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Resum de la reunió del Grup de treball sobre l’abordatge de les violències masclistes del 
Consell de les Dones de Barcelona -   8 d’abril del 2020 
 
Ordre del dia: 
 

1. Diagnosis de les entitats en relació a les dificultats socials i dels serveis assistencials, 
detectades en el marc de la situació d'emergència pel covid-19.   

2.  Actualització de les accions municipals iniciades respecte a l'atenció de les dones en 
situació de violència masclista,així com mesures preventives o comunitàries.  

3. Demanda sobre les mesures per la supervivència econòmica de les entitats feministes 
que treballen en situacions de violència masclista. 

 

1. Diagnosi i demandes de les entitats:  
Clarisa Velocci explica el resum de les intervencions i demandes de la primera part de la 
reunió: 

 Consulta sobre ajuts econòmics per allotjament i en general per situacions de molta 
precarietat (informació sobre recursos socials d’urgència). 

 Buscar solucions a les dificultats detectades per accedir als serveis socials, situació de 
descoordinació entre els serveis d'atenció. 

 Conèixer com s'està treballant la informació amb el circuit de comerços amics o de 
proximitat. 

 Quina és la situació  en relació a l'augment de les trucades al SARA i de l' atenció 
jurídica que s'està realitzant. 

 Situacions que no estan tenint  en compte, requisits que dificulten l'accés als recursos i 
hi ha necessitats bàsiques que no estan cobertes. 

 Demanda sobre les mesures per la supervivència econòmica de les entitats feministes 
que treballen en situacions de violència masclista. 

 
2. Actualització de les accions municipals. 
L’Eva Alfama informa de les següents actuacions: 

 S'ha obert un espai de coordinació interadministracions amb Diputacions, municipis i 
Generalitat, per posar en comú les línies de  treball. 

 S'ha iniciat una línia de treball amb el teixit comunitari per donar suport i 
acompanyament als territoris (xarxes veïnals, equipaments i entitats) per fer arribar les 
informacions, instruccions i sensibilització per ajudar a la detecció des de la comunitat. 

 Servei telefònic d' assessorament jurídic, on s'han incrementat molt les trucades, en 
temes diversos (laborals, regularització administrativa, etc...) però també s’atén 
consultes de situacions de violència masclista i faran la derivació corresponent. 

 Atenció telefònica del SAH (servei d'atenció a homes) per fer contenció i donar eines a 
professionals per contribuir a fer prevenció. Fan seguiment dels homes atesos. 

 Elaboració de materials informatius amb instruccions senzilles i penjats a la web i 
traduïts en diferents idiomes. 

 S'està estructurant i avaluant com millorar la relació amb els comerços, farmàcies, 
mercats,.. 

 En relació al recursos assistencials generals: s'està treballant com incidir en l'escenari 
post situació d'emergència sanitària a nivell de les diferents àrees i serveis 
municipals  (tema renda bàsica, situació dels lloguers, etc..).  
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 Pel que fa a les subvencions: el procés està aturat pel decret però a nivell intern s'està 
accelerant per reiniciar-ho un cop sigui possible. I s'està a l'espera de rebre criteris 
generals per tenir en compte la demanda de mesures de suport al teixit d' entitats 
feministes. 

   
  Bàrbara Roig informa sobre el funcionament actual i dades del SARA: 

 El servei està obert per atenció presencial i urgències de 9-15h sense hora 
concertada. 

 6 professionals atenen presencialment per torns i la resta de l'equip 34 professionals 
estan teletreballant. 

 No estan arribant dones no ateses fins ara, per la situació de confinament general, i 
les dones ja ateses que acudeixen també són un nombre inferior a l'habitual. En 
alguns casos s'està fent acolliments per agudització de les situacions de violència per 
confinament. 

 S'està fent un seguiment telefònic molt proper i de prevenció secundària per contenir 
situacions i evitar que algunes dones tornin amb l'agressor. Hi ha una previsió de que 
moltes dones vinguin al SARA quan acabi el confinament. 

   
 3. Olga Arisó informa sobre el procés de subvencions: 

- L' Oficina Central de Subvencions està pendent de facilitar un calendari del reinici del 
procediment administratiu. Sí que han informat que es faran les comissions de valoració 
amb els equips de govern corresponents. Hi ha dificultats en alguns àmbits que estan 
treballant més intensament en els temes d' emergència, no tenen encara tancades les 
últimes valoracions però estan buscant com solucionar-ho. 

- S'ha trasllat dues consultes a l' Of central de Subvencions pendent de retorn: 
 

1. de quina manera es podrà modificar l´actual convocatòria general de subvencions per 
poder augmentar la dotació econòmica dels àmbits que tenen una situació de major 
emergència, si es podrà ampliar els terminis dels projectes, de les justificacions, 
incloure les despeses estructurals d' entitats en relació a la gestió d' aquesta situació 
de crisis. Respecte a les reformulacions ja està previst el fet de poder-se aplicar, 
segons els casos, com sempre. 

 
2. Fins a quin punt s'articularan mesures de suport com a subvencions o ajuts al tercer 

sector, adreçat a aquelles entitats que atenen persones amb situacions de 
vulnerabilitat. 

 
Es farà arribar al grup de treball la informació quan es rebi la resposta. 

  
 S'obre el torn de paraules amb els següents temes/demandes: 
 

 Buscar recursos municipals o de la Generalitat per cobrir les demandes de necessitats 
bàsiques urgents de les dones, sobretot alimentació i habitatge. 

 Recursos complexes i amb poca informació sobre el accès a recursos.Situacion amb 
manca d'empadronament. 

 Manca d'agilitat en la resposta de serveis socials i d' ajuts urgents per allotjament i 
necessitats bàsiques. 

 Entitats en situació molt feble, situacions d'ERTO, tasques de prevenció que s'han 
deixat de realitzar.. 
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 Com reformular les subvencions en la situació actual, necessitat de criteris i informació 
per gestionar la formulació i reformulació    dels projectes, durant aquest període de 
confinament. Olga Arisó confirma que els criteris de la convocatòria no s' ajusten a la 
situació actual i per això la consulta per veure si es pot modificar o generar una 
flexibilitat del document jurídic de la convocatòria o bé uns instruments de suport 
immediat o un pla de xoc. Això implica una voluntat política i tècnica, a nivell gerencial 
de l'Ajuntament de Barcelona, doncs la convocatòria no és pròpia de l'àmbit sino 
general.  

 Dificultats per atendre dones amb discapacitats que es queden soles al domicili per 
malaltia de les persones del seu nucli, que quedan desateses i les entitats han de 
cobrir aquestes necessitats. 

 Necessitat d'articular els discursos polítics visibilitzant quins són els problemes a la 
ciutat  i com es volen resoldre, evitant el partidisme. 

 Generar xarxes, més enllà d'aquest grup de treball i del consell de dones, i estratègies 
per millorar la coordinació i la col·laboració de les entitats amb els serveis de 
l'Ajuntament. 

 Suport específic a través del servei de teleassistència per les dones grans en situació de 
violència masclista, si s' ha detectat aquestes situacions, o a través d'altres circuits o 
recursos (pel confinament, solitud, etc..) 

 Preocupació de les dones en situació administrativa irregular, per por a les multes o 
denúncies.  

      
      
L´Eva Alfama explica les accions i previsions en relació a les demandes i problemàtiques 
exposades: 

 S' està coordinant amb guàrdia urbana i amb l' ICD per generar algun document per 
protegir la mobilitat de les dones i indicacions de no multar per la policia. Si es reben 
multes les poden fer arribar a la direcció de Feminismes i LGTBI per trobar alternatives 
segons cada cas. El permís digital o en paper per estar al carrer no és definitiu, és 
interpretatiu i genera molts problemes. 

 Els serveis socials estan responent en clau d'emergència, extenses però no suficients. 
Les situacions de violència institucional i de precarietat extrema preocupen molt a 
nivell polític i s'està estudiant com aborda-ho més estructuralment a l'Ajuntament. 

 La teleassistència s'ha reforçat per fer els seguiments i es consultarà el tema de les 
dones grans en situació de violència masclista. 

 Es consultarà també els recursos i circuits a millorar per les dones discapacitades que 
amb l' emergència sanitària s'han quedat soles al domicili i requereixen suport 
personal. 

 S'estudiarà la demanda de generar xarxes, estratègies i millorar la coordinació i 
col·laboració entre les entitats i l' Ajuntament. 

 S'està valorant sobre escenaris de futur a mig termini, com adaptar els serveis, que cal 
elevar a nivell de les instàncies municipals i la recollida continuada de la valoració i 
dades de les entitats per generar respostes molt integrals i estructurals. Es constata la 
necessitat de ajuts específics  per la situació generada i que s'està a l'espera de com es 
concretaran. 

 Cal pensar en una estratègia de ciutat a nivell habitacional i d' allotjament més enllà de 
serveis socials i s' està estudiant alternatives sobre aquest tema. 
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La Bàrbara Roig informa sobre les situacions de dificultat detectades des del servei del SARA: 
 

 Hi ha 280 dones acollides i fent prevenció secundària i també en dones amb fase 
d'autonomia s' estan avançant ajuts econòmics per evitar que surtin del domicili. Les 
dones noves que s'estan atenent i s'estan acollint, s'està fent en pensions per 
protocols de salut i evitar contagis. 

 Si es produeixen disfuncions en el serveis municipals, les entitats es poden adreçar a la 
Bàrbara Roig per informar i trobar solucions. 

 Les entitats poden enviar totes aquelles dades per dimensionar les casuístiques i ajuts 
urgents gestionats, així com aquelles informacions que ajudin a visibilitzar la situació 
post-emergència. 

        
L´Olga Arisó comenta la necessitat d' articular el feedback amb les entitats, encara que sigui 
virtualment de moment, per seguir tenint una interlocució amb el Consell de Dones. S'està fent 
consultes al Dept de Democràcia Activa per veure quins mecanismes i propostes facilitarien 
quest seguiment de l'acció municipal. 
      
S'acorda posar en comú el resum de les dues reunions (autònoma i institucional) per tenir tota 
la informació recollida i el dimensionament de les casuístiques i disfuncions detectades per les 
entitats o que no estan arribant als diferents recursos.    
           
       
 

 


