
Resum d’acords del Consell de les Dones de Sant Martí Pàg. 1 

 

 

Consell de les Dones 

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1 – sala d’actes) 
Data i hora 30 de juny de 2022, de 18 a 20 h. 

Persones assistents 
 Imma Bajo, presidenta del Consell de les Dones 
 Emma Deusdat, consellera de l’Àrea de Feminismes i LGTBI 

 Jordi Rallo, conseller 
 Glòria Matas, del Dep. d’Atenció i Acollida per Violència Masclista (IMSS) 
 Noelia Garcia, de la Unitat Territorial de Sant Martí de la Guàrdia Urbana 

 Bàrbara Melenchón, del Dep. de Prevenció de les Violències Masclistes 
 Esteve Segura, del Dep. de Prevenció de les Violències Masclistes 
 Pilar Moros, coordinadora sectorial de la DSPiT 

Entitats i equipaments 
 Dora Escobar, de l’Assoc. Àmbar Prim 
 Carme Laorden, d’Invia 

 Amalia Hostalrich, del Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
 Pepita Rocamora, de l’Assoc. Heura 
 Jacoba Castillo, de Les Vernedes 

 Raquel, de Barabara Educació 
 Rosa M. García, de l’AVV del Parc i del grup Les Bruixes 
 Mercè Lasurt, de l’AVV del Parc 

 Arantxa Moran, del Centre d’Estudis Sant Martí de Provençals 
 Persona representant de la vocalia de persones amb diversitat funcional de 

l'AVV de Sant Martí de Provençals 

 Isabella Antognozzi, de l’Assoc. Sembrar 
 Adama Seide, de l’Associación de Mujeres de Guinea Bissau 

Excusen la seva assistència 

 Marta Mas, del Grup de Dones de l’Amistat 
 Maria Arenillas, consellera 
 Maria Rengel, directora de Serveis de Feminismes i LGTBI 

Ciutadania a títol individual: Lupe Romero 

Ordre del dia 
1. Circuits, competències i recursos a la ciutat de Barcelona en l'àmbit de les violències 

masclistes. 

2. Programa de commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per l'eliminació de 
la violència envers les dones. 

3. Informacions diverses. 

4. Torn obert de paraules. 

Districte de Sant Martí 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
dspit@bcn.cat 

barcelona.cat/santmartí 
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Abans de començar amb l’ordre del dia, la presidenta del Consell recorda a les persones 

assistents que la sessió serà gravada. Passa la paraula a la consellera de Feminismes i LGTBI 
del Districte de Sant Martí, la Sra. Emma Deusdat. 

Punt 1. Circuits, competències i recursos a la ciutat de Barcelona en l'àmbit de les 

violències masclistes. 

La Sra. Deusdat, nova consellera del Districte, es presenta davant d’aquest Consell i presenta 
aquest punt tot concedir la paraula a la Sra. Matas, del circuit SARA. Teballa a l’Institut 

Municipal de Serveis Socials (IMSS), d’on depenen els serveis d’atenció a qualsevol tipus 
d’exclusió i vulnerabilitat social. De l’àrea d’intervenció social depèn el Dep. d’Atenció i 
Acollida per Violència Masclista, un servei d’atenció, recuperació i acollida. 

El SARA és un dispositiu d’acolliment residencial a la dona i un circuit de violència masclista a 
Barcelona, liderat amb salut. Enguany s’ha donat un gir per fer que tots els serveis siguinmés 
transversals. A més del circuit de violència masclista hi ha comissions a cada districte com la 

de violència i seguretat. El circuit SARA és un espai on es reuneixen persones tècniques i 
entitats, i hi ha un protocol i un conveni de feminicidis. Enguany han hagut dos feminicidis 
molt diferents, un a les Corts i l’altre a Sant Martí. El de Sant Martí ha obert una via per 

treballar el maltractament a les dones grans i ha fet que es posin d’acord el Servei 
d’Intervenció per Persones Grans i l’IMSS per veure com treballar aquesta prevenció. 

El SARA és un servei al qual les dones arriben directament o derivades per Serveis Socials, 

PIADs, etc. Hi valoren el grau de risc que pateix la dona, i en cas que el risc sigui baix s’atén 
des de Serveis Socials o PIAD, mentre que si el risc és alt són ateses des del SARA. Des del 
SARA quan el risc és moderat o alt ofereix la possibilitat d’acolliment. Hi ha diferents fases 

d’acolliment, l’acollida d’urgència al CMAU. De la casa d’acollida d’urgència, la dona passa a 
casa d’acollida de llarga estada que pot ser d’un any, d’aquí va a pisos d’autonomia 
compartits, i per últim la sortida lliure a través de pisos del Patronat o mercat lliure. 

Al SARA actualment hi ha 48 professionals: 8 treballadores socials que atenen les situacions 
d’urgència, 8 treballadores socials que fan seguiment de les dones acollides, 10 psicòlogues 
de dona que treballen el procés de recuperació, 6 psicòlogues infantils i 6 educadores socials, 

2 advocades i 1 tècnica d’inserció laboral. S’està treballant per desdoblar-lo, un equip 
treballarà dones de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Horta-Guinardó, i l’altre ubicat a 
l’Eixample que treballarà pels 6 districtes restants. 

El nou equip SARA està treballant per una unitat de violències sexuals específiques. Hi ha un 

tipus de violència sexual que és més invisible i no es pot tractar fins que la víctima no 
reconeix que l’ha patit i és quan es pot començar a tractar. 

El nombre de dones ateses ha augmentat, cosa que pot ser deguda al fet que es detecten 

més perquè els serveis es coordinen i es coneixen més. 

Pregunta: Qui atén les persones que arriben al servei d’acollida? Un recurs d’urgències que 
depèn de l’Ajuntament té certes places però esta sempre saturat quantes dones arriben a ser 

acollides? 

Resposta: Totes les persones del servei d’acollida estan ateses pel SARA. El SARA té un 
acord amb les pensions i intenta que les dones no estiguin més de 15 dies o un mes abans 

de passar a la casa d’acollida. Aquestes dones disposen d’una psicòloga, funcionen a nivell 
molt familiar. Tenen quatre pensions que només acullen a les seves dones, no van homes ni 
es barregen amb gent que pugui venir d’altres serveis. 
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Pregunta: Vol saber si arriben els recursos, quan es té una situació d’urgència es necessita 

tenir tot. Què passa amb aquestes dones si no tenen l’acompanyament que necessita? Per a 
ella aquest és un moment clau. 

Resposta: Si que és un moment clau perquè poden abandonar, encara que a les pensions 

només atenguin dones del SARA, no és el mateix que un centre d’urgència, on hi ha atenció 
les 24 hores al dia, 365 dies, amb persones professionals. Com que no és el mateix, s’ha 
d’intentar reduir les atencions. Es va treure un acord marc d’homologació de places en el 

qual s’augmentava el lot d’acolliments d’urgència i llarga durada. Les treballadores cobreixen 
totes les necessitats d’aquestes dones, els donen diners de butxaca, els fan una targeta, etc. 
Això vol dir que la dona s’ha de desplaçar contínuament cap al SARA. S’està revisant per 

augmentant les cases d’acollida, els recursos, les persones professionals... 

Es passa la paraula al Sr. Segura, que presenta el Centro Plural. Davant la realitat que 
s’estava atenen a dones que patien violència masclista, al 2005 va aparèixer la necessitat de 

començar la intervenció amb els homes per reduir la violència cap als fills i les filles. Al 2009 
creix el primer espai per treballar amb els homes que vulguin deixar d’exercir violència 
masclista i millorar les seves relacions. Al 2011 es crea el projecte Canviem-ho, dirigit a 

homes i professionals per treballar la sensibilització i prevenció de la violència masclista. Al 
llarg d’aquests anys s’han plantejat altres escenaris de treball amb els homes, que vagin més 
enllà de la violència, com ara criança, cures, participació, etc. Generar estratègies relacionals 

lliures de violència i línies d’intervenció que fomentin el canvi, de manera que responsabilitzi 
els homes perquè tinguin relacions més sanes i fomentar la perspectiva de gènere entre els 
professionals. 

Un altre element important estratègic que cal impulsar és el treball en xarxa per generar 
estratègies compartides perquè els homes participin activament en aspectes equitatius. El 
tema de violència, sexisme i desigualtats de gènere no van únicament enfocades als homes. 

Els homes que atenen continuen vivint amb les seves parelles i s’han de generar situacions 
de protecció a les dones i els seus fills i filles. 

Tenen un programa d’atenció per atendre les violències, parella familiar, violències sexuals, 

joves, assetjament laboral, violència intrafamiliar i un programa de prevenció de 
sensibilització de la masculinitat, com es construeix que implica ser home, prevenció de la 
violència masclista, responsabilització dels treballs de cures i participació al compromís dels 
homes en la justícia de gènere. 

El canal d’entrada és presencial. Estan operatius de dilluns a divendres, per telèfon o per 
correu. 

Pregunta: la Sra. Pepita Rocamora no tenia coneixement del programa i demana poder tenir 

el document per presentar-lo a la seva entitat. Dóna les gràcies a l’Esteve i vol preguntar a la 
Glòria, quan ha comentat que ara hi ha més denúncies sobre violències, si és possible que 
sigui perquè ara tenen menys por a denunciar perquè se senten més recolzades. 

La Sra. Matas respon que al SARA atenen totes les dones que resideixen a Barcelona, 
estiguin empadronades o no. Tampoc no és necessari que hi hagi una ordre de protecció ni 
denúncia. Es treballa amb la persona i la seva necessitat. 

Pregunta: Hi ha moltes denúncies d’homes maltractats? 

El Sr. Segura comenta que ho desconeix perquè en el seu servei atén la part que exerceix 
violència masclista. 

Es passa la paraula a la Sra. Melenchón, que presenta el circuit de violència masclista i el 
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PIAD. 

La gestió del circuit abans era competència de la Direcció de Feminismes i LGTBI, i ara es 
gestiona des de l’IMSS. És un xarxa de persones professionals tant d’entitats com de sector 
públic i en alguns circuits fins i tot del sector concertat de la salut. S’aborden amb 

metodologia i es coordinen alguns casos a través d’un aprenentatge compartit de tots els 
serveis. No és tant la coordinació de casos allà sinó són casos com a paradigma de bones 
pràctiques del que s’ha de fer sense utilitzar les dades de la persona que preparen 

professionals. És una xarxa on participen tots els serveis que tenen alguna cosa i alguna 
responsabilitat contra aquesta lluita.  

Es fan reunions bimensuals amb un pla de treball per fer formació a professionals. Una taula 

interinstitucional presidida per l’alcaldessa i un grup motor amb els principals impulsors 
d’aquesta estratègia. És una xarxa multidisciplinar. Cada territori té incorporades unes 
entitats, i a Sant Martí el circuit ha tingut molta dinàmica. 

Continua amb aquest punt la Sra. Garcia, que presenta la Comissió Permanent de Violència 
Masclista de Sant Martí. 

L’objectiu és enxarxar totes les víctimes de la violència que no s’atrevien a denunciar. El 

procediment és que, quan arriba la patrulla al domicili, si sospita que hi ha quelcom més que 
una discussió, es fa una acta dirigida a Serveis Socials i es comença a treballar amb la 
víctima. L’objectiu de la Comissió és millorar la prevenció específica de la violència masclista 

a través de la coordinació dels diferents serveis de la xarxa. Si algun servei detecta algun 
tipus de violència es pot aportar a la Comissió, on comparteixen informació per millorar la 
coordinació, s’identifiquen possibles estratègies d’incidència davant de situacions de violència 

i s’elaboren estratègies per treballar amb els homes agressors. 

L’equip de treball està format per diferents persones professionals: la persona tècnica de 
Prevenció, els cossos de Guàrdia Urbana i de Mossos d’Esquadra, Serveis Socials i serveis 

específics de violència masclista (com PIAD i SARA). També hi havia una persona de Salut 
que ara mateix no hi és. La Comissió està treballant per veure si es pot tornar a vincular 
aquesta persona ja que Salut aportava molta informació sobre les víctimes. 

La Comissió Permanent de Sant Martí es va iniciar com una prova pilot al setembre de 2020. 
Es reuneix la primera i tercera setmana de mes per videoconferència. Des de l’inici s’han 
tractat uns 160 casos, i tots els que es treballen provenen de les actes que fa la patrulla en 
les intervencions que passen a serveis socials i es comencen a treballar a la Comissió. 

Pregunta: El Sr. Rallo comenta sobre les dades presentades del circuit que s’hauria 
d’extrapolar per barris i no per població. No és el mateix la població que hi ha al barri del 
Camp de l’Arpa que la que hi ha a barris més petits, perquè llavors canvia molt la gràfica. 

Per problemes tècnics, la Sra. Melenchon farà la presentació del PIAD més endavant. 

S’obre torn de preguntes del bloc 1. 

Pregunta: Sobre què vol dir la sigla DAAVM. 

La Sra. Matas diu que és el Dep. d’Atenció i Acollida per Violència Masclista. El servei 
d’atenció directe és el SARA. Hi ha una centraleta a través del 010. Al SARA atenen risc de 
moderat a alt. Els casos de risc més baix els atenen a Serveis Socials i també a través de la 

centraleta. De fet la Comissió de Violència Masclista el que fan és enxarxar quan detecten 
casos amb els serveis d’atenció. 

Pregunta: la Sra. Laorden pregunta a al Sr. Esteve si tenen algun programa específic amb 
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joves masculins. Referent al SARA felicita aquesta proposta. Es vol posar a disposició de la 

Comissió Permanent de Sant Martí. Estan al Poblenou i estaran encantades de col·laborar en 
el que necessitin. 

Resposta: Quan inicien el projecte hi ha una part d’atenció a les violències joves, l’històric 

SAP joves. La línia de joves és necessària per la manera que tenen de vincular-se, de 
treballar, i en el moment vital en què es troben i no encaixen en les línies de treball de 
servei. El seu servei treballa des de la prevenció preferiblement de manera grupal. 

La Sra. Matas li agraeix l’oferiment per a la Comissió de Violència Masclista i Seguretat. És 
interessant la reflexió de poder incorporar altres serveis d’atenció que no siguin 
exclusivament el SARA, el SAD o els PIAD. 

Pregunta: La persona en representació de la Vocalia de Persones amb Diversitat Funcional de 
l'AVV de Sant Martí de Provençals pregunta si l’acolliment d’urgència és accessibles a tots els 
nivells, físics, visuals, auditiu, psicològic, etc. Quan les víctimes són persones grans, hi ha 

estadístiques de les dones amb discapacitat? Si una usuària té dos fills o filles i algun és 
major d’edat, on va? Les dones víctimes de violència en què la seva parella és una dona o a 
l’inrevés (homes que la seva parella és un home), on són atesos? Aquesta pregunta la 

dirigeix a la consellera, a la qual agraeix el seu interès però necessita que li digui a quin 
departament LGTBI s’ha de dirigir una dona amb diversitat funcional. 

Resposta: La Sra. Matas respon la primera pregunta comentant que a l'Institut Mpal. de 

Persones amb Discapacitat es va treballar el tema de l’accessibilitat. Tots els equipaments 
públics han d’estar adaptats per llei. S’intenta que totes les comunicacions siguin de lectura 
fàcil i tenen en compte tots el tipus de discapacitat. 

La persona en representació de la Vocalia de Persones amb Diversitat Funcional de l'AVV de 
Sant Martí de Provençals respon que els equipament accessibles no ho són al 100%. 

La Sra. Matas diu que estava parlant del Pla d’Accessibilitat, que en les contractacions està 

contemplat aquest tema, i davant la pregunta ha de dir que sí que es compleixen. 

La consellera li agraeix les paraules de la persona en representació de la Vocalia de Persones 
amb Diversitat Funcional de l'AVV de Sant Martí de Provençals i es disculpa per no haver-la 

pogut convocar abans. El tema de l’accessibilitat el tracten en un altre espai per no barrejar 
coses. 

Punt 2. Programa de commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per 
l'eliminació de la violència envers les dones. 

La Sra. Melenchon presenta el Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) indicant que és 
un servei d’àmbit de ciutat però de proximitat que dóna atenció i informació de temes 
d’interès a les dones. El PIAD és un punt de referència per col·laborar des de l’àmbit 

comunitari amb les entitats. L’organització territorial ha canviat per millorar la coordinació 
tècnica en eix Llobregat, eix central i eix Besòs. 

El PIAD Sant Martí està ubicat a la unitat territorial 3 que engloba també a Nou Barris i Sant 

Andreu. La ubicació del PIAD Ciutat Vella va canviar la setmana passada, ara està al carrer 
Comerç, millorant molt l’equipament. El PIAD de Sants-Montjuic obrirà una antena al 2023 
que ara està en obres. El PIAD de les Corts és possible que canviï la ubicació. Hi ha una 

antena a la zona nord per facilitar l’accés de les dones. Els objectius del servei és escoltar les 
dones, donar suport, recolzament, autonomia. És un servei d’atenció i detecció de situacions 
de discriminació i violència masclista. 
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Fan atenció individual on la tècnica és la porta d’entrada que fa la valoració de riscos. És un 

servei amb molta perspectiva de gènere i transversal. Atenen els processos de les dones 
joves i les dones en qualsevol dels seus cicles. Cicle vital com processos de separació, dol 
migratori, etc. o en els seus canvis vitals com l’embaràs, la menopausa, etc. També tot el 

que té a veure amb l’assetjament moral i sexual a la feina, conflictes de parella. 

Assessorament jurídic on es dóna informació, assessorament i orientació. No és un servei de 
representació jurídica. També poden assessorar a professionals. 

En quant a la intervenció grupal fan tallers d’autoestima, sexualitat, tecnologies, eines 
personals etc., ara estan començant els tallers d’estiu. També fan grups socioeducatius de 
creixement personal. Durant la pandèmia els tallers es va fer online 

En la intervenció comunitària es fa treball en xarxa amb tot el comunitari del districte, 
acompanyant a un grup de dones per fer accions de sensibilització, prevenció i detecció en 
temes de sexisme i violència. 

Al Servei d’Acompanyament Psicològic parteixen de la desigualtat de gènere. Són un servei 
complementari de la resta de serveis socials. L’acompanyament psicològic parteix des d’un 
procés de recuperació de les violències masclistes viscudes, sempre des de processos 

d’apoderament de les dones. 

Les característiques de l’atenció no són de llarga durada, són intervencions de caràcter breu 
de màxim 6 mesos amb sessions quinzenals. L’atenció psicològica és de 12 sessions cada 15 

dies durant 6 mesos. No és un tractament terapèutic on tractar problemes de salut mental. 

En els casos de violència masclista estan en la línia de treball amb altres serveis municipals. 
Al PIAD atenen a més de la violència masclista de parella altres tipus d’assetjament com el 

laboral i en els casos de parella quan el protocol de valoració del risc és baix perquè no tenen 
recursos residencials, ni poden fer atenció als fills. Les sessions de tractament de violència 
masclista són quinzenals i no hi ha límit de sessions. Aquest any s’ha una prova pilot que ha 

heretat el treball grupal de violència masclista que fa el SARA i l’han adaptat a la casuística 
dels PIADs. S’ha posat en marxa el primer grup d’atenció de violència masclista. 

Atenen a qualsevol dona, que treballi o estudiï a Barcelona, es igual on estigui empadronada, 

no cal ser atesa al PIAD del territori on està empadronada, ni cal tenir la situació 
administrativa regularitzada. 

La mateixa Barbara Melenchon explica l’acte central del 25N. Com cada any, l’Ajuntament de 
Barcelona commemora la diada internacional per l’eliminació de les violències contra les 

dones convocant un premi. El premi és a nivell de ciutat i es poden presentar persones a títol 
individual que visquin a Barcelona i entitats. El que fomenta la presentació de sensibilització 
social de les violències masclistes, posant el focus en les causes i conseqüències de la 

violència. El tema d’aquest any és la prevenció de l’àmbit quotidià de les dones. A partir de 
dilluns 4/7 es farà difusió. L’acte de lliurament del premi serà al voltant del 25 de novembre 
a la Farinera del Clot. Es farà un acte conjunt de ciutat-districte, districte-ciutat. Convida a 

tothom a l’acte. 

Passen la paraula a la consellera, que vol preguntar a totes les entitats del districte de quina 
manera volen participar en el manifest del districte. Agraeix també a totes les parts 

representants dels serveis del circuit. Sobre la jornada del 25N està contenta de que es faci 
al districte i es posen a disposició de ciutat per col·laborar i coordinar-se. El Districte farà un 
manifest que surti del Consell de les Dones de Sant Martí de forma participativa com es va 

fer amb el 8M. La idea es que avui surti un grup de treball per treballar-ho en el proper 
Consell. 
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Pregunta: Quina és la llista d’espera que tenen els PIADs? En cas que hi hagi molta llista 

d’espera la dona pot ser acollida per una altra entitat. 

Pel 25N ells/es, com Assoc. Sembrar, que treballen amb dones que pateixen violències, s’hi 
sumen. També s’hi sumen al grup de treball pel manifest la Jacoba i Les Bruixes del Parc. 

Punt 3. Informacions diverses. 

Per no sobrecarregar més, queda pendent el tema dels punts liles i es deixa per al següent 
Consell, de manera que es tindrà més dades per poder profunditzar en la informació. 

Punt 4. Torn obert de paraules. 

La consellera aprofita per agrair l’assistència al Consell d’avui i diu que s’ha de continuar 
lluitant juntes pels drets de les dones. 

Davant la demanda de l’AVV, la Sra. Matas diu que els proporcionaran tríptics perquè puguin 
fer difusió de tots els serveis per les entitats i un llibre de la intervenció de violència masclista 
a la ciutat de Barcelona. 

També li diu a la persona en representació de la vocalia de persones amb diversitat funcional 
de l'AVV de Sant Martí de Provençals que no s’oblida d’ella, que ha fet moltes preguntes, i 
quan acabi el Consell, li explicarà com s’atén el tipus de casuística que ha comentat. 

La Pili Moros afegeix que des del Districte s’està fent la Guia de les Bones Pràctiques que 
recull tots els serveis de la ciutat que serà complementari a part de tota la informació dels 
punts liles. S’està intentant recollir tots els serveis de manera que sigui fàcil distribuir-la i 

tingui més impacte. Comenta que avui ha sigut un Consell molt dens on es volia donar 
resposta a les demandes del propi Consell, part d’entitats que estan de manera online, tot el 
tema de serveis... Per respectar el temps, no es pot donar resposta a preguntes que han 

quedat pendents i quedem a la vostra disposició per respondre. Es farà arribar la 
documentació. En altres Consells es pot parlar en profunditat d’altres serveis. 

La presidenta del Consell el dóna per finalitzat. 

Cristina Colmena 
Secretaria del Consell de les Dones 

Barcelona, 14 de juliol del 2022 


