d’atenció a les dones durant l’any 2012 és de 3.482.490,48 

euros.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
3 

 

www.bcn.cat/media 

» Dossier de Premsa 

17 de Desembre de 2012 

» Els PIAD’s atenen 1.275 dones durant el primer semestre de l’any, 974 

d’elles per primera vegada 

 

Els Punts d’Informació a les Dones són serveis oberts a totes les dones que ofereixen 

informació, orientació i atenció de forma individual, grupal i comunitària. Promouen l’autonomia, 

la participació i l’associacionisme de les dones, potencien i donen suport a les accions 

específiques de prevenció, sensibilització i detecció precoç de situacions de discriminació i 

violència vers les dones, fomenten el treball en xarxa interprofessional i la coordinació amb la 

resta de serveis d’atenció: serveis socials del territori, serveis específics per a les dones de la 

ciutat, etc. 

 

Els deu PIAD’s, distribuïts per tots els districtes de la ciutat, han atès 974 dones per primera 

vegada durant el primer semestre del 2012. Aquesta xifra suposa un augment del 0,62% 

respecte el mateix període de l’any anterior. El recurs més sol·licitat per aquestes dones és el 

d’assessorament jurídic (584), seguit per l’acompanyament psicològic (230) i violència 

masclista (204).  

 

El nombre total de dones ateses (noves i en seguiment d’anys anteriors), d’aquest primer 

semestre és de 1.275, fet que suposa un augment del 1,73% respecte al mateix període de 

2011. Això implica que s’ha intensificat el treball de seguiment dels PIAD i que les dones s’hi 

adrecen més d’un cop al servei per fer diferents demandes. 

 

 

DADES D’ATENCIÓ  

primer semestre 
2012 2011 2010 2009 

Total de dones ateses 1.275 1.253 1.220 1.142 

Dones noves ateses (1a 

entrevista) 
974 968 929 978 

 

 

PRINCIPALS CONSULTES 
Primer 

semestre 2012 

Primer 

semestre 2011 

Assessorament jurídic 585 522 

Acompanyament psicològic 230 234 

Violència masclista 204 185 

Altres 256 312 

 

 

Pel que fa als usos individuals, en el primer semestre de 2012 va haver-hi un petit descens en 

el nombre total d’entrevistes realitzades amb les dones. En total es van realitzar 2.053 

entrevistes, un 1,63% menys respecte al primer semestre de 2011. Els usos que més van 
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augmentar van ser l’assessorament jurídic (9,34%) i l’acompanyament psicològic (5,55%). En 

tota els usos individuals dels PIAD’s van augmentar en un 1,96%.  

 

 

 

  

TOTAL USOS DEL SERVEI  

entrevistes1[1] 

Primer 

semestre 

2012 

Primer 

semestre 

2011 

Entrevistes tècniques 2.053 2.087 

Entrevistes assessores jurídiques 632 578 

Entrevistes psicològiques 951 901 

TOTALS 3.636 3.566 

 

 

» 231 dones s’adrecen per primera vegada a l’EAD 

 

L’Equip d’Atenció a les Dones és un servei municipal ambulatori d’atenció específica a les 

dones, els seus fills i filles que pateixen violència masclista. Està format per un equip 

multidisciplinar (integrat per treballadors/es socials, psicòlegs/ogues, educador/a social, 

advocat/dessa i insertora laboral), que ofereix una atenció integral per tal de poder treballar els 

processos de recuperació de les dones ateses i dels seus fills i filles, tinguin o no necessitat de 

recursos d’acollida. És la porta d’entrada als recursos públics i privats d’acolliment 

d’urgències i de llarga estada per a dones que viuen situacions de violència masclista i 

pels seus fills i filles. 

 

L’atenció integral es concreta en un Pla de treball adaptat a l’evolució de la situació mentre la 

dona i els seus fills i filles necessitin d’una intervenció centrada en la violència masclista 

independentment de que calgui o no activar recursos especialitzats (Teleassistència mòbil, 

Renda Activa d’Inserció-RAI, recursos d’acolliment d’urgència o temporal, entre d’altres).  

 

L’EAD és un servei que ja té 29 anys d’experiència  i que està plenament consolidat i reconegut 

dins del dispositiu específic de violència masclista i del circuit interinstitucional Circuit Barcelona 

contra la violència vers les dones  (Circuit Barcelona)  

 

El primer semestre d’aquest any s’han atès un total de 843 dones, de les quals 231 era la 

primera vegada que s’adreçaven a l’EAD. De les 843 dones ateses, 118 ho han estat per 

via d’urgència. 

 

 
                                                
1[1]

 Una mateixa dona por haver utilitzat més d’un servei dins el PIAD i haver fet més d’una entrevista. 
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 Primer semestre 
2012 

Primer semestre 
2011 

DONES ATESES EAD 843 950 

Per primera vegada 231 202 

Per via urgència 118 105 

 

 

Pel que fa  a la procedència de les dones ateses a l’EAD durant el primer semestre del 2012, 

un 59,78 % eren de nacionalitat espanyola i un 40,21% estrangeres.  

 

Respecte al grau d’assoliment dels objectius en el moment de la baixa (dades anuals), de les 

1.210 dones ateses al llarg el 2011 a l’EAD, 592 van causar baixa (48,92%), d’aquestes un 

77,87% van marxar havent assolit total o parcialment els objectius. 

 

El 42,41% de les dones estan casades o conviuen d’una manera o altre amb la persona que la 

maltracta. Les dones ateses a l’EAD pateixen majoritàriament violència exercida per part de la 

seva parella o exparella (92,61%).  

 

» Els centres d’urgències han acollit  67 dones i 49 infants i els recursos de 

llarga estada han allotjat 56 dones i 61 menors  

 

→ El Centre d’Acolliment d’Urgència per a Violència Masclista per a dones i pels seus 

fills i filles (CMAU-VM) disposa de 10 habitacions i una capacitat màxima de 27 places. Aquest 

centre, creat el 8 de març del 2011 suposa la posada en marxa  d’aquest model innovador 

d’allotjament. La posada en marxa d’aquest servei municipal ha permès eliminar l’allotjament en 

hotels i pensions de les dones i infants o adolescents que requereixin acolliment d’urgència.  

 

El primer semestre de 2012 es van acollir d’urgència un total de 67 dones i 49 infants o 

adolescents, un 35,5% més que el mateix període de l’any anterior, dels quals van ser acollits 

al CMAU-VM 54 dones i 39 infants o adolescents. La resta van ser derivades a d’altres 

recursos d’entitats, el cost dels quals és assumit per la direcció del Programa de Dona. 

D’aquesta manera s’efectua l’acolliment d’urgència en recursos situats en altres zones de la 

ciutat o de la província de Barcelona. 

 

Aquest acolliment es dona en els casos següents:  

- La dona ha decidit abandonar immediatament el domicili on hi ha violència i hi ha risc 

que la persona agressora la pugui localitzar o bé no hi ha indicis raonables de risc però 

la víctima no té cap altre recurs alternatiu d’allotjament. 

- La dona es troba en estat de xoc després d’una agressió greu i no sap quina decisió 

prendre. En aquests casos se li aconsella que accedeixi al CMAU-VM on disposarà de 

sessions amb professionals que la podran assessorar. 
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→ Els recursos d’acolliment de llarga estada són recursos d’estada limitada i de transició 

que permeten que les dones puguin treballar la situació de violència viscuda i donar eines 

socials i personals per tal de que les dones puguin recuperar el control i l’autonomia del seu 

propi procés vital. 

La duració de l’estada és amb caràcter general d’un màxim de sis mesos, excepte en aquells 

casos que el procés jurídic, social i/o emocional o els propis objectius establerts en el Pla de 

Treball necessitin per ser assolits d’un temps complementari.  

Durant el primer semestre del 2012, 56 dones i 61 infants o adolescents han requerit recursos 

d’acolliment de llarga estada, tan d’entitats com municipals.  

 

L’Ajuntament de Barcelona disposa de tres tipus de recursos públics d’acolliment de llarga 

estada: 

- Cases d’Acollida  

- Pis tutelat 

- Pisos d’acollida en comunitats de veïns (aquest recurs es va posar en marxa el mes de 

juliol del 2011) 

 

Les dones i infants són acollits en qualsevol d’aquests recursos a proposta de l’Equip d’Atenció 

a les Dones amb el qual s’acorda un únic pla de treball amb responsabilitats diferenciades i 

complementàries. 

 

Quan no hi ha places disponibles als recursos públics i als privats conveniats, es recorre a la 

resta d’entitats privades i la Direcció del Programa de Dones assumeix el cost de cada plaça 

ocupada mentre duri l’acolliment de llarga estada. 

 

1- A la Casa d’Acollida de Dones (CAD), durant el primer semestre d’aquest any han estat 

acollides 13 dones i 11 infants o adolescents. La titularitat de la CAD és el Consorci de 

Serveis Socials i està finançada  per la Direcció del Programa de Dones de l’Ajuntament. És un 

servei residencial temporal amb l’objectiu d’oferir un espai d’acollida i convivència per a les 

dones i els seus fills i filles que han patit situacions de violència, proporcionant-los un entorn de 

seguretat i una atenció integral de les seves necessitats. Aquest servei disposa de diferents 

professionals que proporcionen una intervenció integral (educadors/es socials, psicòloga i 

treballadora familiar). 

La CAD ofereix atenció les 24 hores del dia i té una capacitat de 27 places distribuïdes en 10 

habitacions.  

 

La regidoria de Dones i Drets Civils també disposa de 5 places de llarga estada en una 

estada conveniada amb una entitat privada a la qual han estat allotjades 9 dones i 6 infants 

durant el primer semestre d’aquest any derivats de l’EAD.  

 

2- El pis tutelat i els pisos d’acollida han allotjat 4 dones i 7 infants. Són un recurs 

d’acolliment de llarga estada de major autonomia de la dona i els infants. Són el recurs últim 

previ a viure de manera independent. Les dones que hi accedeixen han de tenir algun ingrés 
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econòmic malgrat necessitin complementar-lo amb ajuts econòmics proporcionats per l’EAD i 

han de fer-se càrrec de totes les obligacions quotidianes com si estiguessin vivint de manera 

autònoma. El pis tutelat disposa de 6 habitacions i pot oferir acolliment a un màxim de 12 

persones. 

 

3- Pisos pont en comunitat de veïns: es consideren que són el recurs últim previ a viure de 

manera independent. L’acompanyament educatiu és selectiu i no permanent com passa a les 

cases d’acolliment. Les dones que hi accedeixen tenen algun tipus d’ingrés econòmic malgrat 

necessitin complementar-ho amb ajuts econòmics proporcionats per l’EAD i han de fer-se 

càrrec de totes les obligacions quotidianes com si estiguessin vivint de manera autònoma 

(comprar, cuinar, portar els fills i filles a l’escola, etc.).  Des del passat mes de juliol s’han posat 

en marxa dos pisos d’acollida en comunitats de veïns. Estan cedits pel Patronat Municipal 

de l’Habitatge i gestionats pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona finançats íntegrament 

per la Direcció del Programa de Dona. Cada un d’ells disposa de tres habitacions amb una 

oferta màxima de 4 places, el que suposa un total d’un màxim de 6 unitats familiars i 8 places 

(dones i infants).  

Durant el segon semestre del 2012 han estat acollides 7 dones i 10 infants o adolescents  

 

 

» Servei de teleassistència mòbil (ATENPRO) 

 

El primer semestre de 2012 han disposat del servei de teleassistència mòbil (ATENPRO) un 

total de 243 dones. 

 

El servei de teleassistència mòbil per violència de gènere (ATENPRO) és un servei voluntari i 

gratuït que permet a la dona estar permanentment localitzable sigui quin sigui el lloc en què es 

trobi, i en contacte les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any amb professionals específicament 

preparats per donar resposta a les necessitats que pugui plantejar o a la crisi que es pugui 

produir.  

 

És un servei que permet, si s’escau, mobilitzar ràpidament els serveis d’emergència que 

calguin en cas que l’agressor hagi vulnerat l’ordre d’allunyament i la dona es trobi en una 

situació de risc o hagi estat agredida.  

 

El Servei d’ATENPRO es du a terme a través d’un telèfon mòbil que consta d’una sèrie de 

característiques especials i utilitza dos sistemes de telelocalització (GPS i cel·les GSM), a 

través dels quals la dona pot comunicar-se tant sols prement un botó i en la modalitat de “mans 

lliure.” 
 

Per tant, es tracta d’un recurs no solament enfocat a prevenir possibles agressions i garantir 

una atenció immediata davant de situacions d’emergència, si no també de cara a transmetre 

tranquil·litat i oferir suport, informació i assessorament a les usuàries del servei  
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» Recursos d’atenció a la infància que pateix violència masclista  

 

L’Ajuntament de Barcelona compte amb dos serveis que atenen la infància i l’adolescència en 

situacions de violència masclista:  

 

- EAD on els infants i els adolescents s’atenen a partir de la demanda que fan les mares 

en tant que dones. Sovint, són les i els professionals els i les que han de fer conscient la mare 

de l’impacte que la violència està tenint en els seus fills i les seves filles i que ella, vol creure 

estan preservats/des, en la majoria dels casos. 

- Servei d’Atenció a nens i nens que han patit violència de gènere a l’àmbit familiar (SAN) 

on les mares o persones referents fan la demanda directa d’atenció per als infants i els 

adolescents.  

 

L’Ajuntament de Barcelona compta amb dos serveis que atenen infància en situació de 

violència masclista: l’EAD (Equip D’atenció a les Dones) on els menors s’atenen a partir de la 

demanda de les mares per elles mateixes,  i el SAN (Servei d’Atenció a nens i nens que han 

patit violència de gènere a l’àmbit familiar) on les mares o persones referents fan la demanda 

directa d’atenció per als nens i nenes.  

 

Durant el primer semestre de l’any s’han atès directa o indirectament 245 unitats familiars i 398 

menors.  

Durant aquests mesos s’han atès el mateix nombre d’unitats familiars que al llarg de tot l’any 
2011. 
 

 
Primer semestre 

2011 
Primer semestre 

2012 

Unitats familiars ateses 172 245 (+ 29,79%) 

Infants i adolescents atesos directament i 
indirecta 

229 398 (+42,46%) 

 

 

Des del 13 de juliol de 2012, aquests serveis treballen per aplicar un nou model d’intervenció 

que implica els serveis de la Direcció del Programa de Dona i els Consorci de Serveis Socials i 

que es vol implementar pels serveis socials públics d’ambdues institucions. 

 

 

» El SAH es consolida com a recurs pels homes que han exercit algun tipus 

de violència 

 

El Servei d’Atenció a Homes per la promoció de relacions no violentes (SAH) és un espai 

d’informació, assessorament i tractament psicoeducatiu adreçat a homes que exerceixen o han 

exercit qualsevol tipus de violència cap a la seva parella i/o a les seves filles i/o fills. L’objectiu 

principal del servei és treballar amb els homes per eliminar o disminuir els maltractaments 

i aconseguir unes relacions familiars i de parella més respectuoses i igualitàries. 
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El primer semestre de 2012 el Servei d’Atenció a Homes per la promoció de les relacions 

no violentes ha atès 79 homes i 26 dones han contactat com a parelles o exparelles. De 

gener a juny han entrat 33 expedients nous. 

 

Pel que fa a la intervenció amb els homes atesos al servei, s’han realitzat un total de 404 

entrevistes, de les quals 245 corresponen a la fase d’acolliment, 104 a la fase de tractament 

individual (21 homes), 45 sessions de treball grupal (26 homes), i 10 entrevistes a la fase de 

seguiment (10 homes).  

 

Respecte la violència exercida referent als 33 nous expedients del SAH, el 36,6% han admès 

exercir violència psicològica, el 60,6% violència física i psicològica, i només el un cas, el 3%, 

violència física, psicològica i sexual. 

 

 

VIOLÈNCIA EXERCIDA 

expedients nous SAH 

Primer 

semestre 2012 

Primer 

semestre 2011 

Psicològica 12 5 

Física i psicològica 20 14 

Física, psicològica i sexual 1 0 

TOTAL 33 19 

 

El primer semestre 2012, respecte al temps la durada de la violència, es pot observar que un 

45,45% dels homes amb expedients nous arriba al servei abans del tercer any, després del 

primer episodi, un percentatge molt semblant a l’any anterior (47,36% en el mateix període del 

2011); un 21,21% es correspon a situacions de violència de durada inferior a any (un 21,05% 

en el mateix període del 2011), i el 24,24% es correspon a violència exercida entre 1 i 3 anys 

(un 26,31% en el mateix període del 2011). 

 

TEMPS DURADA 

VIOLÈNCIA 

expedients nous SAH 

Primer 

semestre 

2012 

Primer semestre 

2011 

Menys d’un any 7 4 

De 1 a 3 anys 8 5 

De 3 a 5 anys 5 2 

De 5 a 9 anys 7 1 

De 10 a 20 anys 4 4 

20 o més anys 2 3 

TOTAL 33 19 
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Dels 33 homes atesos amb expedients nou al primer semestre de l’any 2012, el 42,42% té una 

denúncia interposada en el moment d’arribar al servei. Un altre 42,42% no té interposada 

denúncia. La denúncia és, per a molts homes, el detonant que els motiva per a fer canvis en la 

seva forma de relacionar-se.  

 

 

 

DENÚNCIES 

INTERPOSADES A 

HOMES ATESOS AL SAH 

Primer 

semestre 2012 

Primer 

semestre 2011 

Denunciats 14 3 

Sense denúncia 14 12 

No contesta 5 4 

TOTAL 33 19 

 

 

 

» 758 adolescents han participat en els Tallers de Prevenció de Relacions Abusives 

 

Els tallers de prevenció de relacions abusives per adolescents i joves, “Paranys de l’amor”, 

promouen estratègies educatives, preventives i de sensibilització encaminades a incrementar la 

conscienciació entorn a la presència de la violència en la quotidianitat. Els tallers permeten 

identificar valors, actituds i comportaments que són indicadors d’abús en les relacions afectives 

i interpersonals entre nois i noies. 

 

Els temes que desenvolupen i tracten aquests tallers són els estereotips i les identitats de 

gènere; l’amor, la seva idealització, i indicadors de relacions abusives; el fenomen de la 

violència, conductes agressives i les violències vers les dones.  

 

Durant el primer semestre del 2012 s’han realitzat 49 tallers (equivalent a 188 hores) on han 

participat 758 alumnes (442 noies i 316 nois) de 16 centres diferents de la ciutat.  

 

Durant el primer semestre s’han dut a terme 221 hores en els 70 tallers que s’han impartit i han 

participat 963 adolescents i joves (497 nois i 466 noies) de 18 centres educatius. 

Majoritàriament els tallers es realitzen entre tercer i quart d’ESO. 

 

 


