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PRESENTACIÓ 

 

Transcorregut un any des de l’aprovació de la Mesura de Govern Millora del sistema per 

l’abordatge integral de les violències masclistes a Barcelona (MG d’ara endavant), i amb un fort 

compromís de transparència i rendició de comptes, a continuació es presenta un informe de 

seguiment que permet explicar en quins aspectes s’ha avançat i quines són les previsions per 

al proper any. 

La MG s’estructura en tres blocs que s’orienten als elements clau per a l’abordatge integral de 

les violències masclistes: el sistema d’informació i anàlisi del fenomen; el sistema de detecció, 

atenció i recuperació; i el sistema de prevenció. En total s’han previst 48 actuacions, 6 en el 

primer bloc, 31 en el segon i 11 en el tercer, tal i com mostra el quadre següent. El segon i 

tercer blocs, es subdivideixen, al seu torn, per àmbits, al tractar-se de blocs més amplis i 

complexos. 

 

 

 

L’estructura descrita és precisament la que segueix l’informe de seguiment que es presenta a 

continuació, explicant per cada bloc i àmbit en què s’ha centrat l’actuació municipal des del 

novembre de 2015, quins són els resultats de les accions endegades i quins són els reptes que 

es plantegen pel proper any.  

 

  

Actuacions 

Bloc 1 Sistema d'informació i anàlisi 6

Bloc 2 Sistema de deteccció, atenció i recuperació 31

a) Reforç dels sistemes d’atenció i dels equips professionals 7

b) Millores de la resposta institucional 7

c) Ampliació dels recursos bàsics per la recuperació 4

d) Suport a la societat civil organitzada i a les persones de l’entorn de les dones 2

e) Reforç i definició dels criteris d’intervenció per la recuperació de la infància i l’adolescència 5

f) Actuacions vinculades al sistema judicial 3

g) Actuacions per visibilitzar i reforçar la intervenció en matèria de violència sexual i comunitària 3

Bloc 3  Sistema de prevenció 11

a) Actuacions per avançar cap a una estratègia compartida de prevenció 7

b) Actuacions de sensibilització social i per una comunicació no sexista 4

Eixos
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1. SISTEMA D’INFORMACIÓ I ANÀLISI 

 

Tal i com explicava la MG, una de les qüestions fonamentals per conèixer i poder actuar en la 

lluita contra les violències masclistes és la disponibilitat d’un sistema d’informació sòlid, eficaç 

i periòdic que aporti dades rigoroses sobre la magnitud i les formes que pren el fenomen a la 

ciutat. Tanmateix, la diagnosi posava de manifest la inexistència de fonts d’informació 

adequades per la realització d’un seguiment acurat i territorialitzat de les violències 

masclistes a Barcelona. A més, evidenciava la necessitat de comptar amb un bon sistema 

informàtic des dels serveis de detecció, atenció i recuperació que enregistrés no només el 

nombre de persones ateses (dones, infants, adolescents i persones de l’entorn proper de les 

dones), sinó també les dades bàsiques del procés d’atenció i recuperació, incloent tots els 

serveis vinculats i indicadors d’evolució del mateix. Així mateix, es feia palesa la necessitat de 

recollir de manera unificada i sistematitzada dades de prevalença, àmbits i formes en les que 

es produeixen les violències masclistes i avançar cap a una interconnexió amb els sistemes 

d’informació d’altres administracions i agents socials que estan intervenint i donant 

cobertura a les persones afectades. 

Per tots aquests motius les 6 actuacions previstes per la MG en aquest bloc s’orienten, per 

una banda, a la millora de les fonts i dels sistemes de recopilació i anàlisi de les dades relatives 

a les violències masclistes a la ciutat, tant les que fan referència a la incidència com als 

processos d’atenció i recuperació; i, d’altra banda, a la realització d’un mapa d’actius de la 

ciutat que permetés conèixer el conjunt d’actors socials i institucionals que intervenen en 

l’àmbit de les violències masclistes i que disposen de dades relatives a prevalença, incidència i 

cobertura. 

Des de novembre de 2015 i fins a novembre de 2016 s’han prioritzat les actuacions referides a 

la millora de les fonts i anàlisi de dades, preveient la realització del mapa d’actius pel 2017. 

Així, s’ha treballat amb els sistemes informàtics dels Punts d’Informació i Atenció a les Dones 

(PIAD), del Servei d’Atenció a Homes per la promoció de relacions no violentes (SAH) i del 

Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA).  

En concret, pel que fa als PIADs, s’han introduït nous indicadors de perfil que permeten 

l’extracció de dades des del SIAS (Sistema d'Informació d'Acció Social) i s’han elaborat nous 

informes amb aquests indicadors. Actualment s’està treballant per tal d’incorporar nous 

indicadors de procés, relacionats amb les diferents fases de recuperació de la violència 

masclista de parella. 

En el cas del SAH, s'estan recollint els requeriments necessaris per a la seva futura incorporació 

al SIAS. I pel que fa al SARA, tot i que aquest servei utilitza el SIAS, no el fa servir per la seva 

extracció d'indicadors ja que disposa d'un programa propi, anomenat SARA, que es va 

implementar a finals d’octubre de 2014. Les diferents professionals implicades van detectar 

que alguns indicadors s'havien de millorar, sistematitzant les necessitats en un recull del que 

se’n preveu la implantació el proper any. La millora del SIAS, doncs, és una de les actuacions 

d’aquest bloc de la MG que es continuarà realitzant en un futur immediat.  
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Així mateix, davant la necessitat de disposar de dades de detecció i atenció per districtes, a 

desembre de 2015 s’ha realitzat una aportació de pressupost municipal de 55.121€ per tal 

que l’Enquesta de Violència Masclista de l’any 2016, duta a terme per la Generalitat de 

Catalunya, ampliï la mostra, tant d’homes com de dones, per la ciutat de Barcelona. 

D’aquesta manera, es podran segregar els resultats per districtes.  

Per la seva banda, també s’ha pactat amb la Direcció de Prevenció de la Gerència de Seguretat 

i Prevenció l’ampliació, amb una pregunta, del qüestionari de l’Enquesta de Victimització de 

Barcelona 2016 per tal de conèixer millor la incidència de les violències masclistes a l’espai 

públic. 

Per obtenir un major coneixement sobre la prevalença dels matrimonis forçats i la Mutilació 

Genital Femenina s’han encarregat sengles estudis al Grup de recerca Antígona i a la Dr. 

Adriana Kaplan, en ambdós casos de la Universitat Autònoma de Barcelona, respectivament. 

Aquests serviran per orientar l’actuació municipal pels propers anys i estan disponibles al web 

de Dones. Resta pendent pel proper any la implementació de l’actuació de millora pel que fa al 

coneixement sobre el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual.  

Finalment, com a actuació de millora no prevista inicialment a la MG, i amb l’objectiu de 

realitzar una recollida de dades sistemàtica sobre la prevalença i les característiques de la 

violència masclista a l’espai públic, es preveu dur a terme una diagnosi específica sobre 

violència sexual a través duna recollida amb una aplicació digital. Una vegada aquesta app 

entri en funcionament, es seleccionarà una mostra representativa de dones de la ciutat que 

participarà activament a la detecció i sistematització d’informació sobre aquest tipus de 

violència.  

A continuació s’aporta un quadre que resumeix l’estat d’avenç en l’execució de les actuacions 

d’aquest bloc: 

 

  

Codi Actuació Estat

1.1

Crear un sistema unificat de recull i anàlisis de les dades de prevalença, àmbits i formes en que es 

manifesten les violències masclistes a la ciutat. Informar de les dades disponibles realitzant un 

informe bianual i difonent-la a la web del departament de Feminismes.

En execució

1.2
Revisar i millorar el SIAS al llarg d’aquests 4 anys perquè reculli àmpliament tot el procés d’atenció 

i recuperació, incloent tots els serveis vinculats en aquests processos.
En execució

1.3 

Realitzar un mapa d’actius de la ciutat per tal de saber el conjunt d’actors socials i institucionals 

que estan intervenint en la resolució del problema i que disposen de dades relatives a prevalença, 

incidència i cobertura.

A iniciar el 2017

1.4 

Garantir la recollida i anàlisi de les dades de detecció i atenció per districtes i atenent a la 

diversitat de les dones per motius de diversitat funcional, edat, salut mental, i origen nacional i/o 

ètnic. Contribuir econòmicament també els propers anys a l’Enquesta de Victimització de 

Catalunya.

En execució

1.5
Garantir que l’enquesta municipal de victimització o alguna altra enquesta de l’àmbit de la 

seguretat reculli dades sobre violència masclista de manera periòdica i en faci una anàlisi.
En execució

1.6

Recollir dades sobre la prevalença dels matrimonis forçats, Mutilació Genital Femenina i del 

tràfics d’éssers humans amb fins d’explotació sexual a Barcelona, comptant amb tots els actors 

socials i institucionals de la ciutat que intervenen en aquests casos, com ara el sistema educatiu, 

sanitari, o policial entre altres.

En execució

Bloc 1. Sistema d'informació i anàlisi
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2. SISTEMA DE DETECCIÓ, D’ATENCIÓ I RECUPERACIÓ 

 

El segon bloc, tal i com s’apuntava a la introducció, presenta major complexitat i amplitud i, 

per això, s’ha estructurat en 7 àmbits temàtics. El present informe de seguiment presenta els 

resultats aconseguits des de l’aprovació de la MG per cada un d’aquests. 

 

a) Reforç dels sistemes d’atenció i dels equips professionals 

Tal i com s’explicava a la MG, la resposta institucional a les violències masclistes a Barcelona es 

vertebra mitjançant els PIADs, el SARA, els Centres de Serveis Socials Bàsics (CSS), el Programa 

de teleassistència mòbil per a víctimes de la violència de gènere (ATENPRO), el SAH, i el 

dispositiu de recursos d’acolliment d’urgència i de llarga estada, entre d’altres. En tots ells, el 

nombre de dones, fills/es i homes atesos havia augmentat considerablement en els anys 

anteriors i, tal i com es pot veure a l’annex 1, de gener a setembre de 2016 les dades també 

mostren elevats volums d’atenció.  

Front aquestes xifres, la MG fixava la necessitat d’augmentar els recursos pressupostaris 

destinats als serveis i, de manera afegida, millorar les condicions laborals de les seves 

treballadores i treballadors. Cal recordar que  alguns dels serveis es prestaven a través de la 

gestió externalitzada amb processos d’adjudicació que havien primat els criteris automàtics 

(econòmics principalment) en front dels judicis de valor, que tenien un caràcter més tècnic, i 

amb escasses clàusules socials. 

Així mateix, també s’identificava la necessitat de dur a terme avaluacions periòdiques del 

funcionament dels serveis i d’augmentar la diversitat de les dones ateses.  

En aquest context, doncs, es fixaren 7 actuacions de millora d’entre les quals destaca la 

internalització de la gestió dels PIADs i del SARA que s’ha fet efectiva a partir de l’1 d’octubre 

de 2016 i que ha estat fixada des de l’aprovació de la MG. Per dur-ho a terme s’ha estimat que 

ambdós serveis havien de considerats serveis de caràcter essencial, atès que no es poden 

deixar de prestar sense posar en risc el dret de les dones a una vida digna. Es tracta, a més, de 

serveis socials bàsics i especialitzats per l’atenció, informació i prestació de serveis directes a la 

ciutadania als efectes de la cobertura de necessitats urgents i inajornables. Per tot això, s’ha 

subrogat el personal que prestava el servei, permetent-ne l’estabilitat i la millora de condicions 

laborals que plantejava la MG.  

Pel que fa al SAH, que continua essent de gestió externalitzada, aquesta millora es durà a 

terme a través de l’aplicació de les clàusules socials en la contractació pública del servei que 

s’han presentat públicament a finals d’octubre.  

Es preveu, a més, que a partir del gener de 2017 es reforcin els recursos humans i materials 

de tots els serveis, sobretot l’atenció jurídica i psicològica que presten els PIADs i els recursos 

per al desplegament del treball comunitari, que haurà de permetre una major coordinació i 

suport del teixit social en la detecció i acompanyament a les dones.  

Des de l’aprovació de la MG també ha s’ha prioritzat la formació en perspectiva de gènere, en 

general, i en violències masclistes en particular als equips professionals dels CSS. Aquesta 
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actuació de millora s’ha endegat amb el disseny d’una formació específica per al personal 

directiu dels 40 CSS de la ciutat i que està prevista dur a terme el proper dia 30 de novembre. 

La formació s’ha orientat com una “formació de formadors/es” i, per això, s’han elaborat uns 

materials expressos que després han de servir perquè directius i directives puguin replicar-la 

als seus equips durant la setmana del 12 al 16 de desembre d’enguany. En tot cas, els 

continguts de la formació estan centrats en la millora del circuit per l’atenció bàsica en casos 

de violència masclista, que s’ha d’implementar a partir del gener de 2017 i que comporta 

l’aplicació d’uns nous criteris organitzatius d’atenció per afavorir una coordinació més eficaç 

entre PIADs, SARA, SAH i CSS.  

Per últim, també es preveu a futur abordar i minimitzar l’estrès psicosocial entre els equips de 

professionals dels serveis d’atenció contra la violència masclista. 

Quadre – resum de la informació descrita: 

 

 

b) Millores de la resposta institucional 

El segon àmbit d’aquest bloc s’orienta a la millora de la coordinació de la resposta institucional 

a les violències masclistes. En aquest sentit, la diagnosi de la MG constatà la necessitat 

d’avaluar les competències del Circuit Barcelona contra la violència masclista per ampliar-ne la 

cooperació i el lideratge interinstitucionals, crear una mesa institucional a nivell polític per 

garantir acords i legitimar procediments, definir noves metodologies de treball en xarxa i 

revisar i crear nous protocols d’actuació. És a dir, es considerava cabdal revisar els protocols de 

derivació entre serveis del conjunt d’actors que conformen el Circuit i potenciar un treball en 

xarxa eficaç i eficient, per una intervenció coordinada amb objectius i estratègies 

compartides. 

Codi Actuació Estat

2.1
Reforç dels recursos humans i materials per a l’atenció al dispositiu municipal d’atenció per 

violència masclista: CSS, SARA, PIADs i SAH.
A iniciar el 2017

2.2
Formació en perspectiva de gènere i especialització en violències masclistes dels equips 

professionals dels Centres de Serveis Socials.
En execució 

2.3 

Posada en marxa de les millores en els criteris organitzatius del circuit per l’atenció bàsica en 

casos de violència masclista per afavorir una coordinació més eficaç entre PIAD, SARA, SAH i CSS, 

i reforçar el pressupost dedicat a la coordinació dels serveis.

A iniciar el 2017

2.4 

Establir un canvi en el model organitzatiu dels PIAD perquè proporcionin, en els casos previstos en 

el document Millores en el model d'atenció de violència masclista als serveis socials bàsics de 

l'Ajuntament de Barcelona, tractament psicològic a dones que viuen violència masclista, 

mitjançant l’especialització de les professionals, i perquè passin a desplegar tot un treball 

comunitari que permeti la coordinació i suport dels teixit social en la detecció i acompanyament a 

les dones.

En execució 

2.5
Impulsar plecs de contractació pública dels diferents recursos externalitzats que garanteixin un 

major valor a les aportacions tècniques i unes condicions laborals dignes a les treballadores.
En execució 

2.6 Incloure en l’estudi sobre la viabilitat i pertinença de la municipalització de les externalitzacions 

de l’ajuntament els serveis contra la violència masclista.

Finalitzada. 

Internalització 

realitzada.

2.7
Abordar i minimitzar l’estrès psicosocial entre els equips de professionals dels serveis d’atenció 

contra la violència masclista, proporcionant també el suport psicològic necessari.
A iniciar el 2017

Bloc 2. Sistema de detecció, d'atenció i recuperació

a) Reforç del sistema d'atenció i dels equips professionals
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Per assolir aquestes fites, des de novembre de 2015 s’ha dut a terme una avaluació del Circuit 

Barcelona contra la violència masclista que en breu estarà disponible al web de Dones. 

L’avaluació planteja recomanacions i propostes concretes per millorar la coordinació de la 

resposta institucional en els termes que es comentava anteriorment. Aquestes millores es 

desplegaran a partir de principis de 2017. 

Així mateix, s’està treballant per incorporar l’estratègia d’anàlisi conjunta de casos entre els 

PIADs, els CSS i el SARA. Es tractarà de consolidar els espais d’assessorament o interconsulta 

entre professionals per analitzar els casos i valorar el seu abordatge, que és un dels criteris de 

millora del circuit per l’atenció bàsica en casos de violència masclista dels que s’ha parlat 

anteriorment. Un cop centrats els esforços en internalitzar aquests serveis, a partir de gener 

de 2017 es treballarà en aquesta línia amb l’ampliació del seu nombre de professionals. 

Una altra necessitat que es contemplava en la diagnosi de la MG era millorar la difusió dels 

recursos existents d’atenció a les persones que viuen violències masclistes. Per fer-ho, al llarg 

del darrer any s’ha optat per utilitzar la campanya #BCNantimasclista i, en totes les seves 

accions comunicatives, s’ha fet èmfasi en donar a conèixer la xarxa de serveis existent.  

Destaca aquí la instal·lació d’un estand en el transcurs de les festes de la Mercè on s’ha dedicat 

un esforç important a donar informació dels serveis a totes les persones que s’hi han atansat. I 

a novembre de 2016 es presenta una nova web específica que porta per títol BCN 

Antimasclista1 i que centralitza tota la informació vinculada a l’abordatge integral de les 

violències masclistes a la ciutat. 

Per últim, a juliol de 2016 la Regidoria de Feminismes i LGTBI ha acordat amb els moviments 

feministes de la ciutat, el protocol de dol de ciutat a aplicar per part de l’Ajuntament de 

Barcelona quan es produeixin feminicidis2. Entre altres qüestions, el protocol preveu que 

l’alcaldessa enviarà una carta de condol a la família directa de la víctima i el servei de premsa 

n’informarà als mitjans de comunicació, perquè puguin traslladar a la ciutadania els fets i el 

rebuig institucional vers aquests assassinats. A més, quan el feminicidi estigui confirmat 

oficialment, es convocarà a la ciutadania i les entitats a un minut de silenci, es posarà un 

símbol en llocs visibles dels edificis municipals i al web, es facilitarà un llaç als treballadors i a 

les treballadores municipals, i s’utilitzarà l’etiqueta #BCNantimasclista a Twitter. També es 

comunicarà l’assassinat a través de les pantalles del metro. Al darrer ple municipal de l’any, es 

faran tants minuts de silenci com dones hagin estat assassinades a la ciutat. A banda de les 

accions comunicatives i de presa de consciència, el protocol també consta d’una part interna 

que s’orienta a la coordinació dels diferents actors implicats de caràcter interinstitucional. 

A continuació s’aporta un quadre que resumeix la informació aportada sobre l’estat d’execució 

de les actuacions d’aquest àmbit: 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.barcelona.cat/bcnantimasclista 

2
 Es pot consultar a: http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/protocol-

dol-ciutat-contra-violencies-masclistes.pdf 
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c) Ampliació dels recursos bàsics per la recuperació 

La diagnosi de la MG assenyalava un important increment dels acolliments per a dones que 

viuen violència masclista i pels seus fills i filles, tant els d’emergència com els de llarga estada, 

en el transcurs dels darrers anys. Així mateix, la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 

dones a eradicar la violència masclista fixa el dret d’accés a un habitatge i el dret a l’ocupació i 

a la formació ocupacional com a elements clau per la recuperació de les dones que es troben 

en situació de violència, la garantia dels quals recau, en gran mesura, entre les competències 

municipals.  

Per tots aquests motius, en aquest àmbit la primera actuació de millora de la MG que s’ha 

prioritzat ha estat l’augment del nombre de places d’acollida per a dones i els seus fills/es 

víctimes de violència masclista. Per fer-ho s’ha dut a terme una actuació prèvia molt 

necessària: una diagnosi de les necessitats existents, tant en termes d’acolliment d’urgència 

com de llarga estada i que ha establert tipologies de pisos necessaris pels diferents perfils de 

dones.  

Una vegada realitzada la diagnosi, actualment s’estan realitzant les gestions oportunes per a 

fer efectiva l’ampliació de places. Concretament: 

- S'ha iniciat el procediment administratiu per incrementar de 5 a 17 places el concert amb 

una casa d'acollida de places de llarga estada que estaran operatives a partir de l’1 de 

gener de 2017. 

- S'està treballant amb el Patronat de l'Habitatge i s'han iniciat converses per aconseguir un 

edifici sencer que pugui destinar tots els seus pisos a casa d'acollida. Segons les 

estimacions realitzades en base als plànols, l’edifici consta de 5 pisos que podrien ser 

destinats a crear un nombre aproximat de 30 places d’acolliment, tenint en compte que a 

cada pis de 70m² hi cabrien unes 6 places. 

Codi Actuació Estat

2.8
Avaluació del Circuit Barcelona contra la violència masclista i establir les millores pertinents en 

base a les recomanacions de l’avaluació. Donar un nou impuls interinstitucional i de colideratge. 
Finalitzada

2.9

Avenç en metodologies d’intervenció en l’atenció específica en funció de la diversitat sexual, els 

recursos econòmics, l’origen nacional i/o ètnic, la diversitat funcional, i l’edat, sense incórrer en la 

victimització múltiple en els processos d’atenció

A iniciar el 2017

2.10 

Incorporació de l’estratègia d’anàlisi conjunta de casos entre els PIADs, CSS i el SARA. Consolidació 

dels espais d’assessorament o interconsulta entre professionals per analitzar els casos i valorar el 

seu abordatge. 

En execució

2.11 Avenç en el model d’intervenció amb dones migrades que no tenen papers. A iniciar el 2017

2.12

Definició de millores en els mecanismes de detecció i atenció de la violència masclista que viuen les 

dones grans de manera coordinada i comptant amb l’assessorament de les entitats de gent gran de 

la ciutat.

A iniciar el 2017

2.13
Desplegament, al llarg del mandat, d’una campanya informativa continuada sobre els recursos 

existents d’atenció a les persones que viuen violències masclistes. 
En execució

2.14

Elaboració d'un protocol de dol de ciutat, definit conjuntament amb els moviments feministes de la 

ciutat que permeti visibilitzar el rebuig institucional de manera sistemàtica i ferma davant el 

feminicidi o intent de feminicidi i coordinar els diferents actors institucionals implicats i tota 

l’atenció individual, familiar i comunitària necessària.

Finalitzada

Bloc 2. Sistema de detecció, d'atenció i recuperació

b) Millores de la resposta institucional
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- Durant el primer trimestre del 2017 es convocarà un acord marc per l'homologació 

d'entitats per disposar de places d’acolliment, tant d'urgència com de llarga estada.  

- I també durant el 2017 es milloraran alguns aspectes de manteniment i de seguretat de la 

Casa d'Acollida de Llarga Estada de Barcelona. 

L’habitatge és una altra de les qüestions cabdals per als processos de recuperació. Segons 

dades del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona (RSHPOB), les 

adjudicacions a dones víctimes de violència masclista (acreditant-ho a través d’un informe, una 

ordre de protecció o una sentència) de novembre de 2015 a octubre 2016 han estat  4. Pel que 

fa als habitatges d’emergència social, les adjudicacions en el mateix supòsit han estat 9. En tot 

cas, des de l’aprovació de la MG s’ha treballat en diversos sentits: 

- Millores en els sistemes d’acreditació de trobar-se en situació de violència, previstos al 

Reglament per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social per pèrdua d’habitatge.  

- Activació i impuls a l’adjudicació d’habitatge als diferents col·lectius inscrits al RSHPOB, 

entre els quals s’ubiquen les dones en situació de violència masclista. Així, es preveu que 

durant el primer quinquenni del nou Pla Municipal pel Dret a l’Habitatge es destini al 

contingent especial un 50% del nou parc edificat (entorn uns 1.770 habitatges en 

comparació als 359 del quinquenni 2011-2015 que s’han adreçat de manera quasi 

exclusiva a situacions d’emergència). 

- D’altra banda, l’actuació prevista per la MG de revisió dels criteris d’accés a pisos de 

protecció oficial per augmentar la cobertura, s’ha reorientat cap a la millora dels sistemes 

de baremació per tal que els criteris d’accés a l’habitatge públic incorporin la perspectiva 

de gènere i tinguin en compte la realitat específica de les dones que es troben en situació 

de violència. Aquesta millora es començarà a treballar a inicis del 2017.  

Considerant que l’accés a l’ocupació i la presència al mercat de treball també és clau per la 

recuperació de situacions de violència masclista, la MG preveu el reforç i impuls de nous 

projectes de formació ocupacional i d’inserció laboral. Per això, s’han estat implementant els 

Programes d’Inserció Sociolaboral (PILS), de Recerca de Feina (PROPER) i LÀBORA 

d’acompanyament i seguiment personalitzat en itineraris d’orientació, recerca de feina i 

ocupació per a persones en risc d’exclusió o amb especials dificultats, entre les quals 

s’inclouen les dones en situació de violència.  A banda, l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 

(2016-2020) preveu la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els programes de 

Barcelona Activa i en aquests moments se n’estan dissenyant de concrets que contemplen les 

dones que es troben en situació de violència com un dels col·lectius específics a atendre. 

També en relació a l’ocupació però adreçant-se a les empreses, la MG preveu l’impuls dels 

protocols contra les violències masclistes, tant a les empreses públiques com a les 

contractades per l’Ajuntament. Pel que fa a les primeres, des del Departament de 

Transversalitat de Gènere s’ha dut a terme un mapeig de la seva situació en termes de 

disponibilitat i implementació de protocols de prevenció i abordatge de les violències 

masclistes. S’ha identificat certa heterogeneïtat de realitats entre el conjunt d’empreses 

municipals i, per això, s’ha elaborat un programa de treball que preveu la prestació de suports 

tècnics i assessoraments específics a cada una d’aquestes en funció de la situació detectada 
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per tal que comptin amb protocols i mesures adequades per combatre les violències 

masclistes. 

Per últim, pel que fa a les empreses contractades per l’Ajuntament, la Guia de Contractació 

Pública Social, presentada a finals d’octubre de 2016, realitza una proposta de mesures 

socials a incloure en les condicions d’execució dels contractes públics que preveu que 

l’empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i 

eradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit 

a l’execució del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a mínim, en campanyes 

informatives que detallin què són conductes d’assetjament sexual o per raó de sexe; accions 

formatives, i la designació de persones de referència, que vetllin per un espai de treball lliure 

de violències masclistes. Concretament, en els contractes de serveis en què la prestació estigui 

destinada a persones físiques, es pot establir com a condició d’execució que l’empresa 

contractista apliqui mesures de protecció especifica de les persones professionals contra 

l’assetjament sexual i per raó de sexe que aquestes puguin patir per part de les persones 

usuàries, així com l’adopció de mesures de formació al personal per detectar millor les 

situacions de violència masclista o per orientació sexual o identitat de gènere que pateixen les 

persones usuàries finals. 

Quadre – resum de l’estat d’avenç de les actuacions d’aquest àmbit: 

 

 

d) Suport a la societat civil organitzada i a les persones de l’entorn de les 

dones 

La resolució del problema de les violències masclistes necessita de la implicació de tots els 

agents socials, especialment els més propers a les persones que viuen aquesta violència. En 

aquest sentit, tal i com recull la MG, a la nostra ciutat el paper de la societat civil organitzada i 

molt especialment de les associacions de dones, ha estat importantíssim. La diagnosi, amb tot, 

posava en evidència la necessitat d’incrementar el recolzament que els donava el govern 

municipal ja que segueixen rebent un important nombre de derivacions i realitzen 

acompanyaments que no cobreixen els serveis d’atenció. Així mateix, la MG posava de 

manifest l’important paper dels actors educatius, entitats de lleure, centres esportius, etc., 

per a realitzar una primera detecció i acompanyament de les víctimes cap als serveis.  

Sorgia, per tant, la necessitat d’obrir línies de treball orientades a l’entorn personal i 

comunitari de les dones que es troben en situació de violència.  

Codi Actuació Estat

2.15 Augment del nombre de places d'acollida per a dones i fills/es víctimes de violència masclista. En execució

2.16
Revisió dels criteris d'accés a pisos de protecció social per augmentar la cobertura en casos que 

tradicionalment han quedat exclosos, informant a les dones de les possibilitats d'accés.
En execució

2.17

Impuls de la inclusió de protocols contra les violències masclistes a les empreses, tant les públiques 

com amb les contractades per l'Ajuntament. I garantia de l'atenció especialitzada a les violències 

en aquest àmbit en els diferents serveis municipals.

En execució

2.18
Reforç i impuls de nous projectes de formació ocupacional i d'inserció laboral per les dones que 

viuen o surten de qualsevol situació de violència masclista. 
En execució

Bloc 2. Sistema de detecció, d'atenció i recuperació

c) Ampliació dels recursos bàsics per la recuperació
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En aquesta línia, la MG contemplava una actuació centrada en augmentar i millorar la 

coordinació i el suport a les entitats socials. D’aquesta manera, en la convocatòria general de 

subvencions de l’any 2016, dins la modalitat de “Violència vers les dones” de l’àmbit Dones, es 

van subvencionar un total de 48 projectes per un import de 164.500€. 20 d’aquests projectes 

eren d’atenció i es van dotar amb un total de 77.800€, i 28 corresponien a projectes de 

sensibilització, prevenció i/o atenció amb un import de 86.700€. Tenint en compte que la 

dotació econòmica de les subvencions de l’àmbit Dones l’any 2015 va ser de 192.000€, i el 

2016 de 270.000€, s’ha augmentat el suport a les entitats en 78.000€. Per l’any 2017 està 

prevista una dotació de 300.000€ per a les subvencions ordinàries d’aquest mateix àmbit. 

Pel que fa a la qüestió de la coordinació amb les entitats socials, el Consell de les Dones de 

Barcelona ha constituït un Grup de Treball d’abordatge de les Violències Masclistes (GTVM) 

que té per objectiu general promoure el seguiment de la MG i la coproducció de polítiques 

públiques en matèria d‘abordatge de les violències masclistes entre l’administració local i les 

entitats de dones/feministes de la ciutat. De fet, els objectius específics del GTVM s’orienten a 

tres àmbits diferenciats: conèixer les eines i instruments de l’Ajuntament per promoure 

l’abordatge de les violències masclistes; esdevenir un espai de rendiment de comptes de 

l’actuació municipal de revisió de la millora dels sistemes d’informació i anàlisi; i incidir en els 

continguts de polítiques públiques concretes promogudes per l’Ajuntament. En aquest marc, 

en el transcurs del 2016 el GTVM ja s’ha reunit 3 vegades en les que s’ha consensuat el pla de 

treball del propi grup i s’han iniciat algunes actuacions com, per exemple, la revisió d’algun 

aspecte del llenguatge conceptual de la MG; la proposta de temes i membres del jurat del 

Premi 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones; i l’inici del 

treball sobre violències sexuals. 

En aquest àmbit la MG també preveia enfortir des del treball comunitari dels PIADs la 

informació i l’assessorament a les persones de l’entorn de les dones pel que fa al seu rol en la 

detecció de situacions de violència masclista. Aquesta actuació s’iniciarà el proper any, 

coincidint amb l’augment de la dotació de personal d’aquest servei.  

A continuació s’aporta un quadre que resumeix l’estat d’avenç en l’execució de les actuacions 

d’aquest àmbit: 

 

 

Codi Actuació Estat

2.19

Augment de la coordinacó i el suport a les entitats socials pel treball imprescindible i 

complementari als serveis públics que realitzen d'atenció i acompanyament a les dones i 

als infants i adolescents en situacions de violència. 

En execució

2.20

Enfortiment del treball comunitari dels PIADs, la informació i assessorament a les persones 

de l'entorn de els dones pel que fa al seu rol en les situacions de detecció de violència 

masclista. 

A iniciar el 2017

Bloc 2. Sistema de detecció, d'atenció i recuperació

d) Suport a la societat civil organitzada i a les persones de l'entorn de les dones
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e) Reforç i definició dels criteris d’intervenció per la recuperació de la infància i 

l’adolescència 

La diagnosi de la MG permeté detectar que, paulatinament, els serveis municipals estan 

atenent un major nombre de fills i filles, tant infants com adolescents, de dones que viuen 

situacions de violència masclista. També es veia incrementat el nombre d’adolescents que 

accedeixen al SARA víctimes de violència masclista on la persona agressora són altres 

adolescents o persones del seu entorn. De fet, l’aplicació de la llei dels drets de la infància i 

l’adolescència està portant un augment del nombre de casos detectats en situació de risc per 

violència masclista als que s’ha de donar resposta. Per aquests motius, la MG preveia 

actuacions orientades a reforçar i definir els criteris d’intervenció per la recuperació d’infants i 

adolescents. De totes maneres aquest és un bloc que no s’ha prioritzat pel període 2015-2016 

sinó que està previst desplegar-lo a partir de 2017. 

Malgrat tot, i amb caràcter previ a les actuacions que es contemplaven a la MG, des del 

Departament de Promoció de la Infància i Adolescència s’han iniciat els treballs per una millor 

prevenció i atenció del maltractament i l’abús sexual infantil i el seu abordatge des de les 

competències municipals. Així, el passat 13 de maig de 2016 es dugué a terme una jornada de 

reflexió, debat i de creació de propostes d'actuació amb l’objectiu d’analitzar quines són les 

competències municipals en aquest àmbit i les aliances i actuacions necessàries per avançar en 

la prevenció, detecció, acompanyament i reparació de drets dels i de les menors víctimes 

d’abús sexual i maltractament, ja sigui a l’entorn de la família, escolar o d’un equipament 

municipal.  

El quadre que resumeix l’estat d’avanç de les actuacions d’aquest bloc és el següent: 

 

 

f) Actuacions vinculades al sistema judicial 

El diàleg amb els actors judicials s’entreveia importantíssim en la diagnosi de la MG. Per una 

banda, s’observava un increment significatiu del nombre de denúncies per lesions, per delictes 

contra la llibertat, per trencament de mesures o per delictes contra la integritat moral. D’altra 

Codi Actuació Estat

2.21
Inici d'un grup de treball per revisar i millorar el model d'atenció a la infància i adolescència 

víctimes de violències masclistes.
A iniciar el 2017

2.22

Definició de criteris per la detecció i l'exploració en el tractament dels infants i els/les 

adolescents, mitjançant la coordinació i el treball en xarxa en l'atenció entre els CSS i el 

SARA.

A iniciar el 2017

2.23

Avenç en un procediment de seguiment a mig i llarg termini dels infants i els/les 

adolescents que hagin estat víctimes de violència masclista per assegurar la seva total 

recuperació.

A iniciar el 2017

2.24

Garantia, des del treball comunitari dels PIADs, i amb major formació al professorat, 

monitors de lleure i altres actors clau, una millor detecció de les violències masclistes que 

puguin viure els infants i els/les adolescents. 

A iniciar el 2017

2.25

Reforç dels mecanismes de seguiment des de les escoles, centres oberts i entitats de lleure 

amb aquells infants i adolescents que s'hagi detectat que viuen situacions de violència 

masclista. 

A iniciar el 2017

e) Reforç i definició dels criteris d'intervenció per la recuperació de la infància i l'adolescència

Bloc 2. Sistema de detecció, d'atenció i recuperació
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banda, però, a Barcelona l’evolució de la sol·licitud d’ordres de protecció per part de les dones 

era descendent i, alhora, augmentava el nombre d’ordres de protecció denegades. Aquestes 

dades eren preocupants en la mesura que la prevalença de la violència no disminuïa i, a més, 

tant els serveis municipals com les entitats de la ciutat informaven de la inseguretat que 

patien les dones quan es trobaven en processos judicials, requerint molt de suport i 

acompanyament professional. 

Per tot això, la MG preveia l’establiment d’un diàleg amb la judicatura de Barcelona per 

assolir millores en els processos judicials que contribuïssin a evitar la doble victimització de 

les dones. Així, des de la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI s’han realitzat dues 

reunions amb la jutgessa degana que han servit per crear aquest espai de diàleg, donar a 

conèixer els serveis municipals i compartir i consensuar els temes a millorar. Un dels acords 

assolits més importants fou l’assignació d’una magistrada per formar part de la taula de tràfic 

d’éssers humans i poder, així, començar a treballar conjuntament alguns temes específics 

d’aquest fenomen. De fet, es vol invitar també al Col·legi d’Advocacia a participar en aquesta 

taula.  

Abans que finalitzi el 2016 està prevista una tercera reunió amb la jutgessa degana per valorar 

els avenços assolits i iniciar col·laboracions en noves qüestions.  

També en l’àmbit de les actuacions de millora vinculades al sistema judicial, la MG preveia 

impulsar i recolzar específicament els projectes d’acompanyament en el procés judicial, en el 

que les entitats de dones realitzin un acompanyament qualificat, informant a les dones i 

vinculant-les a la xarxa d’atenció. D’aquesta manera, d’entre els 48 projectes subvencionats el 

2016 dins la modalitat de “Violència vers les dones” de l’àmbit Dones, 9 incloïen 

acompanyaments als jutjats a dones en situació de violència masclista. La dotació econòmica 

assignada a aquests projectes ha estat de 40.400€. 

Per últim, la MG també preveia la personació com a acusació particular, per part de 

l’Ajuntament, en els procediments penals en el cas de lesions greus, assassinat o temptativa 

d’homicidi de les dones. De cares a 2017, es preveu protocol·litzar-la conjuntament amb els 

serveis jurídics de l’Ajuntament.  

Quadre – resum de l’estat d’avenç de les actuacions d’aquest àmbit: 

 

Codi Actuació Estat

2.26

Establiment d'un diàleg amb la judicatura de Barcelona per assolir millores en els processos 

judicials evitant la doble victimització de les dones (revictimització) per obrir espais 

d'interlocució, coneixement mutu i treball conjunt d'anàlisi de les situacions, i col·laborar 

en la formació de l'estament judicial en el procés de les dones. 

En execució

2.27

Impuls i recolzament dels projectes d'acompanyament en el procés judicial, en el que les 

entitats de dones realitzin un acompanyament qualificat, informant a les dones i vinculant-

les a la xarxa d'atenció. 

En execució

2.28

Personació com a acusació particular en els procediments penals en el cas de lesions greus, 

d'assassinat o temptativa d'homicidi de la dona, coordinant amb altres administracions els 

procediments per aconseguir el consentiment de lse famílies. 

En execució

Bloc 2. Sistema de detecció, d'atenció i recuperació

f) Actuacions vinculades al sistema judicial



 
 

   

Regidoria de Feminismes i LGTBI 

 

             

 

15 
 

g) Actuacions per visibilitzar i reforçar la intervenció en matèria de violència 

sexual i comunitària 

Continua detectant-se certa invisibilitat social i institucional pel que fa a la violència sexual i 

d’àmbit comunitari. La diagnosi de la MG permeté constatar escasses deteccions i 

intervencions professionals tot i que això no implica, necessàriament, que no se’n succeeixin  

casos i/o que aquests requereixin de major seguiment. En conjunt, es féu evident la necessitat 

de millorar els canals de prevenció, detecció i intervenció en aquest tipus de violències.  

D’altra banda, el tràfic d’éssers humans en general, i en particular amb fins d’explotació sexual, 

(en endavant TEH i TEH-ES respectivament) és un problema social complex que s’ha d’afrontar 

des dels diferents nivells administratius i per part de múltiples actors socials i policials. Així 

mateix, la lluita contra el TEH requereix de voluntat política ferma, dels recursos materials i 

humans adients i d’una efectiva coordinació interinstitucional.  

Des de l’àmbit local, si bé les competències en matèria de TEH són limitades, hi ha un marge 

important d’actuació en la protecció dels drets de les persones víctimes i en el treball 

coordinat amb altres institucions i els cossos policials en la persecució del delicte.  

D’aquesta manera la MG preveu actuacions de millora que garanteixin els drets de les dones 

víctimes de tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual (TEH-ES) a partir de 

l’establiment de procediments coordinats d’abordatge. Així, i per una banda, a novembre de 

2015 es va crear la Taula de coordinació interinstitucional amb els actors socials, policials i 

jurídics implicats en la lluita contra el TEH-ES. La taula s’ha reunit 6 vegades en sessió plenària 

i compta amb la participació de 32 actors institucionals, socials, policials i jurídics. Els seus 

objectius s’orienten a la millora dels mecanismes de col·laboració, detecció, atenció, la 

formació especialitzada, el recull de bones pràctiques i l’establiment de criteris comuns 

d’actuació. Una eina clau per l’assoliment d’aquests objectius és la creació del Circuit 

d’actuació contra el TEH-ES de la ciutat de Barcelona per tal de garantir els drets de les 

víctimes de TEH més enllà de la possible denúncia, i establir mecanismes de col·laboració i 

complementarietat en la detecció, identificació i atenció integral entre tots els actors. 

I també en el marc dels procediments coordinats d’abordatge del TEH-ES, cal destacar la 

creació de la Unitat-TEH de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest és un servei de la Direcció de 

Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, creat el setembre de 2016, i dedicat a oferir 

atenció especialitzada, mitjançant l'estudi, el tractament i el seguiment dels casos de tràfic 

d’essers humans. Aquesta Unitat comptarà en els propers mesos amb un equip especialitzat 

de caràcter tècnic i jurídic, i les seves funcions són les següents:  

 Garantir l'accés de les persones víctimes de TEH als seus drets fonamentals;  

 Atendre de manera integral a les persones potencials víctimes del tràfic d'éssers humans, 

sigui quina en sigui la finalitat, i a les persones del seu entorn més immediat;  

 Coordinar amb la resta d'actors especialitzats la lluita contra el TEH;  

 Impulsar la formació especialitzada sobre el TEH tant a nivell general com específic;  

 Realitzar actuacions per a la sensibilització i prevenció del TEH;  

 Oferir assessorament a professionals; i  

 Actuar com a referent i observatori del TEH a BCN. 
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Des de la Unitat-TEH s’establirà una coordinació amb els districtes que detectin situacions de 

TEH-ES per tal de facilitar la protecció dels drets de les dones i per oferir un suport als serveis i 

actors que treballin més directament en el territori. Actualment s’ha iniciat un treball 

coordinat amb el districte de Nou Barris per donar suport als serveis i actors que estan en 

contacte amb dones possibles víctimes de TEH que resideixen al districte. 

De cara al 2017, una vegada creades i consolidades aquestes estructures, es planteja treballar 

en la definició d’indicadors de detecció de les persones víctimes de tràfic d’éssers humans 

amb fins d’explotació sexual, i la formació als actors implicats en la detecció i atenció a les 

persones que en són víctimes. Concretament, es dissenyarà i s’impartirà una formació 

especialitzada a actors clau en la detecció i intervenció en TEH-ES de l’Ajuntament: el Servei 

d’Atenció Socioeducativa (SAS), la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), el SARA, el Servei 

d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), el Centre d’Urgències i Emergències 

Socials de Barcelona (CUESB), els serveis d’acolliment (CMAU), els PIADs, els Equips d’Atenció a 

la Infància i l’Adolescència (EAIA), etc. 

En relació al reforç dels recursos habitacionals per les persones víctimes de tràfic d’éssers 

humans amb fins d’explotació sexual, s’han realitzat les gestions per ampliar en 5 més el 

nombre de pisos per acollir-les.  

Al mateix temps, s’han renovat els convenis existents amb les entitats socials. El 

manteniment i reforç del programa RAI amb SICARcat i SURT, s’ha realitzat amb una ampliació 

de pressupost total del programa per al 2016-17 del 30%, que implica un total de 251.734€. 

També pel 2017 es preveu valorar a nivell interinstitucional les possibilitats d’intervenció en 

matèria de matrimonis forçats i de casos de mutilació genital femenina. Comptant, doncs, 

amb tots els actors socials i institucionals de la ciutat que han impulsat alguna línia d’actuació 

o que poden fer-ho a mig i llarg termini, com ara el sistema educatiu, sanitari i el teixit 

associatiu, entre d’altres. Com ja s’ha explicat anteriorment, des de l’aprovació de la MG i per 

conèixer millor aquestes formes de violència masclista, els matrimonis forçats i la mutilació 

genital femenina, s’han encarregat dos estudis que serviran per orientar l’actuació municipal 

pels propers anys. 

Pel que fa a l’actuació de millora dels protocols d’atenció i recuperació de les dones i 

adolescents que han viscut agressions i assetjament sexual, i impuls del seu abordatge en 

col·laboració amb altres actors, està previst que es faci a partir del 2017, ja que va estretament 

lligada a la revisió del Circuit.  

A continuació s’aporta un quadre que resumeix l’estat d’avenç en l’execució de les actuacions 

d’aquest bloc: 
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Codi Actuació Estat

2.29

Garantia dels drets de les dones víctimes de TEH-ES a partir de l'establiment de 

procediments coordinats d'abordatge: circuit, formació als actors implicats, instruments de 

protecció, reforç del rol de les entitats socials, etc. 

En execució

2.30

Millora dels protocols d'atenció i recuperació de les dones i adolescents que han viscut 

agressions i assetjament sexual, i impuls del seu abordatge en col·laboració amb altres 

actors.

A iniciar el 2017

2.31

Obertura de dues línies d'intervenció, una en matèria de matrimonis forçats i una altra en 

matèria de casos de mutilació genital femenina, comptant amb tots els actors socials i 

institucionals de al ciutat que han impulsat alguna línia d'actuació o que poden fer-ho a mig 

i llarg termini, com ara el sistema educatiu, sanitari, el teixit associatiu, entre d'altres. 

A iniciar el 2017

Bloc 2. Sistema de detecció, d'atenció i recuperació

g) Actuacions per visibilitzar i reforçar la intervenció en matèria de violència sexual i comunitària
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3. SISTEMA DE PREVENCIÓ 

 

De la mateixa manera que s’ha fet amb el bloc anterior com que aquest tercer bloc 

s’estructura en 2 àmbits temàtics, es presenten els resultats aconseguits des de l’aprovació de 

la MG per cada un d’ells. 

 

a) Actuacions per avançar cap a una estratègia compartida de prevenció 

L’Ajuntament compta amb diverses estratègies, eines i programes de prevenció de les 

violències masclistes entre els que destaquen el projecte “Canviem-ho, homes per la igualtat 

de gènere”, l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones, i la prova pilot 

del programa Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la no Discriminació. Tanmateix, tal i 

com es feia evident a la diagnosi de la MG, és necessari continuar impulsant accions de 

sensibilització però, sobretot, planificar de manera clara i ordenada el conjunt d’accions que 

realitzen els diferents actors. Així, es plantejava que calia apostar per un treball en xarxa, de 

caràcter comunitari que maximitzés els esforços per modificar l’estructura de valors existents a 

la societat i que són la base de les violències masclistes. 

En aquesta línia, la iniciativa més significativa que s’ha endegat des de l’aprovació de la MG és 

la creació d’una Comissió per la prevenció de la violència de gènere a la ciutat. La formació 

d’aquesta comissió de treball respon a la necessitat de definir una estratègia de prevenció 

contra el sexisme, incloent la perspectiva de gènere i LGTBI, que aglutini i planifiqui el conjunt 

de les actuacions i els projectes que actualment es realitzen des de l’Ajuntament i les que 

serien necessàries a futur, tot potenciant el paper de les entitats. De manera afegida, aquesta 

comissió també podrà donar resposta a la moció aprovada pel conjunt de grups municipals en 

el Ple del mes de febrer de 2016, on s’exposa, de nou, la necessitat d’establir un full de ruta i 

uns objectius clars en la intervenció en matèria d’assetjament en l’àmbit educatiu i comunitari 

sigui quin sigui el motiu d’aquests assetjaments. Els objectius de la Comissió són, doncs, 

concretar i compartir el mapa dels diversos programes existents i les diverses actuacions que 

es realitzen en l’àmbit escolar de la ciutat en matèria de prevenció de la violència de gènere i 

l’assetjament; analitzar i valorar el conjunt de programes identificats a la ciutat i d’altres 

experiències significatives existents fora de Barcelona; i definir objectius comuns i un full de 

ruta per la intervenció en els propers 5 anys. En aquest marc, s’han celebrat 4 reunions de la 

Comissió i es preveu que l’estratègia de prevenció contra el sexisme estigui acabada al març 

de 2017. 

D’altra banda, amb el suport de la Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI i el Districte de 

Ciutat Vella s’ha posat en marxa per part de la entitat Coeducacció un projecte 

d’intervenció  en coeducació amb l’Escola Bressol Municipal Canigó. Aquest té com a finalitat 

crear espais de reflexió, formació i acció amb l’equip educatiu per tal de promoure estratègies 

d’anàlisi i revisió de les pròpies pràctiques educatives, i construir alternatives lliures de sexisme 

al diferents nivell d’intervenció dins l’escola bressol. Com a final del procés s’està elaborant 

una “Guia pedagògica de contes no sexistes de 0 a 3 anys”, així com accions coeducactives 

adreçades a les famílies i a l’entorn comunitari, que es presentarà a principis de 2017. 
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La MG també contemplava la posada en marxa de mesures per prevenir i abordar les 

violències masclistes entre el jovent a les xarxes socials i via telèfon mòbil. Si bé el 

desenvolupament d’aquesta actuació està prevista pel 2017, cal tenir en compte l’existència 

del recurs pedagògic on line sobre ciberassetjament, elaborat i gestionat des del Centre per la 

Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD). Aquest recurs, adreçat a professionals de l’educació 

formal i informal que treballin amb grups de joves d’entre 12 i 18 anys, ofereix un marc teòric i 

un conjunt de dinàmiques que contribueixen a despertar una consciència crítica pel que fa als 

usos de les TIC i les xarxes socials. També planteja un marc d’anàlisi i reflexió on es vinculen 

alguns d’aquests usos amb comportaments sexistes o possibles situacions de risc pel que fa als 

diferents tipus de violència masclista. Des de novembre de 2015 fins a octubre 2016, s’han 

tramitat 176 demandes d’accés al recurs. 

I en el marc de la definició i desplegament de línies d’intervenció i protocols de resolució de 

conflictes per la prevenció de les violències masclistes en espais esportius, espais de lleure, 

activitats extraescolars i altres espais comunitaris, destaca també el treball que s’ha fet des 

del CIRD amb el Centre Esportiu Municipal (CEM) Horta de formació i assessorament del 

personal de la Unió Esportiva Horta (entitat que gestiona el CEM) per a la definició d’un 

protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o per raó 

d’orientació sexual. Es valorarà la possibilitat de transferir aquesta experiència a altres CEMs 

municipals. 

Pel que fa al desenvolupament als diferents centres juvenils de la ciutat de programes 

d’educació afectivo-sexual i de prevenció de les violències masclistes, el programa Paranys 

de l’Amor va arribar, el 2015, a 24 centres amb la realització de 58 tallers en els que van 

participar 1.147 nois i noies. Pel que fa als tallers realitzats durant el període de gener a 

setembre de 2016, tenint en compte que en alguns centres s’han fet tallers de 4 hores enlloc 

de 6 hores, s’han realitzat 56 tallers a 22 centres educatius diferents i amb 1.364 nois i noies 

participants. La previsió pels mesos que queden del 2016 és que es faran 20 tallers més en 11 

centres diferents. Això significa que probablement s’acabarà l’any 2016 havent realitzat 76 

tallers (18 tallers més que l’any anterior). 

Així mateix, des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), s’estan duent a terme 

programes d'educació afectiva i sexual a diversos nivells: 

 Als centres d'educació secundària s'ofereix el programa "Parlem-ne; no et tallis‟, 

centrat en la prevenció de l'embaràs adolescent i de les infeccions de transmissió 

sexual, incloent el VIH/SIDA. Aquest programa es pot aplicar des de 3r curs d’ESO fins a 

2n curs de batxillerat o a cicles formatius i inclou una visita a un centre d’atenció a la 

salut sexual i reproductiva. Es desenvolupa majoritàriament a l’espai de tutoria, si bé 

també es pot fer a assignatures com ciències naturals, llengua catalana o ètica. 

 S'està treballant en la revisió de programes gratuïts online d’educació afectiva i 

sexual dirigits a l’alumnat d’educació primària. 

 I des del grup de treball de l’àmbit educatiu de l’Ajuntament de Barcelona que s’està 

co-liderant entre l’ASPB i el CEB, s’està elaborant un document de bones pràctiques 

de programes d'educació afectiva i sexual.    
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També té especial interès en l’àmbit de l’estratègia compartida de prevenció i per la seva 

especificat, el conveni de col·laboració amb la Plataforma unitària contra les violències de 

gènere, per al desenvolupament del projecte  Acció integral per a la prevenció i eradicació de 

la violència masclista a la ciutat de Barcelona, que ha tingut una dotació econòmica de 

20.300€. Entre les principals activitats incloses en el projecte objecte de conveni són 

l’organització del XII Fòrum Contra les Violències de Gènere, com espai de reflexió, 

participació, debat, i sensibilització vers la violència de gènere; el desenvolupament del 

programa de prevenció Trenquem el silenci, adreçat a centres educatius i de lleure de 

Barcelona; la dinamització de la Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat – XAJI, adreçada a 

instituts de secundaria, per contribuir a que  els i les joves tinguin un paper actiu en la 

identificació de la violència masclista i la definició d’actuacions preventives; la realització del 

Concurs per l’eradicació de la violència masclista; l’organització d’actuacions per la 

sensibilització del grup Dones de Blanc, etc.   

Per últim, de cares a 2017 es preveu començar a treballar per actualitzar i dotar d’un nou 

impuls l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones. Així mateix, es 

preveu fer formació dels diferents actors socials i educatius en la prevenció de les violències 

masclistes i, específicament, en el comportament d’aquestes violències a través de les xarxes 

digitals. 

Quadre – resum de l’estat d’avenç de les actuacions d’aquest àmbit: 

 

 

Codi Actuació Estat

3.1

Definició d'una estratègia de prevenció contra el sexisme que aglutini i planifiqui totes les 

actuacions i projectes que actualment es realitzen des de l'Ajuntament i les que serien 

necessàries en endavant per fer-hi front en els diferents àmbits de la vida social i 

comunitària, potenciant el paper de les entitats.

En execució

3.2

Actualitzar i impulsar l'Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones 

perquè esdevingui un espai de participació potent, de cooperació público-privada i d'acció 

conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una 

Barcelona lliure de violència masclista.

A iniciar el 2017

3.3
Definició de la línia d'intervenció en matèria de coeducació juntament amb la Regidoria 

d'Educació i l'IMEB per intervenir en les ecoles bressol de titularitat pública.
A iniciar el 2017

3.4
Posada en marxa de mesures per prevenir i abordar les violències masclistes entre el 

jovent a les xarxes socials i via telèfon mòbil. 
A iniciar el 2017

3.5

Definició i desplegament de línies d'intervenció i protocols de resolució de conflictes per la 

prevenció de les violències masclistes en espais esportius, de lleure i activitats 

extraescolars, i altres espais comunitaris.

En execució

3.6

Desenvolupament en els diferents centres juvenils de la ciutat de programes d'eduació 

afectivo-sexual i de prevenció de les violències masclisteson es treballi per la igualtat real i 

efectiva, amb una perspectiva feminista i no criminalitzadora de les opcions sexuals i 

identitats diverses, i on es proporcioni informació sobre els mètodes anticonceptius no 

agressius.

En execució

3.7

Formació dels diferents actors socials i educatius en la prevenció de la violència masclista, 

amb una formació específica sobre el comportament de la violència masclista a través de 

les xarxes digitals. 

A iniciar el 2017

Bloc 3. Sistema de prevenció

a) Actuacions per avançar cap a una estratègia compartida de prevenció
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b) Actuacions de sensibilització social i per una comunicació no sexista 

Si bé les dades oficials d’assassinats, agressions o denúncies mostren l’existència de moltes 

tipologies i àmbits on es donen les violències masclistes, i posen de relleu la transversalitat 

d’un fenomen que és molt greu, sovint les percepcions públiques no estan en la línia 

d’aquesta realitat. Això passa perquè aquestes violències acostumen a ser naturalitzades o 

invisibilitzades sorgint mites com, per exemple, que la majoria de les denúncies són falses. De 

manera afegida, existeix la percepció que les violències masclistes, en realitat, estan 

disminuint, idea que xoca radicalment amb les dades de prevalença. Per tots aquests motius, 

es fa òbvia la necessitat de dur a terme accions de sensibilització que donin a conèixer la 

veritable magnitud i característiques del fenomen i, a la vegada, contribueixin al canvi de 

valors existents a la societat i que són la base de les violències masclistes. 

En aquesta línia, la MG preveia l’impuls d’una sèrie de campanyes de sensibilització, 

conscienciació i prevenció de diverses violències masclistes i de comportaments sexistes 

durant el mandat.  

Així, a novembre de 2015 es va llançar la campanya de ciutat que portava per lema “Som una 

ciutat que rebutja la violència masclista” i es centrà en la creació d’un web específic amb 

informació per a una correcta identificació de les violències masclistes en la vida quotidiana 

d’homes i dones, i dels serveis d’atenció i recuperació. A més, la campanya implicà la creació 

d’una etiqueta de Twitter #BCNantimasclista i de cartelleria, pancartes i banderoles que 

s’ubicaren a l’espai i els transports públics de la ciutat.  

Amb la vocació de llançar una campanya cada any, la del 2016 porta per lema “Ni mitja” i 

utilitza tots els mitjans que té a l’abast: televisió, ràdio, etc. A més, amplia la web BCN 

Antimasclista.  

Per tal d’avançar en la sensibilització i prevenció de les agressions sexistes a l’espai públic, la 

MG preveia seguir incidint en l’àmbit de l’oci diürn i nocturn de la ciutat, sobretot en el marc 

de les festes de la ciutat. Així, l’estiu de 2016 es va llençar la campanya “Barcelona contra les 

agressions masclistes” per prevenir la violència masclista, especialment a les festes majors de 

barris. Aquesta campanya consistia en la difusió de missatges a través de les xarxes socials i la 

creació de materials específics disponibles per a la ciutadania i les entitat a través del web de 

#BCNantimasclista. La campanya tingué un especial ressò en festes com les del barri de Gràcia i 

de Sants.  

Durant les festes de la Mercè de 2016, i en el marc de la campanya La Mercè Antimasclista, es 

va posar en funcionament un estand informatiu: el Punt d’informació i orientació contra les 

agressions sexistes, ubicat a l’avinguda Reina Maria Cristina i que en les 4 nits de 

funcionament va rebre 499 visites, 488 de les quals van ser per demanar informació sobre la 

iniciativa, els serveis que existeixen en aquest àmbit i, en menor mesura, assessorament sobre 

si determinades conductes es poden considerar agressions sexistes. A banda, es va dur a terme 

una tasca de sensibilització itinerant amb la distribució de fulletons informatius que va arribar 

a 9.000 persones més. 

També dintre de La Mercè Antimasclista, fruit de la col·laboració entre la Federació Catalana 

d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM), el Gremi de Restauració de 
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Barcelona i la Regidoria de Feminismes i LGTBI, es va incloure un missatge de conscienciació, 

en format sotacopes, en contra de les agressions sexistes. Amb aquesta campanya, 

patrocinada per l’Ajuntament de Barcelona, es repartiren 30.000 unitats entre el locals de 

restauració i oci nocturn -dels mateixos barris on té lloc el programa de la Mercè-  i es calcula 

que es va arribar a unes 500.000 persones. 

I per últim, en el marc de La Mercè Antimasclista, es dugué a terme un concert a l’Auditori al 

que assistiren més de 500 dones.  

Encara en l’àmbit de la sensibilització i la prevenció de les agressions sexistes en entorns de 

festa, l’Ajuntament de Barcelona va guardonar amb el X Premi 25 Novembre de 2015 el 

Protocol d’actuació contra les agressions sexistes a la Festa Major del Poble-sec, impulsat pe l 

Grup de Dones, Lesbianes i Trans de l’Ateneu Cooperatiu La Base i pels Castellers del Poble-

sec, entre altres entitats del barri.  

I en un altre dels àmbits de sensibilització social, es dugué a terme una campanya per 

fomentar durant les dates de Nadal i Reis, el regal de jocs i joguines no sexistes, sota el lema 

“No som roses o blaus”. La campanya s’adreçava tant a les persones compradores de joguines 

per infants com a la ciutadania en general i comportà la creació d’opis i banderoles distribuïts 

per tota Barcelona, la presència de notícies al webs del consistori i a les xarxes socials, una 

roda de premsa, insercions i entrevistes a ràdio, i la confecció de merchandising (xapes i 

bosses).  

Pel que fa a la garantia que la comunicació de l’Ajuntament de Barcelona (xarxes socials, 

webs, etc.) assumeixi la lluita contra el masclisme, des del Departament de Comunicació 

Digital s’ha fet un treball important per coordinar els continguts de tots els comptes i webs 

municipals per tal que el seu estil comunicatiu fos inclusiu des de la perspectiva de gènere. A 

més s’han desenvolupat estratègies de comunicació específiques per visibilitzar el 

posicionament antimasclista de l’Ajuntament. Així, arrel de la creació de l’etiqueta 

#BCNantimasclista amb la campanya de novembre de 2015, aquesta marca ha estat present en 

totes les comunicacions vinculades a temes d’igualtat de gènere de l’Ajuntament al llarg de 

l’any. Ja sigui per difondre l’existència de serveis municipals, com per aportar novetats en les 

polítiques públiques, etc. Alhora, s’han creat els mecanismes de coordinació necessaris entre 

la Regidoria i la Direcció de Feminismes i LGTBI, el Departament de Transversalitat de Gènere, 

el CIRD i Comunicació Digital per tal de donar resposta, recollir i processar tota inquietud de la 

ciutadania dirigida als canals municipals a les xarxes socials en relació al sexisme, les violències 

masclistes i la igualtat de gènere. 

De la mateixa manera, s’ha començat a treballar per tal que als espais de titularitat  i 

propietat pública, especialment a l’espai públic i al Metro de Barcelona, no es cedeixin espais 

publicitaris amb contingut sexista ni que fomentin la discriminació per motius de gènere o 

orientació sexual. Així, s’ha constituït una taula tècnica liderada per la Direcció de Comunicació 

que ha de treballar com evitar el sexisme en els espais de titularitat pública.  

Per últim, de cara a 2017 es preveu realitzar campanyes per a conscienciar a la població jove 

dels efectes del model de relacions sexo-afectives i de conscienciació i prevenció del bullying 

masclista i sexista a dones joves i pertanyents als col·lectius LGTBI als centres d’ensenyament i 

formació. Així mateix, es preveu l’establiment de convenis i clàusules amb els mitjans de 
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comunicació que reben fons de l’Ajuntament per tal que intensifiquin la seva incidència en la 

prevenció del sexisme i assumeixin les recomanacions pel tractament de les violències 

masclistes.  

Quadre – resum de l’estat d’avenç de les actuacions d’aquest àmbit: 

  

Codi Actuació Estat

3.8

Impulsar una sèrie de campanyes durant el mandat: de lluita contra les violències 

masclistes, per unes festes lliures de violències masclistes involucrant a les entitats de la 

ciutat i als actors de l'oci diürn i nocturn de la ciutat, per conscienciar sobre els efectes del 

model de relacions sexo-afectives que tinguin com a població diana als i les joves, de 

joguines no sexistes, i de conscienciació i prevenció del bullying masclista i sexista a dones 

joves i pertanyents als col·lectius LGTBI i als centres d'ensenyament i formació.

En execució

3.9

Establiment de convenis i clàusules amb els mitjans de comunicació que reben fons de 

l'Ajuntament per tal que intensifiquin la seva incidència en la prevenció del sexisme i 

assumeixin les recomanacions pel tractament de la violència masclista ene ls mitjans de 

comunicació. 

A iniciar el 2017

3.10
Garantia que la comunicació de l'Ajuntament (xarxes socials, webs, etc.) assumeixi la lluita 

contra el masclisme. 
En execució

3.11

Garantia que en els espais de titularitat i propietat pública, especialment a l'espai públic i al 

Metro de Barcelona, no es cedeixin espais per a anuncis publicitaris amb contingut sexista 

ni que fomentin la discriminació per motius de gènere o orientació sexual. 

En execució

Bloc 3. Sistema de prevenció

b) Actuacions de sensibilització social i per una comunicació no sexista
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REPTES I PRIORITATS PEL PROPER ANY  

 

Una vegada vistes les actuacions iniciades i desplegades des de l’aprovació de la MG a 

novembre de 2015, els reptes i prioritats per l’any 2017 en l’actuació municipal d’abordatge de 

les violències masclistes són els següents: 

 

Bloc 1. Sistema d’informació i anàlisi 

 Realitzar un mapa d’actius de la ciutat per tal de saber el conjunt d’actors socials i 

institucionals que estan intervenint en la resolució del problema i que disposen de dades 

relatives a prevalença, incidència i cobertura. 

 Continuar amb la millora del Sistema d’Informació d’Acció Social, SIAS.  

 Desenvolupament de la funció d’observatori de la Unitat-TEH de l’Ajuntament de 

Barcelona que permeti millorar els indicadors de detecció del TEH-ES i recollir dades sobre 

la seva prevalença.  

 Desenvolupament d’una app per la recollida d’informació sistemàtica sobre la violència 

masclista a l’espai públic. 

 

Bloc 2. Sistema de detecció, d’atenció i recuperació 

 

a) Reforç dels sistemes d’atenció i dels equips professionals  

 Reforçar els recursos humans i materials de tots els serveis, sobretot l’atenció jurídica i 

psicològica que presten els PIADs i els recursos per al desplegament del treball comunitari. 

 Implementar les millores del circuit per l’atenció bàsica en casos de violència masclista que 

suposen l’aplicació de nous criteris organitzatius d’atenció per afavorir una coordinació 

més eficaç entre PIADs, SARA, SAH i CSS. 

 Abordar i minimitzar l’estrès psicosocial entre els equips de professionals dels serveis 

d’atenció contra la violència masclista. 

 

b) Millores de la resposta institucional 

 Desplegar les millores derivades de l’avaluació del Circuit Barcelona contra la violència 

masclista i que s’orienten a: 

o Avançar en metodologies d’intervenció en l’atenció específica segons la diversitat 

sexual, els recursos econòmics, l’origen nacional i/o ètnic, la diversitat funcional, i 

l’edat, sense incórrer en la victimització múltiple en els processos d’atenció. 

o Avançar en el model d’intervenció amb dones migrades en situació irregular. 

o Definir millores en els mecanismes de detecció i atenció de la violència masclista 

que viuen les dones grans de manera coordinada i amb l’assessorament de les 

entitats de gent gran de la ciutat. 

 Consolidar els espais d’assessorament o interconsulta entre professionals dels PIADs, els 

CSS i el SARA per analitzar els casos i valorar el seu abordatge. 
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c) Ampliació dels recursos bàsics per la recuperació 

 Posar en marxa les places noves d’acolliment de llarga durada, concertades, per dones que 

pateixen violència masclista i els seus fills i filles. 

 Millora d’alguns aspectes de manteniment i de seguretat de la Casa d'Acollida de Llarga 

Estada. 

 Aconseguir un edifici sencer que pugui destinar tots els seus pisos a casa d'acollida;  

 Convocatòria d’un acord marc per l'homologació d'entitats per disposar de places 

d’acollida, tant d'urgència com de llarga estada.  

 

d) Suport a la societat civil organitzada i a les persones de l’entorn de les dones 

 Augmentar i millorar la coordinació i el suport a les entitats socials, amb una dotació 

pressupostària de 300.00€ per a les subvencions ordinàries de l’àmbit Dones. 

 Enfortir des del treball comunitari dels PIADs la informació i l’assessorament a les persones 

de l’entorn de les dones pel que fa al seu rol en la detecció de situacions de violència 

masclista. 

 

e) Reforç i definició dels criteris d’intervenció per la recuperació de la infància i l’adolescència 

 Iniciar un grup de treball per revisar i millorar el model d'atenció a la infància i 

adolescència víctimes de violències masclistes. 

 Definir criteris per la detecció i l’exploració en el tractament dels infants i els/les 

adolescents, mitjançant la coordinació i el treball en xarxa en l’atenció entre els Centres de 

Serveis Socials i el SARA. 

 Avançar en un procediment de seguiment a mig i llarg termini dels infants i els/les 

adolescents que hagin estat víctimes de violència masclista per assegurar la seva total 

recuperació. 

 Garantia, des del treball comunitari dels PIADs, i amb major formació al professorat, 

monitors de lleure i altres actors clau, una millor detecció de les violències masclistes que 

puguin viure els infants i els/les adolescents. 

 Reforç dels mecanismes de seguiment des de les escoles, centres oberts i entitats de lleure 

amb aquells infants i adolescents que s'hagi detectat que viuen situacions de violència 

masclista. 

 

g) Actuacions vinculades al sistema judicial 

 Seguir mantenint el diàleg amb la judicatura de Barcelona.  

 Protocol·litzar el fet de la personació com a acusació particular, per part de l’Ajuntament, 

en els procediments penals en el cas de lesions greus, assassinat o temptativa d’homicidi 

de les dones. 

 Invitar el Col·legi d’Advocacia de Barcelona a la Taula de coordinació interinstitucional amb 

els actors socials, policials i jurídics implicats en la lluita contra el TEH-ES. 
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h) Actuacions per visibilitzar i reforçar la intervenció en matèria de violència sexual i 

comunitària 

 Desplegar la recent creada Unitat-TEH de l’Ajuntament de Barcelona amb un equip 

especialitzat de caràcter tècnic i jurídic i establir coordinació amb els districtes que 

detectin situacions de de tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual (TEH-ES) per 

tal de facilitar la protecció dels drets de les dones i per oferir un suport als serveis i actors 

que treballin més directament en el territori. 

 Definir indicadors de detecció de les persones víctimes de TEH-ES. 

 Impartir una formació especialitzada a actors clau en la detecció i intervenció en TEH-ES de 

l’Ajuntament: el SAS, la GUB, el SARA, el SAIER, el CUESB, el CMAU, els PIADs, els EAIA, etc. 

 Valorar a nivell interinstitucional les possibilitats d’intervenció en matèria de matrimonis 

forçats i de casos de mutilació genital femenina, comptant amb tots els actors socials i 

institucionals de la ciutat que han impulsat alguna línia d’actuació o que poden fer-ho a 

mig i llarg termini, com ara el sistema educatiu, sanitari i el teixit associatiu, entre d’altres. 

 Millora de la detecció, atenció i recuperació de les dones i adolescents que han viscut 

agressions i assetjament sexual, i impuls del seu abordatge en col·laboració amb altres 

actors. 

 

Bloc 3. Sistema de prevenció 

 

a) Actuacions per avançar cap a una estratègia compartida de prevenció 

 Realitzar la campanya de ciutat 2017. 

 Finalitzar l’estratègia de prevenció contra el sexisme.  

 Posar en marxa mesures per prevenir i abordar les violències masclistes entre el jovent a 

les xarxes socials i via telèfon mòbil. 

 Començar a treballar per actualitzar i dotar d’un nou impuls l’Acord Ciutadà per una 

Barcelona lliure de violència vers les dones.  

 Fer formació dels diferents actors socials i educatius en la prevenció de les violències 

masclistes i, específicament, en el comportament d’aquestes violències a través de les 

xarxes digitals. 

b) Actuacions de sensibilització social i per una comunicació no sexista 

 Realitzar campanyes per a conscienciar a la població jove sobre els efectes del model de 

relacions sexo-afectives i de conscienciació i prevenció del bullying masclista i sexista a 

dones joves i pertanyents als col·lectius LGTBI als centres d’ensenyament i formació. 

 Garantir que als espais de titularitat i propietat pública, especialment a l’espai públic i al 

Metro de Barcelona, no es cedeixen espais per a anuncis publicitaris amb contingut sexista 

ni que fomentin la discriminació per motius de gènere o orientació sexual. 
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EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

La previsió de despesa pel 2016, pel que fa als capítols 2 (despesa directa) i 4 (transferència, 

subvencions i convenis), va ser de 5.987.918€ en el moment de presentar la MG. Això 

suposava un increment de 1.279.280€ (27%) respecte de l’any anterior.   

Aquest increment estava previst que es destinés de la següent forma: 

- La millora dels serveis de detecció, atenció i recuperació: PIADs, SARA i SAH que s'ha 

ajornat a 2017 pel procés d'internalització dels serveis PIADs i SARA. 

- L’increment de places d’acollida en pisos, que s’ha ajornat pel primer trimestre de 2017.  

- El reforçament de la sensibilització i coresponsabilitat ciutadana i la prevenció que sí s'ha 

efectuat. 

En primer lloc i tal com s'ha explicat anteriorment,  la internalització de la gestió dels PIADs i 

el SARA ha ajornat fins el 2017 l’increment de personal i, per tant, les ampliacions dels serveis 

que estava previst realitzar amb el nou contracte dins del capítol 2. Així, durant el darrer 

trimestre del 2016 la gestió dels PIADs i del SARA ha estat prestada amb recursos propis i això 

ha produït un estalvi del capítol 2 que ha passat a finançar-se del capítol 1 (nòmines). Com a 

conseqüència, desapareix de la despesa corrent a la que ens referíem al fer l'estimació de 

pressupost pel 2017. D’aquesta manera, per poder comparar respecte a la previsió, a la 

despesa de capítols 2 i 4 s'hi han d'afegir 385.753€ dels imports de capítol 1 per les nòmines 

del darrer trimestre de l'any de les treballadores dels PIADs i del SARA.  Així doncs, la despesa 

2016 es preveu que serà de 4.775.675,03 € en acabar l'any, i s'hi haurien d'afegir els 385.753€   

per poder comparar respecte a la previsió. En definitiva, l'import global a finals de 2016 serà 

de 5.161.428€. 

En segon terme, i pel que fa a l’increment de places d’acollida en pisos, aquesta depesa s’ha 

desplaçat al primer trimestre del 2017 ja que durant el 2016 s’ha treballat per posar les 

bases per aconseguir aquestes millores. Concretament s'ha iniciat el procediment 

administratiu per incrementar de 5 a 15 places el concert amb una casa d'acollida; s'ha 

efectuat una diagnosi de les diferents tipologies de pisos necessaris pels diferents perfils de 

dones i s'està treballant amb el Patronat de l'Habitatge la seva recerca; s'han iniciat converses 

per aconseguir un edifici sencer que pugui destinar tots els seus pisos a casa d'acollida; i 

durant el primer trimestre del 2017 es convocarà un acord marc per l'homologació d'entitats 

per disposar de places, tant d'urgència com de llarga estada. Durant el 2017 es millorarà alguns 

aspectes de manteniment i de seguretat de la Casa d'Acollida de Llarga Estada. Aquestes obres 

es realitzaran amb el pressupost del Departament de Manteniment. 

En conjunt, si es considera només la despesa dels capítols 2 i 4 (sense tenir en compte les 

nòmines de capítol 1), hi ha hagut un lleuger increment del 1,4% respecte a la despesa 

efectuada el 2015, situant-se en el nivell la despesa més elevada dels darrers 8 anys.  

A nivell qualitatiu el tret més remarcable és el l’alt increment de la despesa en projectes de 

prevenció de la violència i l'assetjament sexual que s'han incrementat un 460%, passant de 

143.000 € a 663.000 € i la partida de subvencions a convocatòria pública que s'ha 

incrementat un 40,6%, passant de 192.000 € a 270.000 €. 
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Evolució de la despesa de violència masclista de 2009 a 2016 (capítols 2 i 4) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Servei d'Atenció, 
Recuperació i Acollida 

(SARA)  

1.057.929,59€ 1.010.749,84€ 999.880€ 869.291,79€ 894.057,7€ 1.222.972,61€ 1.359.472,61€ 1.256.134€ 

Jornades, premis, 
estudis, guies, 

recerques i altres 

7.500€ 7.500€ 14.110,03€ 67.353,92€ 107.143,13€ 257.698,23€ 485.147,62€ 178.551,30€ 

Circuit i Acord Ciutadà 65.666,83€ 24.100€ 35.000€ 35.000€ 35.000€ 40.000€ 40.000€ 95.277€ 

Projectes de prevenció 
violència (xarxa 

escoles, tallers escoles, 
campanya violència 
masclista i comissió 

prevenció)  

60.757,8€ 52.340€ 52.565,82€ 61.257,42€ 99.730,05€ 101.744,66€ 143.507,55€ 642.801€ 

Punts d'informació i 
Atenció a les Dones 

(PIADSs)  

  669.734€ 679.101,94€ 708.796,87€ 648.922,24€ 653.849,08€ 677.337,51€ 555.068,00€ 

Recursos acolliment  598.021,93€ 587.645,12€ 1.265.151,41€ 1.363.067,96€ 1.374.683,59€ 1.587.479,07€ 1.604.658,83€ 1.569.880,00€ 

Serveis d'atenció a 
Homes  

317.482,85€ 330.383,55€ 313.239,80€ 146.240,00€ 146.240,00€ 185.425,84€ 186.310,45€ 187.663,73€ 

Servei d'atenció a Nens 
i Nenes 

      145.383,00€ 145.490,00€       

Subvencions i conveni 49.600€ 49.600€ 86.100€ 86.100€ 123.200€ 19.2000€ 212.300€ 290.300,00€ 

TOTAL 2.834.890,67€ 2.732.052,51€ 3.445.149,00€ 3.482.490,96€ 3.574.466,71€ 4.266.169,55€ 4.708.734,57€ 4.775.675,03€ 
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ANNEX 1 INFORME EXECUTIU DE LA MEMORIA 2015 DELS SERVEIS 

MUNICIPALS D’ATENCIÓ PER VIOLÈNCIA MASCLISTA ADSCRITS AL 

DEPARTAMENT DE FEMINISMES I LGTBI 

 

 

La Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona presenta anualment un informe 

per rendir comptes i efectuar balanç de les actuacions i de la gestió dels serveis municipals sobre 

matèria de violència masclista dels serveis que hi té adscrits a la Direcció de Feminismes i LGTBI que 

inclou la xarxa institucional de professionals i la xarxa cívica de la ciutat.  

En aquest annex s’aporten les dades relatives a l’activitat dels serveis que articulen la resposta 

institucional a les violències masclistes a Barcelona corresponents a l’any 2015 
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Serveis socials municipals que intervenen en situacions de violència masclista 

 

Aquest apartat inclou el mapa dels serveis socials municipals que intervenen en situacions de 
violència masclista a la ciutat de Barcelona, els circuits d’acolliments d’urgència i de llarga estada, 
les característiques de la tipologia del servei i de gestió, així com la dependència funcional de 
cadascun d’ells.  

Aquesta xarxa de recursos promou l’acció coordinada entre els diferents agents del sector públic 
implicats en l’abordatge integral de la violència masclista mitjançant el Circuit Barcelona contra la 
violència masclista per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona des de l’any 
2001. 

Tot i que l’esquema conté el dispositiu especialitzat per a dones que exerceixen treball sexual, 
dones en situació de prostitució, dones víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitat 
d’explotació sexual3 i els serveis d’atenció i acolliment específics que depenen de l’Agència ABITS 
pel treball sexual, aquest informe no incorpora les dades sobre l’Agència ni els seus serveis en tenir 
aquests un tractament específic en l’informe anual corresponent. 

Aquest informe tampoc incorpora les dades provinents d’altres serveis com els centres de serveis 
socials i els EAIA adscrits a altres departaments. 

 

                                                           
3 La Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista inclou l'explotació sexual com una de les formes de violència vers les 
dones 
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Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports. 
Regidoria de Dona i Drets Civils 
 
Plaça Sant Jaume, s/n 
08002 Barcelona 
 
 

 SERVEIS SOCIALS PÚBLICS QUE INTERVENEN EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA A LA CIUTAT DE BARCELONA  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

CENTRES DE SERVEIS 

SOCIALS 

(CSS) 

 

       En Violència masclista: 

 Detecció 

 Exploració 

 Tractament, excepte quan 

la dona necessita 

acolliment 

 

1. Generalista 

2. Directa 

3. Institut Municipal de 

Serveis Socials 

  CENTRE D’URGÈNCIES 

I EMERGÈNCIES 

SOCIALS DE 

BARCELONA  

(CUESB) 

1. Generalista 
2. Indirecte 
3. Direcció de Serveis 

de Família i Serveis 
Socials 

 

 

  PUNTS D’INFORMACIÓ I 

ATENCIÓ A LES DONES 

(PIAD) 

 

        En Violència masclista: 

 Prevenció i sensibilització 

 Detecció 

 Motivació a la demanda 

d’ajuda 

 Derivació als CSS (o si cal 

acolliment al SARA) 

 Acompanyament de la dona 

en la derivació 

 

1. Dispositiu específic VM 

2. Indirecta 

3. Direcció Dona 

SERVEI D’ATENCIÓ A 

HOMES PER A LA 

PROMOCIÓ DE 

RELACIONS NO 

VIOLENTES 

(SAH) 

 

 Prevenció i sensibilització 

 Informació i assessorament 
sobre els maltractaments 

 Entrevistes individuals 
d’acollida per valorar la 
situació i oferir ajuda 
personalitzada 

 Tractament individual 

 Tractament  grupal 
 

1. Dispositiu específic VM 

2. Indirecta 

3. Direcció Dona 

 

( 

SERVEI D’ATENCIÓ, 

REUCPERACIÓ I 

ACOLLIDA (SARA) 
  

 Informació i assessorament 

 Tractament personalitzat i 

integral (dona, infants, 

adolescents i víctimes 

col·laterals) 

 Atenció  social, educativa i 

psicològica 

 Assessorament jurídic 

 Recursos de protecció 

 Servei d’inserció laboral 

 Assessorament a 

professionals 
 

1. Dispositiu específic VM 

2. Indirecta 

3. Direcció Dona 

 

 

AGÈNCIA ABITS 

EXPLOTACIÓ SEXUAL 

 Informació i assessorament 

 Atenció 

 Tractament personalitzat i 

integral 

 Derivació a recursos i 

serveis d’acompanyament 

 Assessorament i suport a 

professionals 
 

1. Dispositiu específic VM 
2. Indirecta 
3. Direcció Dona 

CENTRE D’ACOLLIMENT D’URGÈNCIA  (CMAU-VM) 

1. Dispositiu específic VM 

2. Indirecta 

3. Direcció Dona 

 

ACOLLIMENT DE LLARGA ESTADA 

 CASA D’ACOLLIDA 

AMB ENTITAT 

CONVENIADA 
 

1. Dispositiu 
especialitzat  VM 

3. Entitat privada 

conveniada. 
 

Finançament 

Direcció Dona 

   CASA 

D’ACOLLIDA DE 

BARCELONA 
 

1. Dispositiu 
especialitzat  VM 

3. Consorci de 
serveis socials.  

 

Finançament  

Direcció Dona  

PISOS 

D’ACOLLIMENT 

EN COMUNITAT 

DE VEÏNS 
 

1. Dispositiu 
especialitzat  VM 

3. Consorci SS 

Barcelona  

 

Finançament 

Direcció Dona 

PIS TUTELAT 

 AMB ENTITAT 

CONVENIADA 
 

1.Dispositiu 

especialitzat  VM 

3. Entitat privada 

conveniada. 

 

Finançament 

Direcció Dona 

1. TIPOLOGIA DE SERVEI 

Generalista: atenen a tota la ciutadania i tot tipus de 

problemàtiques 

Dispositiu específic de VM: atén només situacions 

de VM (ambulatori i acolliment d’urgència) 

Dispositiu especialitzat VM: recurs d’acollida de 

llarga estada per VM 

         2. TIPOLOGIA DE GESTIÓ 

Directa: servei atès per funcionariat municipal 

Indirecta: servei externalitzat 

Consorci de Serveis Socials: finançament des de 

Direcció Dona  

      3. DEPENDÈNCIA 

Institut de Serveis Socials 

Direcció Dona 

Consorci de Serveis Socials: finançament des de 

Direcció Dona 

Entitats privades conveniades: finançament des 

de Direcció de Dona 

Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials 

CIRCUIT BARCELONA CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES Coordinació interinstitucional 

 ACOLLIMENTS I ATENCIÓ 

D’EMERGÈNCIA 
 

1. Dispositiu especialitzat  
VM (víctimes de tràfic de 
persones amb finalitat 
d’explotació sexual) 

3.Entitat privada conveniada. 
 

Finançament  

Direcció Dona 

PISOS D’ACOLLIMENT EN 

COMUNITAT DE VEÏNS 
 

1. Dispositiu especialitzat  
VM (víctimes de tràfic de 
persones amb finalitat 
d’explotació sexual) 

3.Consorci de serveis 

socials. Entitat privada 

conveniada.  

 

Finançament  

Direcció Dona 

Fora de l’horari d’atenció 

del SARA i ABITS 

EQUIP D’ATENCIÓ A 

INFÀNCIA I 

ADOLESCÈNCIA  

(EAIA) 

 

En violència Masclista 

 Detecció 

 Motivació a la demanda 
d’ajuda per VM 

 Derivació a dispositiu (CSS  o  
SARA si cal acolliment) 

 

1. Dispositiu especialitzat 
protecció infància  i 
adolescència en risc 

2. Directe 
3. Direcció de Serveis de 

Família i Serveis Socials 
 

 

PISOS 

RESIDENCIALS 

 

1. Dispositiu 
especialitzat VM i 
Drogues 

3. Entitat privada 

conveniada. 

 

Finançament 

Direcció Equitat Social 

i Salut 
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Resum executiu informe 2015 

 
Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) 
 
Durant el 2015 el recursos més sol·licitat han estat: 

- En primer lloc l’assessorament jurídic amb el 31,57% de la totalitat de demandes (1.039 dones 
ateses i 1.266 visites),  

- En segon lloc va ser la participació en grups i tallers (27,40%),  
- En tercer lloc l’acompanyament psicològic individual (14,46%).  

 

En quant a la violència masclista, es van detectar indicadors de violència en 706 dones diferents (550 
dones en primera entrevista i en 451 dones durant les entrevistes seguiment), el que representa el 
25,97% del total de dones ateses al llarg de l’any 2015.  
 

Un total de 2.718 dones diferents van ser ateses (-7,65% respecte el 2014) de les quals 2.056 van ser 
noves usuàries (-12,10%). Aquest decrement s’ha d’entendre en el marc de la priorització de les 
tècniques de l’estratègia d’intervenció en tallers i xerrades, concretada en millorar organitzativament i 
optimitzar els recursos. Així s’han incrementat un 52,37% les dones participants (10.238 dones) en 
activitats comunitàries. Igualment es va incrementar la relació amb les xarxes d’entitats territorials 
(18,48%) i el Circuit Barcelona contra la violència masclista (18,92%). Es destaca també la celebració de 
la II Jornada dels PIAD amb l’assistència de 208 dones. 
 

Els districtes on es van atendre més dones diferents van ser: 
1. Gràcia (13,02% del total),  
2. Nou Barris (12,69%)  
3. Sant Martí (11,92%) i  
4. Horta-Guinardó (10,85%).  

En quant al districtes amb més dones noves (ateses per primera vegada) van ser: 
1. Nou Barris (13,42%),  
2. Sant Martí (12,74%) i  
3. Gràcia (12,31%) 

 

 
Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) 
 
El SARA va atendre un total de 1.725 unitats familiars/casos  (15% més que el 2014), de les quals 750 (-
0,66%) es van atendre per primera vegada i 170 es van atendre d’urgència (5,03% menys; 150 casos 
nous i 20 casos reoberts d’anys anteriors), i es van tancar 853 casos dels quals el 77,57% van marxar 
havent assolit els objectius totalment o parcialment. 
 

Dels casos atesos pel SARA: 
 

- 1.483 van ser dones adultes (9,36% més), de les quals 1.067 (-10,36%) es van atendre 
presencialment i 574 (-6,05%) es van atendre per primera vegada.  

- El 90,83% (1.347) de les dones ateses vivien o han viscut violència masclista de parella, 
exercida per la parella actual (48,85%) o l’ex-parella (41,98%) el que indica que tot i la 
separació de la convivència les dones continuen vivint violència.  
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- El 46,93% de les dones havien posat una o més denuncies en el moment d’accedir al SARA. 
Només el 32,90% de les dones que havien interposat una denúncia tenien ordre de protecció o 
allunyament, percentatge que ha anat reduint-se cada any  

 

- Les dades de la formació acadèmica de les dones ateses al SARA no es correspon amb els índex 
d’ocupació: 

 
o El 69,72% de les dones ateses al SARA tenien l’educació secundària obligatòria acabada 

o nivells superiors de formació 
o Només el 48,25% estaven ocupades,  
o el 43,55% no treballava,  
o el 3,34% estaven jubilades,  
o el 2,56% tenia incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa i  
o el 2,30% feia un treball no retribuït (estudiants i tasques de la llar).  

 
- Les dones que no disposen de cap ingrés propi representen el 32,93%,  
- Les que disposen d’entre 0 i 600 euros mensuals són el 67,15% i  
- entre els 0 i els 1.000 euros suposen en 87,26% de les dones ateses. 

 

Respecte la nacionalitat: 
- el 72,15% eren espanyoles i  
- el 27,85% eren d’altres nacionalitats (51,80% Amèrica Llatina; 20,10% Europa; 16,23% Magreb; 

8,48 països asiàtics). 
 
En relació a l’atenció a la infància i l’adolescència es va atendre 362 unitats familiars, que es va 
concretar en: 

- 299 infants i adolescents atesos directament (37,78% més que el 2014 ),  
- altres 188 atesos indirectament, a través de la mare o persona adulta referent (-6,93%) i  
- 15 adolescents sense acompanyament de persones adultes (66,66% més) 

  
El SARA va realitzar un total de 473 assessoraments:  

- 407 assessoraments a professionals i serveis, el que suposa un increment del 4,09%,  
- altres 46 a ciutadans i ciutadanes, i  
- 20 a estudiants de projectes de recerca. 

 

 
Acolliment d’urgència i de llarga estada  
 
188 unitats familiars van ser acollides per urgència i/o llarga estada que es concretà en 188 dones i 170 
infants i adolescents, 4 fills/filles majors d’edat i 1 altre familiar depenent. Respecte el 2014 s’augmenta 
lleument el número de persones i es diversifica el perfil amb l'acolliment a persones dependents de la 
dona: fills/es majors d'edat i una familiar. 
 

Respecte l’acolliment d’urgència, un total de 141 dones, i 122 infants o adolescents van ser acollits, una 
disminució del 2,08% i del 3,94% respectivament que el 2014: 

- el Centre Municipal d’Acolliment d’Urgència per Violència Masclista (CMAU-VM) acollí 82 
dones i 71 fills i filles (67 infants o adolescents i 4 majors d’edat) i altres persones membres de la 
unitat familiar (2 infants i 1 persona adulta),  
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- altres 59 dones i 55 infants o adolescents van ser derivats a altres serveis d’acolliment 
d’urgència de titularitat privada (amb concert, conveni o no) perquè o bé el CMAU-VM no 
disposava de places lliures o bé era la zona de risc, aquestes places es van finançar des de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 

En quant a l’acolliment de llarga estada, un total de 111 dones, i 113 infants o adolescents van ser 
acollits, el que suposa un increment de l’11% i el 4,63%respectivament: 
 

- Des de la xarxa pública, la Casa d’Acolliment de Llarga estada de Barcelona acollí 23 dones i 21 
infants i adolescents,  

- La Casa d’Acolliment amb entitat privada 19 dones i 14 infants,  
- El Servei residencial per doble problemàtica (VM i drogodependència) 14 dones i 7 infants o 

adolescents i  
- El pis tutelat concertat amb entitat privada: 6 dones i 9 infants i adolescents.  
- Altres 46 dones i 60 infants o adolescents van estar acollits  en serveis de llarga estada privats 

no conveniats i finançats pel Departament de Feminismes i LGTBI: . 
 

 
Servei ATENPRO 
 
Les dones que tenen ordre de protecció o mesura d’allunyament són informades  del dret a tenir el 
recurs ATENPRO, voluntari i gratuït, que permet la dona estar permanentment localitzable i en contacte 
les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any amb professionals específicament preparats per mobilitzar 
ràpidament els serveis d’emergència i donar resposta a les necessitats que pugui plantejar (angoixa, por, 
tristesa, inseguretat...). De manera excepcional es pot sol·licitar l’ATENPRO quan el servei referent de la 
dona valora que hi ha una situació de risc per la dona i/o pels seus fills i filles que ha de concedir l’entitat 
competent en aquesta matèria, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). Al llarg del 
2015, 376 dones van tenir actiu l’ATENPRO, un 7,43% més. 
 

 
Servei d’Atenció a Homes per la prevenció de Relacions no violentes (SAH)  

 
- El Programa SAH-Homes va donar atenció presencial a 171 homes (24,82% més que el 2014) i 

altres 12 telefònicament (-42,86%). Aquest increment s'atribueix al millor coneixement del 
servei i al seu trasllat des de juny del 2014 a un equipament municipal. 

- 62 dones parelles o ex-parelles del homes atesos (-14,43) i altres 72 telefònicament (56,52% 
més). La disminució de l’atenció presencial en dones es conseqüència del nou protocol (abans 
de concertar entrevista es cerca informació  per saber si la dona és atesa per altres serveis del 
dispositiu municipal) per coordinar el contacte amb elles.  

- En total el SAH va atendre presencialment 233 persones (un augment del 12,56%).  
- El 62,41% dels homes van arribar derivats per la xarxa pública o per la privada i el 37,59% 

directament. 
 

En quant a la intervenció: 
o es van realitzar 714 entrevistes (36,26% més) i es van atendre 118 homes en fase d’acollida 

(16,83% més).  
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Pel que fa al tractament: 
o el tractament individual va continuar tenint el major nombre d’usuaris,  
o el tractament únicament grupal va disminuir (54,04%) i  
o cal destacar el tractament mixt  (grupal i individual alhora) amb un increment del 222% que 

resulta d’adaptar el tractament a les necessitats de cada usuari. 
o L’estat civil mostra lleugeres variacions respecte el 2014, el 33,92% estava casat, el 12,87% 

estava en situació de convivència com a parella de fet, el 30,41% estava solter i el 5,26% estava 
divorciat.  

o Sobre la paternitat, el 65,50% dels homes eren pares.  
o Les dades de convivència mostren que el 25,73% convivia amb la parella, el 23,98% convivia 

amb els fills i filles i la parella, el 24,56% vivia sol i el 16,96% convivia amb familiars. L’alt 
percentatge d’homes que conviuen en parella i amb fills comporta un treball de prevenció de la 
violència masclista en relació a la paternitat i la convivència amb la parella.  

o En quant a la violència exercida reconeguda: 
- el 54,97% exercia violència física i psicològica,  
- el 39,77 psicològica i el 5,26% sexual.  
-  

o En relació al temps en que s’exercia la violència: 
o  

- el 74,27% exercia la violència des de feia menys de cinc anys, el que implica un bon 
pronòstic pel tractament.  

- un 7,02% ho feien entren 10 i 20 anys, i  
- altre 7,02% des de fa més de 20 anys. 

 

o En relació a la situació judicial: 
 

- el 59,65% els homes estava en situació judicial activa (amb denúncia), dada que ha 
anat creixent en els últims anys.  

-  Dels 102 homes atesos amb denúncia: 
  95 tenien denúncia per violència de gènere (93,14%),  
 d’aquest un 40% tenien condemna, i 36 d’ells tenien interposada una ordre 

d’allunyament (37,89%).  
 Només 7 (4,09%) per altres causes.  
  

o En relació a l’edat: 
- el 36,84% dels homes tenien entre 35 i 45 anys,  
- el 25,15% entre 26 i 35 anys i  
- el 21,64% entre 46 i 55.  
- els homes entre 26 i 45 anys suposen el 61,99% .  
-  

o En relació a les dades de formació acadèmica,  
-  si bé el 35,09% dels homes tenien estudis secundaris,  
- el 28,07% estudis primaris  
- el 19,30% Formació Professional,  
- el 14,62% tenia estudis superiors 
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o La situació laboral: 
-  el 62,57% dels homes treballava (3,12 menys),  
- el 28,65% estava en situació d’atur,  
- el 6,43 % estava jubilat i  
- el 2,34% estaven de baixa.  
-  

o Respecte la nacionalitat: 
-  el 64,33% eren espanyols i  
-  el 35,67% eren estrangers (25,73% Amèrica Llatina, 4,09% Àfrica, i el 5,85% altres 

procedències). 
 

El programa SAH-Pares fa exploracions conjuntes amb el SARA dels homes que són pares de fills/es 
atesos/es al SARA. va atendre 12 pares (4 més) dels quals 9 van ser derivats pel SARA i 3 pel SAH.  
 

El programa SAH-Joves va atendre presencialment 7 nois, tots ells derivats per professionals, el 34% per 
justícia juvenil, 22% per centres de serveis socials, 22% per serveis juvenils i altre 22% per entitats 
privades. 
 

El programa Canviem-ho. Homes per l’equitat de gènere va continuar amb els grups estables de pares 
de preparació al naixement als ASSIR, amb el treball iniciat als CRAE dependents del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona i s’inicià un grup de treball amb representants dels equips educatius d’aquests 
centres. Es continuà també la línia d’accions d’aprofundiment i formació que s’incrementà un 53,85%. 
Pel que fa a les formacions a professionals s’hi formaren a 260 professionals (140,74% més) doblant-se 
les sessions anuals (20 el 2015). 
 
 

Model d’intervenció a la ciutat de Barcelona 
 
o Implementació del model d’intervenció amb la infància i l’adolescència en situacions de violència 

masclista. Es continuà amb la formació per garantir la implementació d’aquest model 
d’intervenció donant compliment al compromís de fer les edicions necessàries al llarg dels 
propers anys fins garantir la formació dels equips professionals dels quaranta centres de serveis 
socials i els tretze EAIA de la ciutat. El 2015 es van realitzar tres edicions, dues edicions als 
equips professionals dels centres de serveis socials i una als Equips d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència  

 

o Millores en els criteris organitzatius del circuit per l’atenció bàsica  en casos de violència 
masclista: revisió dels criteris d’articulació entre PIAD, CSS i SARA. El 2014 s’inicià el procés de 
revisió dels criteris d’articulació entre PIAD, CSS i SARA per millorar del circuit d’atenció bàsica 
en situacions de violència masclista. Aquesta proposta va quedar incorporada a la Mesura de 
Govern Millora del sistema per l’abordatge integral de les violència masclista” (novembre, 
2015). Durant el 2016 es preveu la formació a totes als serveis socials municipals implicats per 
fer efectius els canvis de millora amb caràcter vinculant durant el 2017. 

 

o Implementació del model d’intervenció amb adolescents que viuen, o que exerceixen relacions 
afectivo-sexuals abusives o altres manifestacions de violència masclista 
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Tallers de Prevenció  
 
Es van fer 58 tallers de  prevenció “Els Paranys de l’Amor” (24,68% menys) principalment al 3r curs de 
l’ESO amb 25 tallers (39,03% menys), i 4t ESO amb 22 (18,52% menys). En la mateixa línia el nombre 
d’hores realitzades va reduir-se en un 16,7% situant-se en 383 hores que van ser rebudes per un total 
de 1.147 alumnes (561 noies i 586 nois). El motiu de  la davallada va ser que es van ampliar el número 
mínim d'hores de cada taller a 6 h. per millorar l'impacte i la qualitat, i si bé això s'ha assoli, per contra 
això ha disminuït també la demanda de tallers als centres. Com és habitual en aquest projecte, la 
distribució per districtes no va ser homogènia i en destaquen sant Andreu (5 tallers), L’Eixample (4) i 
amb 3 tallers (Ciutat Vella, Sants Montjuic, Horta-Guinardó i Sant Martí). 
 
 

Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència masclista  
 
L’any 2015, s’hi van adherir 27 noves entitats a l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència 
vers les dones, que junt a les d’anys anterior sumen un total de 685 entitats adherides. L’Acord va 
realitzar 85 activitats en les que hi van participar 1.939 persones. A més es col·laborà mitjançant tallers 
de sensibilització i prevenció en el marc del XI Fòrum contra les violències de gènere.  
 

 
Circuit Barcelona contra la violència masclista  
 
La Comissió tècnica del Circuit es va reunir de manera ordinària dos cop. Es va decidir efectuar una 
diagnosi del circuit per tal d’avançar en la seva millora en l’atenció i la coordinació entre els diferents 
serveis que atenen situacions de violència masclista. Es van realitzar 2 accions formatives i els circuits 
territorials van realitzar 49 reunions. 
 
La millora dels programes de coordinació interinstitucional i de prevenció han esta les dos prioritats 
d’abordatge durant el 2016 per impulsar noves metodologies de treball a partir del 2017 que reforcin 
l’impacte de les actuacions. 
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Principals dades dels serveis 

 

 
2012 2013 2014 2015 

Variació  

2014-2015 % 

 

PIAD      

Dones ateses en primera entrevista 1.814 2.025 2.339 2.O56 -12,10 

Dones diferents ateses 2.204 2.549 2.943 2.718 -7,60 

Participants a les Intervencions grupals 1.579 1.696 1.096 1.037 -5,38 

Participants a les Intervencions comunitàries 3.041 3.064 6.719 10.218 52,08 

SARA      

Unitats familiars ateses
4
 - - 1.500 1.725 15 

Unitats familiars ateses per via d’urgència
5
 195 201 179 170 -5,02 

Dones ateses  1.166 1.345 1.356 1.483 9,36 

Infants i adolescents atesos directament
6
 104 195 217 299 37,78 

Infants i adolescents atesos indirectament
7
 - - - 188 -6,93 

Unitats familiars ateses per atenció directa i 

indirecta als infants i adolescents 
310 396 419 362 -13,60 

Adolescents amb accés directe al SARA
8
 - - 9 15 66,66 

Assessoraments a professionals i serveis 21 126 391 407 4,09 

Acolliments      

Dones acollides d’urgència 127 136 144 141 -2,08 

Infants i adolescents acollits d’urgència 113 124 127 122 -3,94 

Dones acollides en llarga estada 69 82 100 111 11 

Infants i adolescents acollits en llarga estada 73 84 108 113 4,6 

SAH      

Homes atesos presencialment 99 113 137 171 24,8 

Dones ateses presencialment, com a (ex)parelles 

dels homes atesos 
61 55 70 62 -14,43 

Homes participants en treball grupal 30 30 46 46 0,0% 

Nombre de sessions grupals 80 87 89 84 -5,62 

                                                           
4 La unitat familiar pot ser unipersonal o integrada per vàries persones membres. El SARA ha incorporat nous perfils de persones ateses 
víctimes principals i víctimes col·laterals de la violència masclista. Per aquesta raó el número de unitats familiars ateses per violència masclista 
és superior al de les dones víctimes d’aquesta violència. Els anys anteriors aquests nous perfils no eren atesos per l’EAD i, per tant, no es 
faciliten dades. 
5 La via d'urgència al SARA comprèn aquelles dones que han estat ateses de manera immediata (màxim 2 hores d’espera) al servei sense tenir 
cita prèvia sol·licitada. 
6
 Les dades corresponents a infants i adolescents fan referència a la totalitat d’aquesta tipologia usuaris/es (fills/es, néts/es, etc) 

7
 Aquesta dada no es recollia abans del 2015. 

8 Aquest perfil no s’atenia ni per l’EAD ni pel SAN. Es tracta d’adolescents que accedeixen directament al SARA sense l’acompanyament de 
persones adultes. 
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Tallers de prevenció per a adolescents i joves      

Hores de taller 318 372 460 348 -24,3 

Participants 1.401 1.748 1.587 1.147 -27,7 

         Noies 737 934 803 561 -30,1 

         Nois 664 814 770 586 -23,9 

Nombre de centres 22 32 25 24 -4,00 

Circuit Barcelona Contra la Violència vers les Dones      

Accions formatives adreçades a professionals  13 18 9 2 -77,78 

Professionals  formats 264 333 255 - - 

Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència 
vers les dones 

   
  

Noves entitats adherides 26 49 43 27 -37,21 

Participants en les activitats 1.130 1. 227 2.065 1.939 -6,10 
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Balanç dels objectius 2015 i nous objectius 2016 
 
A les pàgines següents mitjançant taules resum s'aporta la informació relativa a l'estat d'acompliment 
de cada un dels objectius definits per serveis i recursos establerts per 2015. Alhora dins de la taula 
corresponent a cada servei hi consten els objectius definits pel període 2016. 
 

Del total de 47 objectius que es poden considerar com assolits el 87,23% (41 objectius) i en procés 
permanent el 12,77% (6 objectius).Tots els objectius definits van ser iniciats durant el 2015. 

 
RESUM DE L'ESTAT D'ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE 2014 

ESTAT NOMBRE 
D’OBJECTIUS 

% 

Assolits  
identificació: verd 

41 87,23 

Assolits, en procés permanent  
identificació: groc 

6 12,77 

No iniciats per algunes dificultats  
identificació: gris 

0 0,00 

TOTAL 47 100,00 

 
.  
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Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) 
2015 

Objectius 
2015 

Estat dels objectius 
2016 

Nous objectius 
 Celebrar la 2a. Jornada dels PIAD, centrada en la 

detecció de la violència masclista en l’àmbit 
comunitari. 

 Millorar el circuit d’atenció a les situacions de 
violència masclista, incorporant als PIAD el 
tractament individual i grupal de dones soles o 
sense menors a càrrec. 

 Elaborar i publicar un nou  material específic sobre 
els drets de les dones. En concret, sobre violència de 
gènere. 

 Continuar la millora del sistema d'atenció telefònica, 
implementant una centraleta per a tots els PIADs, 
amb una única línia d’atenció telefònica. 

 Ampliar l’atenció i intervenció comunitària al nou 
espai d’atenció del PIAD de Nou Barris a la zona 
Nord (Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró). 

 Millorar els protocols de derivació entre els PIADs i 
el servei d’orientació jurídica del Departament de 
Justícia. 

 Es va celebrar la I Jornada dels PIAD (18 de juny de 
2015), amb gran èxit de públic (professionals i dones 
de Barcelona) 
 

 Es va realitzar una formació específica, de 22 hores,  
sobre el Model de Recuperació de Fases, per tal de 
preparar i actualitzar l’equip en la intervenció de 
casos de violència.  
 

 Es va publicar el nou quadern sobre drets de les 
dones sobre Violència Masclista en quatre idiomes 
diferents (català, castellà, anglès i francès). També es 
van publicar les traduccions a castellà, anglès i 
francès dels publicats el 2014 
 

 Durant el 2015 es va continuar treballant els 
protocols i els requisits necessaris per a l’atenció 
telefònica centralitzada dels PIAD 
 

 Es van realitzar  les primeres activitats comunitàries a 
Zona Nord de Nou Barris. 
 

  Es van mantenir diverses  reunions amb el Servei  
d’orientació jurídica, a l’efecte d’acordar uns canals i 
mitjans de derivació estables entre els dos serveis. 

 Celebrar la 3a Jornada dels  PIADs, centrada en la 
intervenció en la comunitat i els territoris. 

 Millorar la difusió dels PIAD amb una nova imatge 
pels cartells  

  Elaborar i publicar un nou material específic sobre 
els drets de les dones. En concret sobre 
l’Assetjament a les dones. 

  Millorar la selecció de les bones pràctiques per a 
les Jornades mitjançant un comitè d’expertes. 

 Crear un grup de valoració i selecció dels tallers 
pels PIAD, abans de la programació del curs 2016-
2017 

 Ubicar el PIAD de Sarrià-Sant Gervasi en un nou 
equipament. 

 Establir una diagnosi de la situació dels 
equipaments dels diferents PIAD 

 Preparar el servei per al nou model de gestió 
municipal. 

 Gestionar la mesura de Govern  respecte el servei i 
el resultat dels criteris de millora del Circuit 
d’atenció a violència masclista 
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Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)  
2015 

Objectius 
2015 

Estat dels objectius 
2016 

Nous objectius 

 Finalitzar la prova pilot de la implementació dels 
criteris d’exploració amb el pare juntament amb el 
SAH. 

 Presentar per aprovació de la Direcció del Programa 
de Dona el document resultant amb els criteris 
definitius a implementar. 

 Divulgar aquest document a través del Portal del 
Professional i presentar-lo a l’IMSS 

 La prova pilot es va finalitzar al 2015. 

 S’aprovà el document resultant per part de la Direcció 
de Feminismes i LGTBI (abans Direcció de Dona). 

 Es va realitzar la divulgació d’aquest document a 
través del Portal del Professional i es presentà a 
l’IMSS. 

 Implementació dels criteris d’exploració amb el pare 
juntament amb el SAH: Criteris d’exploració amb el 
pare a aplicar pels SARA i el SAH en situacions de 
violència masclista que afecten a infants i/o 
adolescents. 

 Implementació de les millores dels criteris 
organitzatius. 

 Garantir que els i les professionals d’infància i 
adolescència introdueixen totes les dades 
pertinents en cada cas a l’Aplicació SARA. 

 Es va fer formació a professionals i es van establir 
criteris organitzatius, perquè tots i totes les 
professionals emprin correctament l’eina de 
l’Expedient de l’infant o adolescent en l'entorn SIAS. 

 Es va establir una estratègia de supervisió perquè els i 
les professionals introduïssin les dades encarregant 
aquesta tasca a una persona de suport. 

 Continuar garantint que els i les professionals 
d’infància i adolescència introdueixen totes les dades 
pertinents en cada cas a l’Aplicació SARA. 

 Incrementar la dedicació de la persona que fa la 
supervisió per tal de poder garantir un nivell òptim en 
la introducció de dades a l’aplicació. 

 Dur a terme una campanya de difusió destinada als 
adolescents perquè accedeixin directament al SARA. 

 Consolidar el SARA com un servei d’atenció també 
per les persones de l’entorn de les dones, infants i  
adolescents víctimes de violència masclista. 

 S’incrementà el nombre d’adolescents que accedeixen 
directament al SARA sense acompanyament de 
persones adultes. 

 L’any 2015 el SARA va atendre 56 casos que 
corresponen als nous perfils: víctimes col·laterals, 
adolescents que s’adrecen directament al SARA sense 
acompanyament de persones adultes, etc. També es 
van realitzar 12 exploracions amb pares maltractadors 
o presumptes maltractadors. 

 Continuar atenent tots els nous perfils de persones 
definides pel SARA. 
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 Fer arribar els cartells i díptics del SARA i del SAH 
per via telemàtica i en suport paper als 417 serveis 
destinataris. 
 

 Es van fer arribar els cartells a tots els serveis 
destinataris. 

 Continuar ampliant el nombre d’adolescents que 
accedeixen directament al SARA sense 
acompanyament de persones adultes.  

 Repensar la campanya de SARA Jove i connectar-la 
amb altres campanyes en matèria de violència 
masclista, per tal d’ampliar els punts de divulgació de 
la campanya. 

 Donar atenció i informació als i les joves durant els 
concerts de la Mercè a l’Avinguda Maria Cristina i el 
piromusical. 

 Coordinar-se amb el CUESB per tal que incorporin 
l’atenció a aquesta població adolescent amb 
personal preparat, tot disposant de les indicacions i 
informació necessària per orientar adequadament  
les consultes o demandes d’atenció fetes per 
adolescent. 

 Incorporar les dades del CUESB en una nova edició 
dels cartells de la campanya. 

 Fer una segona edició de la campanya amb els 
cartells modificats. 

 Es va treballar amb el CUESB en les línies d’atenció i es 
continuarà durant el 2017 

 Continuar el treball amb el CUEB en relació a la 
població adolescent 

 Garantir que les i els professionals del SARA 
registren totes les dades pertinents a cada cas en 
l’Aplicació SARA. 

 Garantir que les i els professionals d’infància i 
adolescència utilitzen les dues cites d’atenció 
indirecta a infants i adolescents a través de la mare, 
pare o persona cuidadora referent, i ho fan de 
manera correcta. 

 Garantir que els i les professionals del SARA 
registren la totalitat de les cites contemplades a 
l’Agenda. 

 Les i els professionals van registrar les dades de cada 
cas a l’Aplicació SARA i les cites a l’Agenda sense 
incidències. 

 Les i els professionals d’infància i adolescència 
utilitzen les dues cites d’atenció indirecta a infants i 
adolescents a través de la mare, pare o persona 
cuidadora referent. 

 Es va establir una estratègia de supervisió perquè els 
i les professionals introduïssin les dades encarregant 
aquesta tasca a una persona de suport. 

 Continuar garantint que les i els professionals 
introdueixin totes les dades pertinents en cada cas i 
registrin la totalitat de les cites contemplades a 
l’agenda. 

 Fer efectives les millores plantejades respecte 
l’Aplicació SARA. 

 Enllestir l’adaptació de l’aplicació d’ajuts econòmics  Es va continuar treballant en els requeriments per a  Concloure l’aplicació i iniciar la introducció de les 
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als requeriments del SARA. Instal·lar l’aplicació. 
Formar l’equip del SARA per la seva utilització. 

l’adaptació d’una aplicació informàtica per la gestió 
de les ajudes econòmiques atorgades per SARA. 
Després del primers dissenys es van observar alguns 
temes jurídics a tenir en compte que estan pendent 
s de resoldre’s  

dades a l’Aplicació i notificar les incidències . Fer el 
seguiment del seu funcionament i la seva 
implementació. 

 

 Mantenir la línia iniciada de l’eina grupal. 
- Millorar la protocol•lització dels projectes 

grupals en marxa. 
- Analitzar com es fa l’avaluació de resultats de 

cada projecte grupal i proposar les millores que 
es considerin pertinents. 

- Incrementar la participació de professionals dels 
CSS com a observadors/es en grups conduïts pel 
SARA. 

- Afavorir la realització de projectes grupals 
conjunts entre professionals del SARA i del CSS a 
realitzar en el territori. 

 L’any 2015 es va continuar treballant en al línia inicia 
de l’eina grupal. Es van realitzar un total de 15 
projectes grupals que es van concretar en 21 grups 
diferents. D’alguns d’aquests 15 projectes s’hi van 
realitzar vàries edicions al llarg del 2015. 

 Continuar i potenciar la utilització de la intervenció 
grupal com a eina bàsica de l’atenció tant a dones i 
altres persones adultes, com a infants i adolescents. 

 Participar en l’anàlisi, valoració i interpretació de les 
dades obtingudes en la recerca Impacte de la 
violència masclista i processos de recuperació en la 
infància, adolescència i en les mares. Així com 
proposar determinats anàlisis i correlacions de 
variables i fer aportacions respecte de les 
conclusions de la recerca. 

 Es va participar des del SARA tant en el procés d’anàlisi 
de resultats com en la confecció i extracció de 
conclusions en funció dels resultats obtinguts s’ha 
realitzat satisfactòriament al llarg del 2015.   

 

 Realitzar la presentació institucional de la recerca 
durant el mes de març de 2016. 

 Difondre els resultats obtinguts en la recerca.  

 Publicar i distribuir la recerca, per tal que les i els 
professionals del SARA hi tinguin accés, entre 
d’altres. 

 Continuar el compromís amb la recerca aplicada. 

 Formar a les persones professionals de les 
disciplines del treball social, l’educació social i la 
psicologia en la utilització dels instruments per 
objectivar en quina fase de recuperació es troba la 
dona atesa pel SARA que viu violència masclista de 
parella, i la seva evolució. 

 Es va realitzar formació a les i els professionals en el 
Model de fases del procés d’alliberament i de 
recuperació de les dones que viuen violència masclista 
de parella, també a la gestió del servei. 

 Continuar emprant els instruments per tal 
d’objectivar les fases de recuperació en les quals es 
troben les dones. Així com continuar treballant en la 
línia del Model de fases. 

 Estimar quantes hores cal incrementar i de quins 
perfils per tal de donar resposta a les millores 
acordades un cop estiguin aprovades 

 A partir del 15 d’octubre es va dur a terme l’increment 
d’hores en diferents perfils professionals. 

Coordinació increment 10h/set. 

 Valorar si l’increment produït en les hores de les i els 
professionals són suficients  per tal de donar resposta 
a les necessitats.  
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institucionalment.  
Fer-les efectives ampliant jornades o amb noves 
contractacions. 

Treball social increment 38,5h/set. 
Psicologia increment 35h/set. 
Educació social increment 20h/set. 
Assessorament jurídic increment 8,5h/set. 
Inserció laboral increment 4h/set. 
Funcions administratives increment 15h/set. 
 

 Fer efectives les millores acordades 
institucionalment que siguin responsabilitat del 
SARA, en base a la Mesura de Govern “Millora del 
sistema per l’abordatge integral per les violències 
masclistes” (novembre del 2015). 

 Es va avançar en aquesta implementació que es fa de 
manera continua  a través d’una comissió de treball 
formada per CSS-SARA-PIAD-SAH, representants de 
l’IMSS i pel Departament de Planificació i Processos i 
coordinada per la Direcció del Departament de 
Feminismes i LGTBI. 
Després de 18 mesos de treball es va fer una proposta 
d’implementació de millores. 

 Per preparar la implementació de les Millores del 
Circuit per l’atenció bàsica en casos de violència 
masclista es preveu: 
o confeccionar materials i eines específiques 

adreçades a les direccions dels serveis 
implicats, 

o organitzar una Jornada de treball amb la 
participació totes les direccions dels quaranta 
Centres de Serveis Socials, PIAD, SARA i SAH 

o el procés culminarà amb una sessió de 
formació que impartiran les direccions dels 
serveis als i les professionals dels seus equips 

 Potenciar el treball amb els diferents serveis 
d’acollida per tal d’assegurar l’articulació amb els 
serveis d’acolliment de llarga estada, públics i 
privats, sota la lògica d’un pla de treball amb 
objectius, estratègies i pronòstic consensuats i 
responsabilitats diferenciades. 

 El 17 d’abril del 2015 es realitza la II Taula Tècnica 
del dispositiu públic i privat d’acollida en situacions 
de violència masclista. 

 Continuar treballant amb els diferents serveis 
d’acollida per tal d’assegurar l’articulació amb els 
serveis d’acolliment de llarga estada, públics i privats. 
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Centre Municipal d’Acolliment d’Urgència per Violència Masclista (CMAU-VM) 

2015 
Objectius 

2015 
Estat del objectius 

2016 
Nous objectius 

 Participar en l’anàlisi, valoració i interpretació de les 
dades obtingudes en la recerca Impacte de la 
violència masclista i processos de recuperació en la 
infància, adolescència i en les mare. Així com 
proposar determinats anàlisis i correlacions de 
variables i fer aportacions respecte de les 
conclusions de la recerca. 

 El CMAU-VM va participar tant en el procés 
d’anàlisi de resultats com en la confecció i 
extracció de conclusions en funció dels resultats 
obtinguts s’ha realitzat satisfactòriament al llarg 
del 2015.  

 Presentar institucionalment i fer la difusió dels 
resultats obtinguts en la recerca.  

 Publicar i distribuir la recerca, per tal que els i les 
professionals del CMAU-VM hi tinguin accés, entre 
d’altres.  

 Garantir que les i els professionals del CMAU-VM 
registren totes les dades pertinents a cada cas en 
l’Aplicació SARA. 

 Formació en les noves utilitats de l’aplicació, 
elaboració d’una estratègia de seguiment i control 
pel registre de totes les dades a l’Aplicació SARA, 
Es va establir un procediment quan arriben nous 
professionals al servei. 

 Continuar amb la introducció de les dades a l’Aplicació 
i notificar qualsevol incidència. Fer el seguiment del 
seu funcionament. 

 Enllestir l’adaptació de l’aplicació d’ajuts econòmics 
als requeriments del SARA i de CMAU-VM. Instal•lar 
l’aplicació. Formar l’equip del CMAU-VM per la seva 
utilització 

 Es va continuar el treball en l’aplicació. Ha quedat 
en suspens per la necessitat de certificació del 
procés d’ajudes. 

 Reprendre els treballs en l’aplicació sobre les ajudes 
un cop s’hagi finalitzat amb la certificació del procés 
d’ajudes. 

 Garantir que els i les professionals d’infància i 
adolescència introdueixen totes les dades pertinents 
en cada cas a “l’expedient de l’infant o adolescent” 
de l’Aplicació SARA 

 Les i els professionals apliquen l’establert al Model 
d’intervenció amb infants i adolescents en 
situacions de violència masclista des del sistema 
públic de serveis socials de la ciutat de Barcelona 
(Mesura de Govern de 26 d’abril de 2013) 

 

 Formar a les persones professionals de les 
disciplines de l’educació social i la psicologia en la 
utilització dels instruments per objectivar en quina 
fase de recuperació es troba la dona acollida al 
CMAU-VM que viu violència masclista de parella. 

 El SARA ha implementat en el seu treball el Model 
de fases del procés d’alliberament i de recuperació 
de les dones que viuen violència  masclista de 
parella resultat de la recerca aplicada que es va fer. 

 

   Elaborar la nova licitació per a la contractació del 
CMAU-VM donat que té com a període de finalització 
el 31 de desembre de 2016. 



 
 
 
 
 
 

 
48 

 

 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència 
Regidoria de Feminismes i LGTBI  
 
 
 

 

Acolliment per a dones víctimes de violència masclista 

2015 
Objectius 

2015 
Estat dels objectius 

2016 
Nous objectius 

 
 

 Es va elaborar un mapa dels recursos públics i privats 
per acolliment d’urgència i de la llarga estada per a 
dones i els seus fills i filles dependents 

 
 
 

A partir del mapa elaborat, es va poder valorar la 
necessitat d’incrementar el número de pisos destinats 
a acolliment de llarga estada per a donar resposta a les 
necessitats existents per violència masclista. 

 Iniciar l’estudi de les característiques que hauran de 
tenir els pisos d’acolliment de llarga estada que es 
valoren necessaris per a donar resposta a les 
necessitats existents. 

 Iniciar la cerca dels habitatges amb aquestes 
característiques. 

 Elaborar un mapa dels serveis d’acollida per 
violència masclista públics i privats a la ciutat de 
Barcelona i estimar el número de places i la 
tipologia de servei d’acollida necessàries per 
donar resposta a les necessitats detectades. 
 

 Valorar si cal incrementar el número de pisos 
gestionats pel Consorci de SS de Barcelona i, en 
aquest cas, valorar si els nous pisos  també han de 
ser “Seguiment professional de mitja intensitat” 
com els 4 actuals, o si es considera adient 
diversificar la tipologia de pisos incorporant graus 
de diferent intensitat en el seguiment 
professional (alta o baixa intensitat). 

 Fer reflexió juntament amb el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona en el context d’elaboració 
del mapa de serveis d’acollida i de grau de 
cobertura de les necessitats i perfils de les dones 
que necessiten de pisos d’acollida per tal 
d’adequar, si s’escau, la tipologia del pisos als 
perfils actuals.  

 Per aportar dades objectives a aquesta reflexió 
conjunta es va confeccionar un qüestionari sobre 
les dones amb un possible trastorn mental com a 
factor de desestabilització important que fa molt 
difícil la intervenció del servei on està acollida. Es va 
administrar a tots els serveis d’acollida públics i 
privats que formen part del dispositiu d’acolliment 
per violència masclista. 

 Incloure aquestes dades recollides en l’estudi de les 
característiques dels serveis d’acolliment de llarga 
estada. 
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Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH) 

2015 
Objectius 

2015 
Estat dels objectius 

2016 
Nous objectius 

 Increment del nombre d’hores de professionals del 
Servei d’Atenció a Homes per la promoció de 
relacions no violentes 

 Es va modificar modificat el contracte per tal 
d’ampliar hores de terapeutes d’homes, i de 
coordinació del servei 

 Elaboració del nou plec tècnic per a la 
contractació del servei, amb increment de 
recursos per l’atenció i la prevenció. 

 Elaboració i presentació institucional de la Guia per 
la realització de grups de pares de preparació al 
naixement, fruit del treball del  Projecte Canviem-
ho i els programes de Salut Sexual i Reproductiva de 
Barcelona.  

 Durant el 2015 es va elaborar la guia, tal com estava 
previst. La publicació i presentació pública es farà el 
2016. 

 Publicació i presentació pública de la Guia per la 
conducció de grups d’homes per una paternitat 
responsable, activa i conscient. 

 Presentació dels resultats preliminars de la recerca 
sobre la eficàcia dels tractaments del SAH,  recerca 
està dirigida per la Dra. Neus Roca, de la Universitat 
de Barcelona.                                                

 Es va elaborar l’informe amb els resultats 
preliminars, que ja són prou significatius, donat el 
volum de mostra que s’ha assolit. La presentació 
dels resultats es fa el 2016.  
 

 Presentació dels resultats preliminars de la 
recerca sobre la eficàcia dels tractaments del SAH,   

 Consolidar les línies de treball del projecte Canviem-
ho. Homes per l'equitat de gènere, especialment 
pel que fa a prevenció de violència en joves, en 
coordinació amb els equips que intervenen al carrer 
amb grups organitzats. 

 Es van realitzar diferents accions a l’espai públic 
amb els grups de joves contactats pel servei de 
Gestió de conflictes.  

 Noves línies de treball en sensibilització 
adreçades a homes joves i adults. Publicació del 
nou catàleg de xerrades, allers, formacions, i 
intervencions grupals. 
 

 Noves línies de treballa de transversalització de la 
perspectiva de gènere en les accions 
comunitàries, incloent els homes de forma 
específica. 
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Prevenció Tallers de prevenció Paranys de l’amor 

2015 
Objectius 

2015 
Estat dels objectius 

2016 
Nous objectius 

 Augmentar les hores de coordinació amb el SARA, 
circuits territorials i centres educatius  per tal de 
millorar la derivació de casos emergents durant els 
tallers. 
 

 Continuar incidint i millorar les discriminacions per 
homofòbia i en les violències derivades de la 
diversitat sexe-gènere. 
 

 Continuar millorant la incorporació de la diversitat 
cultural en els continguts dels tallers amb la finalitat 
d’atendre i arribar a l’alumnat de procedències 
culturals i geogràfiques diverses. 

 -Es van establir dues reunions per curs de 
coordinació amb el SARA Jove i una acció formativa 
conjunta per curs i dirigida a les professionals 
d’ambdós serveis sobre protocols (impartida per 
SARA) i sobre perspectiva de gènere (impartida per 
Paranys de l’amor).   
 

 Es va establir una reunió per curs de coordinació 
amb el SAH i amb els PIAD’s per compartir 
experiències, adequar continguts i potenciar els 
diferents tallers sobre prevenció en funció de les 
demandes.  

 

 Tres centres  s’hi van adherir a la proposta 
d’agendar cada curs abans de cada taller reunions 
prèvies de coordinació, seguiment de continguts i 
de protocols de detecció de casos. 
 

 Es van consolidar els continguts de les diferents 
formes de violències de gènere (homofòbia, 
lesbofòbia, transfòbia, putofòbia, gordofòbia,...) a 
les segona sessió del taller on es treballen 
exclusivament aquests temes. 
 

 La perspectiva interseccional es vas consolidar en 
els continguts de taller. Es van dissenyar diferents 
opcions metodològiques, conceptuals i actitudinals  
a treballar en funció de la diversitat i especificitat de 
cada grup, de tal manera que es pugui desenvolupar 
in situ una millor adaptació dels temes a treballar.     

 Consolidar els espais de coordinació amb els altres 
serveis municipals (SARA, SAH, PIAD)  
 

 Ampliar qualitativament la implementació dels 
tallers a través de l’ampliació d’hores dedicades a 
reunions amb el professorat, adequació al grup i 
seguiment posterior dels continguts del taller.   
 

 Augmentar les hores dedicades a accions formatives 
a altres agents educatius que treballen amb 
adolescents i joves (sobretot professorat i famílies) 
 

 Incrementar la implementació dels tallers “Paranys 
de l’amor” a tots els districtes, a més centres 
educatius i a més franges d’edat i a espais 
d’educació no formal i de lleure. 

 

 Crear un espai de construcció de perspectiva 
feminista i de pràctiques compartides entre les 
diferents professionals que treballen en l’àmbit 

educatiu i que formen part de l’ajuntament. 
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Circuit Barcelona contra la Violència ver les Dones 

2015 
Objectius 

2015 
Estat dels objectius 

2016 
Nous objectius 

 Donar continuïtat i promoure la tasca de les 
subcomissions: 
- Comissió interinstitucional de seguiment del 

protocol RCD-BCN, per consensuar accions i 
supervisar el compliment dels acords. 

- Grup de Treball de MGF per acordar i definir la 
intervenció en aquesta matèria en el marc del 
Circuit, promoure accions formatives per  
sensibilitzar i donar eines d’intervenció als 
equips professionals. 

- Convocar la primera Comissió de treball d’anàlisi de 
feminicidis (a partir d’un cas) que permetrà valorar i 
proposar línies de millora, elevar-se 
institucionalment a la Comissió tècnica 

- L’activitat de les subcomissions es centrà en la 
comissió per l’anàlisi de les intervencions prèvies i 
posteriors al feminicidi de Nou Barris ocorregut al 
novembre de 2014. 

- Elaboració de la diagnosi del circuit per millorar la 
coordinació i l’articulació entre els serveis 

- Proposar els continguts formatius en relació a les 
violències sexuals per la jornada anual del Circuit   

- Es posposà la Jornada formativa del Circuit al gener 
de 2016. 

- Realitzar una diagnosi i avaluació del Circuit, 
començant amb una Jornada al gener de 2016. 

- Desenvolupament de propostes de millora. 
- Presentació pública i devolució dels resultats als i 

les professionals del Circuit. 

- Consolidar el programa de formació amb 
incorporació de noves temàtiques d’interès per a la 
intervenció dels equips professionals implicats en el 
Circuit Barcelona. 

- S’hi van realitzar 2 accions de formació a demanda 
dels circuits territorials sobre actualitzacions 
legislatives relacionades amb la violència masclista 

 

- Potenciar la WEB del Circuit com espai d’informació 
sobre la xarxa de serveis per l’atenció a la violència 
masclista a la ciutat i també espai per compartir 
coneixement. 

- L’actualització del web del circuit depèn del 
Consorci Sanitari de Barcelona, qui aplaça a 2016 la 
millora d’aquest instrument 
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Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones 

2015 
Objectius 

2015 
Estat dels objectius 

2015 
Nous objectius 

 Promoure l’adhesió d’altres actors i sectors com 
empreses, gremis, entre d’altres. 
 

 Promoure l’adhesió dels consells de participació 
ciutadana promoguts per l’Ajuntament de 
Barcelona 

 Es va treballar per aconseguir l’adhesió de 27 noves 
entitats i serveis. 
 

 Es continuà treballant en l’adhesió dels diferents 
consells de participació. 

 Millora de l’oferta de xerrades i tallers de l’Acord. 

 Millora de la difusió per tal d’arribar a diferents 
tipus d’entitats i equipaments. 

 
 

Altres objectius 

2015 
 

2015 
Estat dels objectius 

Objectius per 2016 

 Elaboració de materials de comunicació diversos 
 

 Durant el 2015 es van elaborar diversos materials de 
comunicació:  

 difusió de tots els serveis d’atenció (díptic per 
servei), d’un díptic aglutinador de tots els 
serveis,  

 Campanya de sensibilització ciutadana contra 
les violències masclistes (banderoles, postals, 
autobusos, metro, falques de ràdio) 

 Difusió d’altres productes: sota gots a les festes 
de la Mercè, Premi 25 de novembre, etc. 

 Impuls des de les xarxes socials del 
Departament de Feminismes i LGTBI i des de les 

municipals del hastag BcnAntimasclista 

 Elaborar diversos materials comunicatius entorn la 
sensibilització ciutadana contra les violències 
masclistes: 

- Campanya contra les violències masclistes 
- Atenció i informació en estand específic dins 

de les festes de la Mercè 
- Estand en la mostra d’entitats de la Mercè al 

voltant del tema de la violència masclista i la 
seva expressió en el còmic i la il·lustració. 
Tallers adreçats a famílies i difusió del premi 
Còmic jove  
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www.bcn.cat 

Evolució del pressupost 2009-2016 
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PRESSUPOST INICIAL VIOLÈNCIA 
MASCLISTA  

Capítols 2 i 4 

2016 2015 2014 2013  
(1) 

2012 2011 2010 2009 

Punts d’Informació i Atenció a les 
Dones (PIAD)  

555.068 677.337,51 653.849,08 648.922,24   708.796,87 679.101,94 669.734,00 677.931,67 

Jornada PIAD i altres despeses 
relacionades amb els PIAD 

42.046,76 27.000,00 65.227,85 -------- -------- -------- -------- -------- 

Equip d’Atenció a les Dones 
(EAD)/ Servei d’Atenció, 
Recuperació i Acollida (SARA) (2) 

1.266.280,77 1.359.472,61 1.222.972,61 894.057,70   869.291,79 999.880,00 1.010.749,84 1.057.929,59 

Centre Municipal d’Acolliment 
d’Urgències per Violència 
Masclista (CMAU-VM)  

586.589,41 586.929,14 588.189,21 652.747,11   671.131,48 553.655,93 (3) (3) 

Casa d’Acollida de Barcelona 
(CSS) (4)  

506.000,00 506.000,00 506.000,00 506.000,00   506.000,00 505.559,00 505.559,00 512.560,45 

Pisos d’acolliment en comunitat 
de veïns (CSS) (4)  

125.096,00 125.096,00 125.096,00 70.000,00   70.000,00 90.000,00 32.624,64 36.000,00 

Places de llarga estada de la Casa 
d’Acollida (5)  

138.475,00 138.475,00 78.475,00 78.475,00   78.475,00 78.475,00 12.000,00 12.000,00 

Pis tutelat amb entitat privada (6) 66.000,00 57.500,00 57.495,00 37.461,48   37.461,48 37.461,48 37.461,48 37.461,48 

Places de llarga estada per dones 
víctimes de violència masclista 
amb situacions de 
drogodependències (7) 

107.720,52 78.520,00 66.520,52 30.000,00   --------  --------  --------  --------  

Allotjament i acolliment (reserva)  112.138,69 165.703,34 -------- -------- -------- -------- -------- 

Servei d'Atenció a Homes SAH (9) 187.663,73 186.310,45 185.425,84 146.240,00   146.240,00 313.239,80 330.383,55 317.482,85 

Servei d'Atenció a Nens i Nenes  (8) (8) 145.490,00   145.383,00 -------- -------- -------- 
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(SAN)  

Tallers de prevenció  “Paranys de 
l’amor”  

49.792,85 48.077,22 51.744,66 61.257,42   61.257,42 52.565,82 52.340,00 60.757,80 

Comissió prevenció sexisme 25.000,00        

Projecte de prevenció de 
violència masclista (11) 

241.679,47 95.430,33 50.000,00 38.472,63   --------  --------  --------  --------  

Acord Ciutadà per una Barcelona 
lliure de violència vers les Dones 

27.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00   25.000,00 25.000,00 18.579,00 41.377,29 

Circuit Barcelona contra la 
Violència vers les Dones (12) 

28.460,63 15.000,00 15.000,00 10.000,00  10.000,00 10.000,00 5.521,00 24.289,54 

Formació a professionals (17) 9.860,00 5.600,00 5.586,60   --------  --------  --------  --------  

Recerca diagnòstica Circuit  i 
propostes de millora 

39.816,26        

Recerca aplicada SAH (10) 5.973,53 10.000,00 12.938,48 21.756,53   -------- -------- -------- --------- 

Recerca aplicada sobre l'impacte 
de la VM en infants i adolescents  

 -------- 42.350,00 21.000,00   ----- ----- ----- ----- 

Estudis i anàlisis sobre la violència 
masclista 

 89.494,11 38.651,90 -------- -------- -------- -------- -------- 

Guies, documents i altres 
materials adreçats a professionals 
per a la intervenció en violència 
masclista (14) 

67.200,00 77.729,19 75.000,00 -------- -------- -------- -------- -------- 

Estands violència i prevenció i atenció 
per assetjament sexual, i materials 

20.640,80        

Dia Internacional Eliminació Violència 
vers les Dones- Premi 

15.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00   18.000 (13) 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

Actes diada 25N 15.000,00        
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Subvencions convocatòria 
violència 

270.000,00 192.000,00 192.000,00 123.200,00   86.100,00 86.100,00 49.600,00 49.600,00 

Convenis per prevenció de 
violència masclista 

20.300,00 20.300,00       

Acte central Xarxa Escoles 89.595,30        

Materials de comunicació de 
prevenció 

40.200,00        

Altres partides de violència  23.000,00 31.000,00 -------- 26.300,00  21.353,92 6.610,03 -------- -------- 

Ampliació de contractes (reserva)  232.564,32       

Recurs pedagògic sobre 
masculinitats i altres 

 -------- 10.430,00 -------- -------- -------- -------- -------- 

Manteniment d'edificis  (15) (15) 25.000,00   25.000,00 -------- -------- -------- 

Servei telefònic atenció VM en 
l’àmbit de la parella (16) 

 ------- ---------- -------- 3.000,00 -------- -------- -------- 

Campanya ciutadana contra la 
violència masclista  

216.093        

TOTAL 4775675,03 4.708.638,57 4.266.169,55 3.574.466,71   3.482.490,48 3.445.149,00 2.732.052,51 2.834.890,67 
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Llegenda dels pressupostos 

 
(1) Si bé el contracte de 2013 dels PIAD va suposar respecte l’anterior contracte (2009) un increment d’hores de 
coordinació (+25%), de tècniques responsables (+10%), d’acompanyament psicològic (+45%) i d’assessorament 
jurídic (+12%) l’empresa adjudicatària va ofertar una baixa en el preu del contracte, situació que es va donar a altres 
contractes adjudicats el 2013.  

(2) L'import inclou la gestió del SARA, les ajudes a dones i els seus fills i les seves filles que es troben en recursos 
d'acollida per violència masclista i places d’acolliment a banda de les detallades en apartats específics. 

(3) El 2009 i 2010, el pressupost d’aquest servei s’inclou a la partida relativa a l’Equip d’Atenció a les Dones (EAD). 

(4). L’import des de 2014 de pisos d’acolliment en comunitat de veïns correspon a 4 pisos gestionats pel Consorci de 
Serveis Socials. 

(5) Els imports de 2009 i 2010 van ser de suport a l'entitat. A partir 2011 pertanyen a conveni per a 5 places. El 2015 
es contracten a través d’oferta pública 5 places d’acolliment i a més s’inclou la determinació del preu diari d’altres 
places d’acolliment d’urgència i llarga estada que es puguin necessitar, el que ha suposat increment en la despesa 
pressupostada. 

(6) En el 2014 després d'un estudi de costos del tipus i característiques de l'acolliment, es va ajustat el preu per 
plaça aproximant-lo al cost real. El 2015 es va formalitzar un contracte públic. 

(7) Reserva de places conveniades amb entitat privada. Conveni amb entitat, Direcció de Salut i Direcció de Dona 
per import total de 133.041,04 € fins el 2015. Durant el 2016 s’incrementa l’import per donar resposta a les 
necessitats de les dones acollides i dels seus fills i filles  

(8) El SAN desapareix el 31 de desembre de 2013 i s'integra en el Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) l’1 
de gener de 2014. 

(9) Els anys 2009, 2010 i 2011 la despesa correspon a un únic contracte conjunt de dos serveis: SAN i SAH.  

(10) L'import de 2013 correspon a la Primera fase. El 2014 i 2015 correspon al treball de camp.  

(11) L'import de 2012 correspon a les tasques desenvolupades pel grup de treball. L'import de 2013 conté 
l'avaluació del projecte del període corresponent a 2013 i altres aspectes tècnics del projecte de prevenció de la 
violència masclista adreçat a alumnat i professorat. 

(12) Inclou formació a professionals i grup de treball.  

(13) L’import de 2012 correspon inclou la commemoració institucional del desè aniversari del Circuit Barcelona 
contra la violència vers les dones i el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones. La resta 
d’anys al premi del jurat del 25 de novembre. 

(14) Inclou correccions lingüístiques, maquetacions i publicacions en varis idiomes (veure capítols específics de cada 
servei) i materials de difusió dels serveis (díptics i cartells).  

(15) L'import es contempla dins de la partida inicial del Departament de manteniment i infraestructures. 

(16) Conveni amb entitat privada. 

(17) L’import de formació a professionals s’inclou en 2015 dins de la partida del Circuit 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


