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Presentació



Aquest catàleg ha estat elaborat per les assessores dels Punts 
d’Assessorament Jurídic ubicats als Punts d’Informació i Atenció 
a les Dones (PIAD), uns serveis que integren el dispositiu municipal 
d’atenció a les dones de la ciutat de Barcelona. 

Entenem que les xerrades i accions informatives i formatives no 
només exerceixen d’espai per a l’adquisició dels diferents coneixements, 
sinó que al mateix temps esdevenen espais d’intercanvi de coneixements 
i treball integral en equip que resulta necessari per al tractament –
homogeni i cohesionat– de les diferents situacions de desequilibri que 
pateixen les dones de la ciutat.

Independentment del tema que es treballarà a cada xerrada, formació o 
assessorament, sempre es formularà des d’una perspectiva de gènere 
i tindrà l’objectiu de fomentar l’autonomia i l’apoderament de les dones, 
evitar la victimització i promoure accions de protecció vers determinades 
manifestacions de violència masclista.



Estructura 
del catàleg
Aquest catàleg s’estructura en tres apartats diferenciats en funció del 
format i de les persones destinatàries a qui ens adrecem.

Cal tenir en compte que, tot i que els títols de les xerrades i formacions  
es repeteixen en els diferents apartats, com que el públic a qui s’adrecen 
és diferent, tindran un enfocament diferent que s’adaptarà en funció de  
les persones destinatàries.



A Xerrades: 
Sessions destinades a les dones en general. La finalitat d’aquestes xerrades 
formatives i informatives és donar eines a les dones per tal que tinguin coneixe-
ments bàsics i operatius en determinades matèries legals que afecten les seves 
vides quotidianes. 

Dins aquest apartat, s’inclouen sis blocs temàtics:
A.1 Les dones i el dret laboral 
A.2 Les dones estrangeres
A.3 Dona i habitatge: drets de l’ús 
A.4 Matrimonis, parelles de fet, divorcis i separacions 
A.5 Violència de gènere i violència masclista 
A.6 Discriminació

B Formacions: 
Amb la finalitat de poder socialitzar determinats coneixements en relació amb 
l’aplicació del dret des d’una perspectiva de gènere i així poder avançar en la mi-
llora i eficàcia de l’atenció a les dones, i proporcionar coneixements concrets en 
l’àmbit del dret, són accions formatives adreçades a professionals, especialment:

 – En l’àmbit municipal: personal tècnic del dispositiu municipal d’atenció a 
les dones, referents de dona i conselleres dels districtes.

 – En l’àmbit de la xarxa pública: professionals del Circuit Barcelona contra la 
violència vers les dones, en l’àmbit de la ciutat i en els circuits de districte.

 – En l’àmbit del teixit associatiu: consells de dona dels districtes o altres 
xarxes d’entitats, i associacions de dones. 

Dins aquest apartat, s’inclouen quatre blocs temàtics:
B.1 Les dones i el dret laboral
B.2 Les dones estrangeres
B.3 Matrimonis, parelles de fet, divorcis i separacions 
B.4 Violència de gènere i violència masclista

C Sessions grupals 
d’assessorament jurídic: 
Sessions informatives i formatives i d’assessorament adreçades a grups de dones 
ja vinculats a algun servei o entitat, dones que sovint necessiten assessorament 
jurídic per la seva situació particular. Aquestes sessions sempre s’adapten a la 
demanda de cada dona i al grup, de manera que intenten donar resposta a les 
necessitats concretes i resoldre dubtes de les participants en el grup.

Dins aquest apartat, s’inclouen quatre blocs temàtics:
C.1 Les dones i el dret laboral
C.2 Les dones estrangeres
C.3 Matrimonis, parelles de fet, divorcis i separacions 
C.4 Violència de gènere i violència masclista
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A.
Xerrades

A.1 Les dones i el dret laboral
Títol Format Contingut
1.  
“Què cal fer 
davant d’un 
acomiadament?”

Xerrada i anàlisi de 
casos pràctics.

Es donen eines necessàries a les dones 
perquè sàpiguen com actuar davant d’un 
acomiadament i quins recursos tenen, així 
com a on s’han de dirigir.

2.  
“Incapacitacions 
laborals i les 
seves prestacions”

Xerrada amb torn 
obert de preguntes.

Coneixements bàsics i necessaris en relació 
amb les diferents prestacions i les diferents 
realitats de les dones i les malalties vincula-
des (fibromiàlgia, depressió, etcètera).

3.  
“Embaràs i drets 
laborals”

Xerrada amb torn 
obert de preguntes.

S’informarà sobre el permís de maternitat, 
els drets de la dona a la reducció de jornada  
laboral per la cura del fill o filla, etcètera.

4.  
“De què es 
compon la meva 
nòmina?”

Xerrada amb casos 
pràctics. 

Es donaran nocions bàsiques a les dones per 
tal que puguin entendre conceptes bàsics 
com:  la categoria professional, el salari 
base, els complements salarials, etcètera, 
així com els paràmetres de comparació en 
la remuneració en relació amb la nòmina 
d’homes companys de feina amb les 
mateixes tasques professionals.
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A.2 Les dones estrangeres

Títol Format Contingut
1.  
“Dona estrangera 
i autorització de 
residència” 

Xerrada amb torn 
obert de preguntes.

Es donen eines a les dones estrangeres nou-
vingudes en situació d’irregularitat perquè 
sàpiguen quines són les formes amb què po-
den aconseguir arrelar-se a l’Estat espanyol.
S’informa dels diferents supòsits d’arrela-
ment (arrelament social, arrelament laboral, 
arrelament familiar) i de l’autorització ex-
cepcional per raons humanitàries i l’auto-
rització de residència temporal per raons de 
protecció internacional. 
Tanmateix, també es dóna informació 
sobre: adreces, formularis i indicacions 
necessàries perquè les dones nouvingudes 
puguin sol·licitar per si mateixes el permís 
de residència corresponent.

2.  
“Com puc fer que 
els meus familiars 
vinguin a viure a 
l’Estat espanyol?”

Xerrada amb torn 
obert de preguntes  
i exemples pràctics.

S’informa de quins familiars es poden bene-
ficiar del permís, què cal fer per obtenir-lo, 
què és el que han de fer els familiars, quina 
durada té el permís, els requisits, el proce-
diment, la documentació exigible, etcètera. 
També de quina és la situació de la dona 
en els diferents supòsits de reagrupament 
familiar.

3.  
“La defensa 
davant d’un 
procediment 
d’expulsió”

Exposició, xerrada  
i lliurament de 
formularis.

S’informa dels drets que tenen les dones a 
qui se’ls ha imposat una ordre d’expulsió, 
quina és la defensa en cas d’internament en 
el CIE (Centre d’Internament per a Estran-
gers), la sol·licitud de substitució de l’ordre 
d’expulsió per sanció econòmica, etcètera.

4.  
“Divorci 
d’estrangers  
a Espanya  
o de matrimonis 
mixtes”

Xerrada amb torn 
obert de preguntes.

S’informarà de l’obtenció del divorci per 
part de dones estrangeres casades fora del 
territori espanyol als tribunals competents, 
de la custòdia dels fills i els aliments, i de 
mesures determinades per garantir que els 
fills menors d’edat del matrimoni no surtin 
del territori estatal sense l’autorització de la 
mare o l’autorització judicial.
També s’informarà del reconeixement i de 
l’execució de sentències estrangeres.
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A.3 Dona i habitatge: drets de l’ús

Títol Format Contingut
1.  
“Habitatge:  
nous canvis 
legislatius”

Xerrada amb torn 
obert de preguntes.

Dirigida especialment a dones joves, a la 
xerrada s’informa dels principals canvis 
legislatius que les afecten, tant pel que fa al 
lloguer (reforma de la llei d’arrendament) 
com quant a la compra d’habitatges (clàusu-
les hipotecàries abusives).

A.4 Matrimonis, parelles de fet, 
divorcis i separacions

Títol Format Contingut
1.  
“Casar-se  
o fer-se parella  
de fet?”

Xerrada i torn obert 
de preguntes.

A la xerrada es resolen dubtes comuns 
quant als drets i deures que hi ha en les 
parelles de fet i altres dubtes comuns que 
s’hi relacionen: 
• La situació de la dona en els tres escenaris: 

casades legalment, parelles de fet recone-
gudes i registrades o parelles de fet sense 
registrar.

• Els béns comuns i els béns propis.
• Habitatge i separació.
• Fills i filles en comú i fills i filles de 

famílies reconstituïdes.
• La pensió per separació, divorci o viudetat.
• Les parelles del mateix sexe.

2.  
“Em divorcio  
o separo.  
I ara què cal fer?”

Xerrada: exposició 
dels conceptes 
i torn de paraula 
per respondre 
als dubtes més 
comuns.

Xerrada bàsica sobre què cal fer un cop s’ha 
pres la decisió de separar-se o divorciar-se. 
On cal anar, com cal tramitar l’advocat d’ofi-
ci (justícia gratuïta), els drets i deures bàsics. 
Exposició sobre les mesures provisionals de 
protecció dels drets de la dona i dels fills i 
filles, explicació del procediment de mutu 
acord i del procediment contenciós, etcètera.
El règim de visites i la custòdia compartida 
com a estratègia per perpetuar la relació 
asimètrica entre homes i dones en les situa-
cions de separació o divorci.
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3.  
“L’alimentació 
com a deure bàsic 
de protecció”

Xerrada: exposició 
dels conceptes 
i torn de paraula 
per respondre 
als dubtes més 
comuns.

• La pensió de manutenció per a la dona  
i els fills i filles. Criteris d’aplicació  
i criteris d’execució.

• La pensió compensatòria o indemnització.
• Desprotecció de la dona i dels fills i filles 

comuns en situacions de disminució real 
d’ingressos de l’anterior cònjuge o en 
situacions de disminució no verificable 
d’ingressos (ingressos no cotitzables ni 
demostrables) de l’anterior cònjuge.

• Desprotecció de la dona i dels fills i filles 
en comú davant de noves recomposicions 
familiars o de noves separacions o divorcis 
de l’anterior cònjuge.

• La seva repercussió en el règim de visites o 
en el tipus de custòdia en situacions d’im-
pagaments de les pensions.

Propostes, amb perspectiva de gènere, sobre 
l’aplicació de la normativa de la pensió de 
manutenció.

4.  
“Em divorcio  
o separo.  
Qui té dret a 
quedar-se al pis?”

Xerrada amb torn 
obert de preguntes.

S’informa de la desprotecció de la dona en 
situacions de separació, titularitat de la 
hipoteca i drets adquirits d’ús i de l’atribu-
ció de l’ús de l’habitatge familiar. Aplicació 
pràctica de la mesura en els processos de 
separació i divorci. L’atribució de l’ús de la 
dona de l’habitatge familiar arrendada en 
situacions de separació i divorci. La situa-
ció jurídica de la dona, com a cònjuge de 
l’arrendatari, com a conseqüència de l’atri-
bució judicial de l’ús de l’habitatge arrendat 
en situacions de separació i divorci.
Propostes, amb perspectiva de gènere,  
sobre l’aplicació de la normativa sobre l’ús  
de l’habitatge.
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A.5 Violència de gènere  
i vioIència masclista

Títol de la 
xerrada

Format Contingut

1.  
“Què puc fer 
si pateixo una 
situació de 
violència en  
la parella?”

Xerrada i torn obert 
de preguntes.

Lleis espanyola i catalana sobre violència 
vers les dones.

A. 6 Discriminació
Títol de la 
xerrada

Format Contingut

1.  
“Què puc fer si  
em sento 
discriminada  
pel fet de ser 
dona?”

Xerrada i torn obert 
de preguntes.

Espai de reflexió i contrast per prendre cons-
ciència de les diferents situacions de micro-
masclismes i de les situacions quotidianes 
de discriminació pel fet de ser dona. Es 
mostraran estratègies perquè la dona pugui 
identificar aquestes situacions i recursos per 
tal que pugui fer front a aquestes situacions i 
sàpiga com pot actuar.
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B.  
Formacions
B.1 Les dones i el dret laboral
Títol Format Contingut
1.  
“La violència 
masclista en 
l’àmbit laboral: 
una aproximació 
a l’assetjament 
sexual i al 
marc normatiu 
corresponent”

Sessió formativa 
per a professionals 
amb torn obert de 
preguntes.

• Assetjament sexual, l’assetjament sexista. 
• Detecció de situacions d’assetjament. 
• Circuits d’assessorament i de denúncia: 

les figures pròpies de l’empresa –l’agent 
d’igualtat– i les figures externes. 

• Aproximació al marc normatiu correspo-
nent.

• Eines necessàries per tal d’actuar davant 
d’aquestes situacions.

2.  
“Com afecta la 
reforma laboral a 
les dones?”

Sessió formativa 
per a professionals 
amb torn obert de 
preguntes.

Nocions bàsiques sobre l’última reforma 
laboral i el seu impacte en les dones. 

3.  
“Embaràs i drets 
laborals”

Sessió formativa 
per a professionals 
amb torn obert de 
preguntes.

S’informa de la baixa maternal, dels drets  
de la dona a la reducció de jornada laboral 
per tenir cura del fill o filla des d’una pers-
pectiva de gènere.
Estratègies per als diferents professionals 
perquè puguin assessorar adequadament  
les dones. 
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B.2 Les dones estrangeres
Títol Format Contingut
1.  
“La violència 
masclista 
en dones 
nouvingudes 
o migrades 
en situació 
d’irregularitat; 
drets i 
procediments”

Sessió formativa 
per a professionals 
amb torn obert de 
preguntes.

Es donaran a conèixer els drets que tenen les 
dones nouvingudes que han patit violència 
masclista en relació amb la seva situació 
d’irregularitat i com poden obtenir el permís 
de residència corresponent. També es par-
larà de les diferents ajudes econòmiques a 
les quals tenen dret i dels diferents recursos 
dels quals poden disposar.

2.  
“Divorci 
d’estrangers  
a Espanya  
o de matrimonis 
mixtes”

Sessió formativa 
per a professionals 
amb torn obert de 
preguntes.

• Obtenció del divorci per part de dones es-
trangeres casades fora del territori espan-
yol als tribunals competents. 

• Custòdia dels fills i filles i els aliments, i 
mesures determinades per garantir que els 
fills menors d’edat del matrimoni no sur-
tin del territori estatal sense l’autorització 
de la mare o l’autorització judicial.

• Reconeixement de l’execució de sentències 
estrangeres (perspectiva tècnica).

B.3 Matrimonis, parelles de fet, 
divorcis i separacions

Títol Format Contingut
1.  
“Divorcis  
i separacions”

Exposició dels 
conceptes i torn de 
paraula per resoldre 
els dubtes més 
comuns.

Xerrada bàsica sobre com es pot orientar la 
dona quan ha pres la decisió de separar-se o 
divorciar-se. On ha d’anar, com pot tramitar 
l’advocat d’ofici (justícia gratuïta), els drets 
i deures bàsics. Exposició sobre les mesures 
provisionals de protecció dels drets de la 
dona i dels fills i filles, explicació del pro-
cediment de mutu acord i del procediment 
contenciós, etcètera.
El règim de visites i la custòdia compartida 
com a estratègia per perpetuar la relació 
asimètrica entre homes i dones en les situa-
cions de separació o divorci.
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2.  
“L’alimentació  
com a deure bàsic  
de protecció”

Exposició dels 
conceptes i torn de 
paraula per resoldre 
els dubtes més 
comuns.

• La pensió de manutenció per a la dona i 
els fills i filles. Criteris d’aplicació i criteris 
d’execució.

• La pensió compensatòria o indemnització.
• Situació de desprotecció de la dona i dels 

fills i filles comuns en situacions de dis-
minució real d’ingressos i en situacions 
de disminució no verificable d’ingressos 
(ingressos no cotitzables ni demostrables).

• Desprotecció de la dona i dels fills i filles en 
comú davant de noves recomposicions fa-
miliars o de noves separacions o divorcis de 
l’anterior cònjuge. La seva repercussió en el 
règim de visites o en el tipus de custòdia en 
situacions d’impagaments de les pensions.

Propostes, amb perspectiva de gènere, sobre 
l’aplicació de la normativa de la pensió de 
manutenció.

3.  
“Em divorcio  
o separo.  
Qui té dret a 
quedar-se al pis?”

Exposició dels 
conceptes i torn de 
paraula per resoldre 
els dubtes més 
comuns.

S’informa de la desprotecció de la dona en 
situacions de separació, respecte a la titu-
laritat de la hipoteca i drets adquirits d’ús i 
de l’atribució de l’ús de l’habitatge familiar. 
Aplicació pràctica de la mesura en els pro-
cessos de separació i divorci. L’atribució de 
l’ús de la dona de l’habitatge familiar arren-
dada en situacions de separació i divorci. 
La situació jurídica de la dona, com a còn-
juge de l’arrendatari, com a conseqüència 
de l’atribució judicial de l’ús de l’habitatge 
arrendat en situacions de separació i divorci.
Propostes, amb perspectiva de gènere,  
sobre l’aplicació de la normativa sobre l’ús 
de l’habitatge.

B.4 Violència de gènere  
i violència masclista

Títol Format Contingut
1.  
“Drets de les 
dones als jutjats 
de violència de 
gènere”

Exposició dels 
conceptes i torn de 
paraula per resoldre 
els dubtes més 
comuns.

Es treballen conceptes perquè els i les profes-
sionals puguin orientar la dona que està patint 
violència de gènere i en casos d’urgència o 
situacions de risc, o quan la dona no ha pogut 
accedir a una sessió d’assessorament jurídic.
Es donen eines necessàries per conèixer els cri-
teris que hi ha quant a prova necessària per tal 
que el procediment judicial de la dona prosperi 
o quins drets que té la dona a l’hora de declarar. 
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C. 
Sessions 
grupals 
d’assesso-
rament  
jurídic
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C.1 Les dones i el dret laboral
Títol Format Contingut
1.  
“Embaràs i drets 
laborals”

Exposició dels 
conceptes bàsics i 
torn de paraula per 
resoldre els dubtes 
de les participants.

S’informarà del permís de maternitat, dels 
drets de la dona a la reducció de jornada 
laboral per la cura del fill o filla, etcètera.

2.  
“Incapacitacions 
laborals i les 
seves prestacions”

Exposició dels 
conceptes bàsics i 
torn de paraula per 
resoldre els dubtes 
de les participants.

Coneixements bàsics i necessaris en relació 
amb les diferents prestacions i les diferents 
realitats de les dones i les malalties vincula-
des (fibromiàlgia, depressió, etcètera).

C.2 Les dones estrangeres
Títol Format Contingut
1.  
“Com puc fer  
que els meus 
familiars vinguin 
a viure a l’Estat 
espanyol?”

Exposició dels 
conceptes bàsics i 
torn de paraula per 
resoldre els dubtes 
de les participants.

S’informa de quins familiars es poden bene-
ficiar del permís, què cal fer per obtenir-lo, 
què és el que han de fer els familiars, quina 
durada té el permís, els requisits, el proce-
diment, la documentació exigible, etcètera. 
També de la situació de la dona en els dife-
rents supòsits de reagrupament familiar.

2.  
“Divorci 
d’estrangers  
a Espanya  
o de matrimonis 
mixtes”

Exposició dels 
conceptes bàsics i 
torn de paraula per 
resoldre els dubtes 
de les participants.

• Obtenció del divorci per part de dones es-
trangeres casades fora del territori espanyol 
als tribunals competents. 

• Custòdia dels fills i filles i els aliments,  
i mesures determinades per garantir que 
els fills menors d’edat del matrimoni no 
surtin del territori estatal sense l’autoritza-
ció de la mare o l’autorització judicial.

• Reconeixement de l’execució de sentències 
estrangeres (perspectiva tècnica).
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C.3 Matrimonis, parelles de fet, 
divorcis i separacions

Títol Format Contingut
1.  
“Em divorcio  
o separo.  
Què he de tenir  
en compte?”

Exposició dels 
conceptes bàsics i 
torn de paraula per 
resoldre els dubtes 
de les participants.

Orientació sobre què cal fer un cop s’ha pres 
la decisió de separar-se o divorciar-se. On 
cal anar, com cal tramitar l’advocat d’ofici 
(justícia gratuïta), els drets i deures bàsics. 
Exposició sobre les mesures provisionals de 
protecció dels drets de la dona i dels fills i 
filles, explicació del procediment de mutu 
acord i del procediment contenciós, etcètera.
El règim de visites i la custòdia compartida 
com a estratègia per perpetuar la relació 
asimètrica entre homes i dones en les situa-
cions de separació o divorci.
L’atribució de l’ús de la dona de l’habitatge 
familiar arrendada en separació i divorci. 
La situació jurídica de la dona, com a còn-
juge de l’arrendatari, com a conseqüència 
de l’atribució judicial de l’ús de l’habitatge 
arrendat en situacions de separació i divorci.

C.4 Violència i violència masclista
 

Títol Format Contingut
1.  
“Procediments 
judicials als jutjats 
de violència 
de gènere de 
Barcelona”

Exposició dels 
conceptes bàsics  
i torn de paraula per 
resoldre els dubtes  
de les participants.

Sessió d’assessorament per a dones que han 
denunciat (o s’ho estan plantejant) la violèn-
cia patida, perquè tinguin coneixement del 
punt en què es troba el procediment judicial 
que viuen, quins criteris hi ha per sol·licitar 
l’ordre d’allunyament o no, què passarà el 
dia del judici, quins recursos tenen, etcètera.



Accés
Per sol·licitar alguna d’aquestes xerrades, 
formacions o assessoraments de grup  
podeu contactar amb la coordinadora del servei  
a l’adreça: lcostam@bcn.cat  
o bé amb qualsevol dels Punts d’Informació  
i Atenció a les Dones, les dades de contacte  
dels quals les podeu trobar  
a www.bcn.cat/dona.

bcn.cat/
dona
facebook.com/BarcelonaDones
telèfon: 010 (24h)
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