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1. Introducció 

 

Descripció del servei 

 

Els PIAD és un servei de proximitat que dona resposta a les diferents demandes 
d’informació i atenció a les dones, vinculades a les situacions de discriminació a l’àmbit 
laboral, social, en la parella i/o en la unitat familiar, a les  demandes d’informació i de 
recursos, de participació, associacionisme femení i violència masclista. 
Els Punts d’Informació i Atenció a les Dones combinen l’atenció individual amb el treball 
grupal i el treball comunitari incorporant sempre la perspectiva de gènere. Aquest servei 
desenvolupa la seva activitat col·laborant amb els grups de dones, amb els/les 
professionals de diferents centres i serveis, i amb el teixit associatiu del territori on 
s’ubiquin, per tal de millorar la qualitat de vida de les ciutadanes, visualitzar les seves 
experiències i coneixements i contribuir a l’eradicació de les situacions de discriminació i 
violència masclista, fomentant els processos de presa de consciència i autonomia de les 
dones. 
Els seus objectius són: 
1. Oferir a les dones un espai d’informació, orientació, assessorament, acompanyament 

i atenció, tant a nivell individual com grupal.  

2. Oferir acompanyament psicològic a les dones que ho requereixin 

3. Oferir assessorament jurídic a les dones que ho requereixin, als Punts 

d’assessorament jurídic dels PIADs, tot mantenint una estreta coordinació amb aquest 

servei. 

4. Millorar, a través del treball grupal, la situació de partida de les dones, fomentant la 

seva autonomia, i potenciant  les seves habilitats per poder modificar actituds i rols  

apresos culturalment. 

5. Treballar conjuntament amb els grups de dones i el Consell de Dones de cada districte 

per tal de reconèixer, visualitzar i valorar el saber de les dones i les seves aportacions 

al conjunt de la societat. 

6. Participar en plans comunitaris i de barri per tal de promocionar la transversalitat de 

gènere en les actuacions municipals a nivell comunitari. 

7. Tenir en compte en la programació de les activitats les línies estratègiques de 

regidoria desenvolupades a través del PAM i del Pla d’igualtat real i efectiva entre 

homes i dones (2012-2015), així com els PADs dels districtes. 

8. Donar resposta a necessitats emergents de les dones de la ciutat i dels districtes en 

coordinació amb altres departaments municipals. 

9. Posar en marxa accions de sensibilització amb el moviment associatiu per tal d’assolir, 

a través de la sensibilització i la presa de consciència de les discriminacions de gènere, 

una ciutat lliure de violència vers les dones. 
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10. Potenciar, col·laborar en el desenvolupament d’estratègies,  i donar suport a les 

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

discriminació i de violència vers les dones. 

11. Garantir l’articulació del servei amb la resta de serveis del dispositiu municipal que 

estiguin intervenint o que calgui activar. 

12. Participar en el Circuit BCN contra la Violència vers les Dones a cada territori, i altres   

xarxes professionals relacionades amb l’objecte d’aquest contracte, que proposi la 

Direcció del Programa de Dona 

 

 

 

Horari 

 

L’atenció individual a les dones – per part de la tècnica responsable del PIAD - es presta de 
dilluns a divendres en horari altern de matí i tarda, i es comú a tots els PIADs de la ciutat. 
Dins aquest horari les dones poden accedir sense necessitat de demanar cita prèvia. 
 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

MATINS 9h a 12h  9h a 12h  9h a 12h 
TARDES  16h a 19h  16h a 19h  

 

 
 
El servei d’acompanyament psicològic del PIAD s’entén com el procés de suport a les 
dones perquè  puguin trobar la forma d'utilitzar el seu propi potencial per resoldre els 
problemes i els conflictes personals i relacionals que viuen. El servei d’acompanyament 
psicològic del PIAD es situa en un camí entre mig de la xarxa de serveis socials bàsics i la 
de la salut mental, de forma que amplia els recursos psicològics de la xarxa pública i dóna 
respostes específiques i especialitzades a les dones de la ciutat de Barcelona.  
 
 
La tipologia de situacions que atén són les següents: 
 

� Separacions i dols  

� Canvis i crisis en el cicle vital de les dones 

� Conflictes de parella 

� Assetjament a la feina (assetjament moral, sexual, o per raó de sexe) 

� Autoestima i habilitats relacionals. 
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En tant que l’acompanyament psicològic dels PIADs no és un tractament terapèutic de 
llarga durada, sinó una intervenció breu que té a veure amb una situació d’especial 
vulnerabilitat i no amb un problema crònic o un trastorn mental, la durada de 
l’acompanyament psicològic amb cada dona serà com a màxim de 6 mesos, amb una 
periodicitat d’una sessió quinzenal. 
 
 
El servei d’assessorament jurídic del PIAD és un servei que neix per donar resposta 
especialitzada a les diferents demandes d’informació i assessorament jurídic per part de 
qualsevol dona a la ciutat de Barcelona.   
 
 
El servei ofereix: 
 
A nivell individual: 
 

• Informació i Assessorament en les especialitats jurídiques de: 
o Dret civil i de família 
o Violència de gènere  
o Estrangeria  
o Laboral  

• Atenció des de la confidencialitat  

• Tractament personalitzat i integral 

• Derivació a recursos i serveis públics, privats i concertats segons les necessitats. 
 
A nivell grupal: 
 

• Assessorament i suport a professionals dels PIAD o d’altres serveis de la ciutat que 
intervinguin amb dones. 

• Formació a professionals sobre l’actualitat legislativa que sigui d’interès per als 
serveis de la xarxa pública i privada que atenen les dones a la ciutat de Barcelona. 

 
A nivell comunitari: 
 

• Actuacions orientades a la prevenció de la violència masclista i la sensibilització 
social respecte a les diferents situacions de discriminació de gènere, fomentant els 
processos de presa de consciència i d’autonomia de les dones. 

• Informació i anàlisi de les novetats legislatives que afectin i/o siguin d’interès per a 
les dones. 
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L’especialització de les lletrades al PIAD DE Sants-Montjuïc és Dret d’Estrangeria i els 
horaris d’atenció s’alternen de manera quinzenal entre els dijous i els divendres, oferint 
franges horàries de matí i tarda: 
 
 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

MATINS     9h a 11h 
(quinzenal) 

TARDES    17h a 19h 
(quinzenal) 

 

 
 
 

Ubicació 

 

El districte de Sants-Montjuïc té una població total de 182.771, de les quals 94.797 són 
dones (font: lectura del padró municipal d’habitants a 30 de juny de 2011, de l’Ajuntament 

de Barcelona). 
 

El districte de Sants-Montjuïc és el més extens de Barcelona, amb una superfície de 2.090 
hectàrees, que representa gairebé la cinquena part del terme municipal. Aquesta 
heterogeneïtat del territori es tradueix en una gran diversitat social i humana. 
 

L'extensió real del districte és molt inferior si se n'exclouen les zones no habitades, com el 
port de Barcelona, el polígon industrial de la Zona Franca i bona part de la muntanya de 
Montjuïc. Tot just entremig d'aquests espais es crearà els propers anys un barri de prop de 
30.000 habitants, que ja s'inclou al nou mapa amb el nom de la Marina del Prat Vermell. 
Aquesta denominació es relaciona amb el barri veí, anomenat ara la Marina de Port, de 
manera que se substitueix per aquest espai la referència de Zona Franca i es recupera un 
topònim històric. Aquest darrer barri agrupa diferents veïnats com ara Nostra Senyora del 
Port, Can Clos i el Polvorí. A la part més poblada del districte, per sobre de la Gran Via, hi 
destaca el nucli històric de Sants. 
 

El districte de Sants-Montjuïc està format pels següents barris: el Poble-Sec, Hostafrancs, 
la Bordeta, La Font de la Guatlla, la Marina de Port, la Marina del Prat Vermell, Sants, i 
Sants-Badal. 
 

El PIAD de Sants-Montjuïc està ubicat al barri de Sants, des del 26 de setembre del 2012, 
al carrer de Sants, 79-81, compartint equipament amb el Centre de Serveis Socials de 
Cotxeres de Sants. 
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Sants és el nucli de població més important i el barri més extens i més antic del districte al 
qual dóna nom. S'originà al llarg de l'antic camí ral. La construcció de la carretera nova, a 
la fi del segle XVIII, animà el seu ritme econòmic i constructiu. Un segle més tard, Cerdà 
aprofitaria l'orientació Est-Oest d'aquesta carretera per recolzar-hi un dels grans eixos 
estructuradors del seu projecte d'Eixample, el Paral·lel. 
 
El Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Sants-Montjuïc està en funcionament 
des de l’últim trimestre de 2005, i podem afirmar que ha passat a ser considerat com un 
servei plenament integrat en la dinàmica de recursos del districte, tant per les dones que 
hi assisteixen com pels professionals del territori. 
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2. Dades d’Atenció Individual 2011-2012 

2.1. Atenció Individual 2011-2012. Dades generals 

 
A continuació exposem les dades referents a l’atenció individual portada a terme des del 
PIAD l’any 2012 comparades amb les dades d’atenció del 2011. 
 
 

DONES ATESES 2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

Dones noves ateses  152 52,05 138 52,08 -9,21% 

Dones ateses  en seguiment 140 47,95 127 47,92 -9,29% 

TOTAL DONES ATESES  292 100,00 265 100,00 -9,25% 

DONES DIFERENTS ATESES AL 2012 196 8,85 179 8,12 -8,67% 

Dones ateses Acompanyament psicològic 14 3,19 19 7,69 35,71% 

Dones ateses Assessorament Jurídic 83 8,49 69 6,60 -16,87% 

 
 
Al llarg d’aquest any 2012, 179 dones diferents han estat ateses al PIAD Sants-Montjuïc. 
S’han atès 17 dones menys en comparació a l’any anterior. Aquest nombre representa una 
disminució d’un 9% respecte a l’any anterior. 
 
També hi ha hagut una lleugera disminució pel que fa a dones noves ateses en primeres 
visites (s’han atès 14 dones menys aquest any), cosa que ha fet que també disminueixin 
lleugerament les dones ateses a partir de segones visites i també el nombre de dones 
ateses per les advocades. 
 
Possiblement es pot explicar perquè els diferents CSS estan assumint demandes de 
situacions de violència masclista i aquestes serien les usuàries que ja no acudeixen al PIAD 
i/o també pel canvi d’ubicació del servei que s’ha fet aquest últim trimestre de l’any. 
 
Destacar com a dada molt positiva, que en l’atenció psicològica del PIAD hi ha hagut un 
augment d’un 35% pel que fa al nombre de dones diferents ateses respecte a l’any 
anterior. 
 
Aquest augment es deu al treball exhaustiu de precisió de criteris d’alta al Servei i de 
recerca dels perfils ajustats a aquests. A més a més, durant aquest any s’ha portat a terme 
la presentació del servei a tots els equips de Serveis Socials del districte i al Circuit de 
Barcelona contra la violència vers les dones. 
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USOS DEL SERVEI 2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

Entrevistes a dones x referent PIAD 317 48,47 308 42,84 -2,84% 

Entrevistes a dones per assessorament juridic 83 12,69 69 9,60 -16,87% 

Entrevistes a dones per Acompanyament psicològic 118 18,04 187 26,01 58,47% 

Entrevistes a professionals per coordinació 136 20,80 140 19,47 2,9% 

TOTALS 654 100,00 719 100,00 9,94% 

 
Entenem que el menor nombre d’entrevistes de la tècnica del PIAD en fer la comparativa 
entre 2011 i 2012 va lligat al menor nombre de dones ateses aquest any i que s’ha pogut 
fer una major exploració i concreció de la demanda amb menys entrevistes. 
 
És important remarcar que hi ha hagut un bon nombre d’entrevistes professionals per 
casos. Gràcies a aquesta bona coordinació, s’han pogut disminuir les entrevistes 
necessàries per tal de donar resposta a les demandes de les dones. Com que s’han fet 
força entrevistes professionals per casos, les intervencions realitzades per part de la 
tècnica s’han pogut concretar fent un nombre inferior de visites. 
 
Respecte al 2011, s’ha augmentat en un 58% les entrevistes d’acompanyament psicològic 
fetes per la psicòloga, que va correlacionat amb el fet que hi ha hagut un augment molt 
significatiu de dones ateses per la psicòloga. 
 
Esmentarem també la disminució quant a les entrevistes d’assessoria jurídica, disminució 
d’un 17% que correspon exactament al 17% menys de dones ateses per l’advocada. 
Aprofitem per comentar també que algunes de les usuàries que feien demanda 
d’assessorament jurídic i tenien una cita concertada amb les advocades, després no han 
assistit a la visita programada. 
 

TIPÙS DE DEMANDA 2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

Assessorament psicològic 46 11,79 36 10,88 -21,74% 

Discriminació 1 0,26 0 0,00 -100,00% 

Formació 5 1,28 4 1,21 -20,00% 

Jurídica 134 34,36 119 35,95 -11,19% 

Laboral 21 5,38 16 4,83 -23,81% 

Participació 120 30,77 115 34,74 -4,17% 

Social 27 6,92 4 1,21 -85,19% 

Violència de gènere 24 6,15 31 9,37 29,17% 

Altres 12 3,08 6 1,81 -50,00% 

TOTALS 390 100,00 331 100,00 -15,13% 
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Les característiques definitòries del servei, primer nivell d’atenció i recurs de proximitat, 
impliquen una gran varietat de demandes d’atenció individual, i diferents en la seva 
complexitat i en el seu contingut. Aquesta varietat condiciona la intervenció a realitzar, 
des d’intervencions molt puntuals a d’altres que requereixen més continuïtat. 
 
S’entén per demanda, el motiu que comenta la dona en assistir al PIAD per primera 
vegada. En aquest concepte de demanda es recullen les necessitats que la dona és capaç 
d’expressar. 
 
Les demandes relacionades amb temes jurídics han continuat sent les majoritàries, 
seguides de les de participació. Aquest any però, les demandes relacionades amb temes 
socials han disminuït de forma significativa (per l’agreujament de la situació de crisi en la 
qual vivim, algunes usuàries és possible que ja hagin acudit directament a CSS sense venir 
abans al PIAD). 
 
Per contra, la demanda sobre violència de gènere ha augmentat lleugerament en aquest 
darrer any. Un dels motius d’aquest augment pot ser a conseqüència del canvi d’ubicació 
del servei, donat que algunes usuàries que acudien directament al PIAD es pensaven que 
érem un servei especialitzat en aquesta temàtica. 
 

TEMA TREBALLAT/PROBELMÀTICA DETECTADA 2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 42 9,13 45 10,84 7,14% 

DISCRIMINACIÓ 0 0,00 0 0,00 0,00% 

JURÍDIC -  LEGAL: separacions i divorcis 66 14,35 58 13,98 -12,12% 

JURÍDIC-LEGAL: permís treball/residència 13 2,83 6 1,45 -53,85% 

JURÍDIC- LEGAL: altres problemàtiques 48 10,43 45 10,84 -6,25% 

LABORAL- FORMACIÓ 47 10,22 44 10,60 -6,38% 

PERSONAL 148 32,17 137 33,01 -7,43% 

SALUT 17 3,70 22 5,30 29,41% 

SOCIAL 43 9,35 38 9,16 -11,63% 

ECONÒMICA 22 4,78 19 4,58 -13,64% 

Altres 14 3,04 1 0,24 -92,86% 

TOTALS 460 100 415 100 -9,78% 

 
 

S’entén per tema treballat, les necessitats expressades i detectades de les dones ateses, 
que no sempre coincideixen amb la demanda expressada per la dona. 
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Els principals temes treballats han estat els relacionats amb els temes jurídics, els 
personals (categoria en la qual es registra entre altres, les dones que fan demanda de 
tallers i/o grups, i les dones que fan demanda d’acompanyament psicològic); i després 
amb un nombre més baix, també destaquen els temes treballats referents a violència de 
gènere i laboral-formació. 
 
Si relacionem les variables Tipus de demanda i Tema treballat, observem que hi ha un 
major nombre de temes treballats (415) respecte al nombre de demandes (331). Podem 
observar que: 
 
� Algunes de les dones ateses presentaven més d’un tema a treballar. 

 
� Durant aquest any el nombre de demandes d’acompanyament psicològic ha disminuït 

respecte a l’any anterior, però ha augmentat el nombre de dones ateses per la 
psicòloga del PIAD, donat que una part de les dones ateses havien iniciat el procés 
terapèutic l’any anterior. 

� Aquest augment es pot explicar pel treball exhaustiu de precisió de criteris d’alta al 
Servei i de recerca dels perfils ajustats a aquests criteris. A més a més, durant aquest 
any s’ha portat a terme la presentació del Servei a tots els equips de Serveis Socials 
del districte i al circuit de violència. A més a més, cal destacar que durant el 2011 hi 
havia usuàries que arribaven al PIAD fent demanda explícita d’acompanyament 
psicològic, però la demanda implícita era que volien fer un treball grupal i/o compartir 
amb altres dones, i també hi havia usuàries que arribaven fent aquest tipus de 
demanda però ja estaven sent ateses al CSMA. 
 

� I pel que fa a temes jurídico-legals, hi ha més demandes (119) que no pas temes 
treballats (109), perquè algunes consultes ja han pogut ser resoltes per la tècnica del 
PIAD. 

 
� També hi havia algunes usuàries que la demanda explícita que feien era 

d’assessorament jurídic, però la demanda implícita era d’una professional que les 
acompanyés en la presa de decisions en el procés de separació que s’estaven 
plantejant (usuàries que posteriorment s’han derivat a la psicòloga del PIAD). 

 
 

NOMBRE DE DERIVACIONS 2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

Derivacions a altres serveis/recursos 121 10,49 127 11,17 5% 

 
 
 

Les derivacions han augmentat en un 5% respecte l’any anterior. En nombres absoluts, 
parlaríem de 6 derivacions més. Si relacionen tipus de demanda (331) i serveis on es 
deriva (127), veiem que són molt inferiors les derivacions fetes, però això s’explicaria 
perquè: 
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� No sempre hi ha necessitat de derivar les usuàries a serveis externs, perquè hi ha 

demandes que són resoltes per les tècniques i les advocades, i d’altres demandes 
d’acompanyament psicològic que són assumides per la psicòloga del PIAD. 
 

� Quan una usuària acudeix al PIAD, molts cops ja ve d’un altre recurs que la deriva per 
una atenció específica, però el PIAD no es responsabilitza de fer altres derivacions, ja 
que la persona referent del cas forma part d’un altre servei. 

 
 
 

2.2. Atenció Individual 2011-2012. Acompanyament Psicològic 

 
 
 2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

Dones ateses  1es entrevistes 6 42,86 15 78,95 150,00% 

Reobertura d’expedient/reingressos 0 0,00 0 0,00 0,00% 

TOTAL DONES DIFERENTS ATESES  14 3,76 19 6,86 35,71% 

NÚM VISITES DURANT L’ANY 118 6,92 187 10,97 58,47% 

 

 
Al 2012 hi ha un augment molt significatiu de dones ateses en primeres entrevistes. 
Aquesta pujada es deu al treball exhaustiu de precisió de criteris d’alta al Servei i de 
recerca dels perfils ajustats a aquests criteris. D’una altra banda, durant aquest any s’ha 
portat a terme la presentació del Servei a tots els equips de Serveis Socials del districte i al 
circuit de violència. El canvi de local cap al centre del districte també ha pogut afavorir 
l’accés al PIAD de dones amb perfil ajustats al Servei.   
 
L’augment de noves usuàries explica la pujada del 58% de nombre de visites i també 
l’augment de dones ateses durant l’any del 35%. 
 
 
 

TIPUS DE DEMANDA 2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

Processos de separació disfuncional 0 0,00 1 0,00 0,00% 

Dols i ruptures no disfuncionals 0 0,00 3 20,00 100,00% 

Dols ambigus 0 0,00 0 0,00 0,00 

Dol migratori i dificultats en el procés d'adaptació 0 0,00 1 0,00 0,00 

Crisis i canvis en el cicle vital de la dona 1 16,67 1 13,133 100,00% 
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Conflictes de parella 1 16,67 2 13,33 100,00% 

Autoestima i habilitats relacionals 4 66,67 8 53,33 100,00% 

Assetjament moral o sexual a la feina 0 0,00 0 0,00 0,00% 

Altres 0 0,00 0 0,00 100,00% 

TOTALS 6 100 15 100 150,00% 

 
 

Respecte el tipus de demanda, hi ha un augment significatiu de la variable “dols i 
separacions no disfuncionals”. El 2011 no hi havia cap demanda d’aquest tipus i en 2012 
representa el 20%. 
 
En nombres absoluts, els casos donats d’alta per treballar l’autoestima i les habilitats 
relacionals passen de 4 a 8, representant la majoria de demandes amb un 53%, encara 
que ha disminuït el pes d’aquesta demanda respecte al total en comparació amb l’any 
anterior. Les altres variables s’han mantingut estables. 
 

Quant a les derivacions, igual que l’any passat, en 2012 cap cas ha requerit de l’atenció 
d’un altre servei, ja sigui per derivació total o complementària. Això es deu a l’afinament 
de criteris d’inclusió al nostre Servei, establerts al llarg del 2010 i 2011. 
 

BAIXES 2012 

NÚM TOTAL DE BAIXES 10 

Motiu de les baixes   

Assoliment d’objectius   4 

Abandó  3 

Derivació 0 

Finalització per mutu acord  0 

 
 
El 2012, el nombre de baixes ha disminuït d’un cas, que representa una diferència del 9% 
respecte de l’any anterior. De fet, la majoria d’altes s’han realitzat cap a finals d’any i 
encara estan sent ateses. Pel que fa al motiu de baixa, un 40% respecte al total de baixes 
correspon a l’assoliment dels objectius plantejats. El 2011, l’assoliment d’objectius 
representava el 45%. Hi ha també un cas més d’abandonament. 
 
D’una altra banda, els acompanyaments finalitzats per altres motius, passa de quatre 
casos el 2011 a tres en 2012. Els motius esmentats han estat: el canvi de la situació 
laboral, la no disponibilitat conseqüent, igual que l’any passat i també un canvi de ciutat 
de residència. Durant el 2012 tant com el 2011, no hi ha hagut cap cas de derivació, a 
causa de l’afinament de criteris d’inclusió al nostre Servei. 
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2.3. Atenció Individual 2011-2012. Assessorament Jurídic 

 
 
Durant el 2012 s’han fet 69 entrevistes. D’aquestes, la majoria van ser prèviament 
concertades. Això representa un descens en el número de entrevistes de poc més del 10%, 
respecte el 2011.  
 
Es detecta un augment significatiu en les consultes per temes de violència de gènere i en 
descens en els temes d’estrangeria i de família, respecte el 2011. Per contra, hi ha hagut 
un augment dels temes civils generals.També es constata que la majoria dels temes de 
família tenen vinculació amb consultes d’estrangeria i de violència masclista (en casi un 
90% dels casos).Els temes tractats  i les problemàtiques detectades han estat: 
 
 
 

TIPUS DE CONSULTES % 
2012 

Consultes sobre família (separació, divorci, custòdia fills, 
impagament de pensions i filiació).  

69,00 % 

Execució de sentència per impagament de pensió o per 
incompliment de visites 

8,80% 

Consultes sobre estrangeria 6,80 % 

Consultes sobre temes civils (contractes de lloguer, desnonaments, 
impagament de deutes, etc.) 

3,90 % 

Consultes sobre temes diversos (recursos contra sancions 
administratives, habitatge, administració pública, etc.) 

6,00 % 

Consultes sobre problemes penals generals (lesions, amenaces, 
coaccions, etc.) 

1,00 % 

Consultes només vinculades amb violència masclista 5,80 % 

 
 
Aquestes problemàtiques van ser finalment derivades a: 
 
 

DERIVACIONS % 

Torn d’ofici 30 % 

Advocat/da de la seva confiança (particular) 19 % 

SOJ 9 % 

Altres recuros 10 % 

Sense derivació 32 % 
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3. Dades perfil usuàries  

 
3.1. Perfil usuàries. Dades Generals 

 

Pel que fa al perfil d’usuàries de les dones noves ateses, no podem parlar d’un perfil tipus. 
 

CANAL D’ENTRADA 2011 2012 % 

La pròpia usuària 27 30 11,11 % 

Coneguts/des 28 12 -57,14 % 

Altres PIADs 4 2 -50,00 % 

Àrees Bàsiques de Salut 11 14 27,27 % 

CSMA - Salut 11 10 -9,09 % 

Centres de Serveis Socials 19 32 68,42 % 

Entitats districte 2 4 100,00 % 

Entitats inserció laboral 2 0 -100,00 % 

G.U o Mossos 3 4 33,33 % 

Institut Català de les dones 0 0 0,00% 

OAVD Justícia 3 0 -100,00 % 

Biblioteques 0 0 0,00% 

Centres Cívics 21 16 -23,81 % 

Associacions de dones 3 1 -66,67 % 

Internet 1 1 0,00 % 

Premsa 0 2 100,00 % 

Telèfons informació (010, 016, 
etc.) 

6 5 -16,67 % 

Tríptics del servei 7 0 -100,00 % 

Altres 3 4 33,33 % 

Sense dades 1 1 0,00 % 

TOTAL DONES 152 138 -9,21 % 
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Com sempre, el canal d’entrada de com les dones arriben al PIAD és molt variat. Podem 

parlar d’un augment notable de les dones que arriben al PIAD a partir de les derivacions 

fetes per part dels Centres de Serveis Socials del districte (10,69%). Així mateix, hi ha 

hagut una lleugera disminució de les dones que arriben al PIAD a partir de Centres Cívics (-

2,22%) i per la difusió de persones que coneixen el recurs  i formen  part  de la  xarxa  

social  de  la  persona  usuària (-9,73%). 
 

Pel que fa a dones que vénen perquè han vist el tríptic, observem una disminució del 

4,61%, que es pot explicar perquè no s’ha fet excessiva difusió del servei a través 

d’enviaments massius de tríptics als diferents equipaments, ja que es tenia en compte que 

la ubicació del servei canviaria, i després els tríptics amb la nova adreça van arribar amb 

demora. 
 

La diferència significativa quant a l’augment de derivacions dutes a terme pels Centres de 

Serveis Socials de la zona, es pot explicar pel major coneixement pels professionals 

(gràcies a la presentació del model d’acompanyament psicològic), així com també pel 

canvi d’ubicació del PIAD. Ara, el recurs se situa en una ubicació amb major proximitat 

d’alguns d’aquests serveis (el PIAD està ubicat al mateix edifici que el CSS de Cotxeres de 

Sants, i molt a prop del CSS de Numància). 
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EDAT 2011 2012 % 

menys de 18 anys 0 0 0,00 % 

18-25 anys 9 4 -55,56 % 

26-35 anys 42 25 -40,48 % 

36-45 anys 47 41 -12,77 % 

46-55 anys 26 22 -15,38 % 

56-65 anys 14 26 85,71 % 

més de 65 anys 7 18 157,14 % 

Sense dades 7 2 -71,43 % 

TOTAL DONES 152 138 -9,21 % 

 
 

 
 

 

� La franja d’edat que més destaca és la de les dones entre 36 i 45 anys. 

� Hi ha hagut una disminució del 9,52% en la franja d’edat de 26 a 35 anys. 

� Hi ha hagut un augment en les franges d’edat de 56 a 65 anys (9,63%) i de dones més 

de 65 anys (8,44%). 

 

Pel que fa a la residència, la majoria de dones que arriben al PIAD pertanyen al districte de 

Sants-Montjuïc. Tot i això, aquest any s’ha augmentat en un 15,94 % les dones usuàries 

que pertanyien al districte de Les Corts. Una explicació d’aquesta dada pot ser que en fer 

el canvi d’ubicació del servei i fer difusió d’aquest en els mitjans de comunicació, les dones 

que no coneixien el PIAD, han acudit directament al districte de Sants-Montjuïc. 
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RESIDÈNCIA 2011 2012 % 

Les Corts 0 22 100,00 % 

Sants- Montjuïc 130 105 -19,23 % 

Sarrià- St. Gervasi 0 0 0,00 % 

Sant Andreu 0 0 0,00 % 

Sant Martí 1 0 -100,00 % 

Eixample 4 0 -100,00 % 

Nou barris 1 0 -100,00 % 

Gràcia 0 1 100% 

Horta- Guinardó 0 0 0,00 % 

Ciutat Vella 4 2 -50,00 % 

Barcelona  Rodalies 4 4 0,00 % 

Fora Barcelona 8 2 -75,00 % 

Sense dades 0 2 100,00 % 

TOTAL DONES 152 138 -9,21 % 

 

 
 

 
 

 
 

La majoria de dones noves ateses estan casades. S’ha augmentat en un 4,53% respecte al 

2011. Les dones vídues també han augmentat en un 5,21% i les dones divorciades en un 

2,78%. En canvi, observem una disminució de: les dones solteres, de les dones en parella 

de fet i de les dones separades, respecte a l’any anterior. 
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ESTAT CIVIL 2011 2012 % 

Casada 57 58 1,75 % 

Divorciada 20 22 10,00 % 

Separada 19 15 -21,05 % 

Parella de fet 19 13 -31,58 % 

Soltera 28 19 -32,14 % 

Vídua 2 9 350,00 % 

Sense dades 7 2 -71,43 % 

TOTAL DONES 152 138 -9,21 % 

 

 
 

 
 

 
NACIONALITAT 2011 2012 % 

Africana subsahariana 0 1 100,00 % 

Asiàtica 1 2 100,00 % 

Centre- americana 4 7 75,00 % 

Espanyola 106 106 0,00 % 

Europea 6 6 0,00 % 

Magrebina 1 2 100,00 % 

Nord-americana 5 0 -100,00 % 

Sud-americana 27 13 -51,85 % 

Sense dades 2 1 -50,00 % 

TOTAL DONES 152 138 -9,21 % 
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El perfil sobre la nacionalitat majoritària de les dones ateses al PIAD es manté amb les 

mateixes xifres pel que fa a dones de nacionalitat espanyola i europea. Però s’ha 

augmentat el percentatge en un 7,07% pel que fa a les dones de nacionalitat espanyola; i 

en un 0,40 % pel que fa a les dones de procedència europea. Augmenta les dones noves 

ateses amb procedència de les següents zones: centre-americana (2,44%), magribina 

(0,79%), asiàtica (0,79%), africana-subsahariana (0,72%). En canvi, han disminuït les dones 

d’origen sud-americà (-8,34%) i nord-americà (-3,29%). 

 

 
NÚM. DE FILLS/ES 2011 2012 % 

Embarassada 1 0 -100,00%  

Sense fills/es 35 23 -34,29% 

1 fill/a 59 37 -37,29% 

2 fills/es 40 47 17,50% 

3 fills/es 7 22 214,29% 

4 fills/es 1 3 200,00% 

5 fills/es 2 1 -50,00% 

6 fills/es 0 1 100,00% 

7 fills/es 0 0 0,00% 

8 fills/es 0 0 0,00% 

9 fills/es 0 1 100,00% 

Sense dades 7 3 -57,14% 

TOTAL DONES 152 138 -9,21% 
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La majoria de dones ateses tenen 1 o 2 fills/es. Disminueixen però, respecte a l’any 

anterior, en un 12% les dones que tenen 1 fill, i augmenten en un 7,74% les dones que 

tenen 2 fills. També han augmentat en un 11,34% el nombre de dones ateses al PIAD amb 

3 fills/es. Cal destacar que durant aquest any 2012 han disminuït en un 6,36% les dones 

sense fills. 

 
NIVELL D’INSTRUCCIÓ 2011 2012 % 

Analfabetisme 1 4 300,00% 

Estudis primaris 21 21 0,00% 

Graduat escolar 12 8 -33,33% 

F.P. 21 17 -19,05% 

Batx. superior o B.U.P. 33 31 -6,06% 

Estudis universitaris 35 32 -8,57% 

Altres 2 0 -100,00% 

Sense dades 27 25 -7,41% 

TOTAL DONES 152 138 -9,21% 
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Respecte al 2011, observem: 

 

� Un augment de les dones analfabetes (2,24%), les dones amb estudis primaris 

(1,40%), les dones amb batxillerat superior (0,75%) i estudis universitaris (0,16%). 

� Una disminució de les dones amb graduat escolar (-2,10%) o amb F.P. (-1,50%). 

 

 
SITUACIÓ LABORAL 2011 2012 % 

Assalariada eventual 9 14 55,56% 

Assalariada fixa 54 26 -51,85% 

Aturada 20 17 -15,00% 

Autònoma 4 7 75,00% 

Economia submergida 3 1 -66,67% 

Feines de la llar per compte aliena 0 1 100,00% 

Empresària 1 0 -100,00% 

Mestressa de casa 14 18 28,57% 

Incapacitat per treballar 6 7 16,67% 

Jubilada 2 16 700,00% 

No treballa 29 26 -10,34% 

Baixa laboral 2 1 -50,00% 

Sense dades 8 4 -50,00% 

TOTAL DONES 152 138 -9,21% 
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La situació laboral de la majoria de dones ateses durant aquest any 2012 és “assalariada 

fixa”, tot i haver disminuït en un 16,69% respecte l’any anterior. Augmenta respecte al 

2011 les dones que són “assalariades eventuals” en un 4,22%, i en correspondència amb 

el perfil d’edat, augmenta en un 10,28% el nombre de dones jubilades ateses al PIAD. 

 
PROFESSIÓ 2011 2012 % 

Personal directiu 1 0 -100,00% 

Tècniques  i professionals científiques 16 13 -18,75% 

Tècniques i professionals de suport 29 17 -41,38% 

Empleades administratives 11 14 27,27% 

Treb. Serveis i venedores de comerç 47 39 -17,02% 

Treb. Qualificades activitat agrària i pesca 0 0 0,00% 

Treb. Indústria i construcció, artesanes 7 9 28,57% 

Operadores instal·lacions i maquinària, muntadores 0 0 0,00% 

Treballadores no qualificades 22 32 45,45% 

Estudiants 7 3 -57,14% 

Sense dades 12 11 -8,33% 

TOTAL DONES 152 138 -9,21% 

 

 
 

 

 

 
 

Predominen les dones en la categoria de professió “treballadores de serveis i venedores 

de comerç”, tot i que disminueix respecte l’any anterior en un 2,66%, i augmenten 

considerablement en un 8,71% les dones que estan dins la categoria de “treballadores no 

qualificades”. Respecte al 2011, les dones en la categoria “tècniques i professionals de 

suport” han disminuït considerablement (6,76%). 
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4. Dades sobre la intervenció grupal 
 

4.1 Dades sobre la intervenció grupal 2011-2012.  

 

 

ACTIVITATS GRUPALS 

TOTALS 

2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

Conducció grups (sessions) 12 11,76 11 10,00 -8% 

Organització grups (sessions) 24 4,70 30 7,03 25% 

TOTAL PARTICIPANTS 54 --- 67 ---- 24% 

 

 

Pel que fa a conducció de grups, comentar que durant aquest any 2012, igual que l’any 
anterior, s’ha fet un grup de dones (conduït per la psicòloga i la tècnica del PIAD). S’ha fet, 
però, una sessió menys que l’any passat. Aquest grup ja estava organitzat i programat per 
fer-lo al Centre Cívic El Sortidor (antiga ubicació del PIAD), i es va valorar que amb el canvi 
d’ubicació a Sants (que es va realitzar el 26 de setembre) era més adequat fer el grup de 
dones al mateix equipament on s’ubiqués el servei. És per això que el grup va haver de 
començar el 8 d’octubre per motius de gestió de l’espai (enlloc de l’1 d’octubre, tal com 
estava previst). 
 
Pel que fa a l’organització de grups (tallers grupals organitzats des del PIAD), s’observa un 
augment del 25% de les sessions realitzades. Aquest any s’ha organitzat un taller més que 
l’any passat: 
 
� Taller d’autoestima, al Casal de Gent Gran La Capa (febrer-abril). 
� Taller “Dona, descobreix el poder de la teva feminitat”, al Centre Cívic El Sortidor 

(abril-juny). 
� Taller de Moviment Conscient, al Centre Cívic Casa del Rellotge (abril-juny). 
� Taller de risoteràpia, al Centre Cívic El Sortidor (maig), organitzat conjuntament amb 

la resta de PIAD. 
 
A més a més, però, cal remarcar que: 
 
� S’ha participat al taller de Surt (Programa d’Apoderament i Inclusió de Dones “en 

temps de crisi”), que s’ha comptabilitzat a la Memòria del PIAD de Les Corts. 
� S’ha organitzat un taller intensiu d’autodefensa (de dues sessions) al desembre, 

conjuntament amb el PIAD de Les Corts (recollit també a la memòria del PIAD de Les 
Corts, ja que la ubicació del taller corresponia a aquest Districte). 

 
Observem un augment del 6% respecte al 2011, pel que fa al nombre total de dones 
participants al grup i als tallers. 



  
 
 

25 
 

Memòria 2012. Punt d’Informació i Atenció a les Dones de Sants-Montjuïc 

4.2. Descripció de les activitats grupals.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ORGANITZACIÓ DE TALLERS 2012 

ACTIVITAT: Autoconeixement de conflictes 
 
Dates Des del 8 d’octubre fins el 17 de desembre 

Horari  19:00 a 21:00 

Durada  11 Sessions 

Lloc on s’ha realitzat PIAD de Sants-Montjuïc 

Organitzat per PIAD de Sants-Montjuïc 

Contingut 
 
 
 

Sessions dividides en tres blocs temàtics. 
1. Autoconeixement:  reconeixement de la influencia dels missatges 
parentals i de l’entorn sobre la vivència de ser dona. Autoconeixement del 
propi model de creences, valors, patrons de funcionament i necessitats. 
Reconeixement i activació de recursos personals. 
2.Autoacceptació: legitimació d’emocions, valors i necessitats. 
3. Treball de resolució de conflictes, a través de la dramatització  de la 
situació de cada dona participant. 
Tècniques de comunicació per descobrir models relacionals alternatius i  
Tancament amb sessió de risoteràpia. 

Núm. Participants  11 

ORGANITZACIÓ DE TALLERS 2012 

ACTIVITAT: Taller d’Autoestima, específic per a dones dels Casals de Gent Gran “La Capa” i “El Polvorí” 
del Barri de la Marina 
 
Dates Des del 8 de febrer fins l’11 d’abril 

Horari  19:00 a 21:00 

Durada  9 Sessions 

Lloc on s’ha realitzat Casal de Gent Gran “La Capa” 

Organitzat per PIAD de Sants-Montjuïc i Casals de Gent Gran “La Capa” i “El Polvorí” 

Contingut 
 
 
 

“Aquest taller ens ajudarà a treballar la nostra autoestima, entesa com la 
qualitat de sentir-nos bé amb nosaltres mateixes, d’acceptar-nos i 
d’aprovar-nos. Trobarem nous recursos per tal de millorar el nostre 
benestar”. 
“Treballarem els sentiments de sentir-nos poc valorades, culpables, 
insegures, etc., i també el paper que sovint hi juguen els models socials que 
se’ns assignen a les dones”. 

Núm. Participants  13 
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ORGANITZACIÓ DE TALLERS 2012 

ACTIVITAT: Taller “Dona, descobreix el poder de la teva feminitat” 
 
Dates Des del 16 d’abril fins el 18 de juny 

Horari  Cada dilluns, de 19:00 a 21:00 

Durada  9 Sessions 

Lloc on s’ha realitzat Centre Cívic El Sortidor 

Organitzat per PIAD de Sants-Montjuïc  

Contingut 
 
 
 

“Taller vivencial on podràs treballar l’autoconeixement i el propi benestar 
d’una forma creativa i lúdica, aprenent eines per estimar-te i cuidar-te”. 
Taller dirigit a dones de totes les edats que vulguin fer un treball vivencial 
de creixement personal i entrar en contacte amb el seu cos i les seves 
sensacions a través de la creativitat. 

Núm. Participants  12 

ORGANITZACIÓ DE TALLERS 2012 

ACTIVITAT: Taller de moviment conscient. Un camí cap a l’harmonia i el benestar per al cos i per a la 
ment. 
Dates Des del 27 d’abril fins el 15 de juny 

Horari  Cada  divendres , de 10:00 a 12:00 

Durada  8 Sessions 

Lloc on s’ha realitzat Centre Cívic  Casa del Rellotge 

Organitzat per PIAD de Sants-Montjuïc  

Contingut 
 
 
 

“Un temps per connectar amb el cos i sentir com estem. Tenir cura de 
nosaltres mateixes. Relaxar tensions. Moure’ns amb suavitat. Respectar les 
nostres limitacions i incentivar les habilitats. Adonar-nos de què és el que 
ens va bé. Compartir i sentir el recolzament del grup” 

Núm. Participants  12 
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ORGANITZACIÓ DE TALLERS 2012 

ACTIVITAT: Taller d’Autocura a través de l’experiència del riure. 

Dates Del 4 fins el 25 de maig 

Horari  Cada  divendres , de 17:00 a 19:00 

Durada  4 Sessions 

Lloc on s’ha realitzat Centre Cívic El Sortidor 

Organitzat per Aquest taller es va organitzar conjuntament amb tots els PIAD de la ciutat. 

Contingut 
 
 
 

Alliberar, riure, cuidar-te. 
“Amb aquest taller volem proposar un espai per contactar amb el nostre 
desig d’autocura, mitjançant el gaudi i la connexió amb nosaltres mateixes, 
que ens dóna l’experiència del riure”. 
“Partim de la consciència de la necessitat  de cultivar espais propis de 
benestar i autocura per a les dones, els quals moltes vegades no se’ns 
faciliten des dels processos de socialització de gènere”. 
“Volem reivindicar el valor del plaer, els sentiments d’alegria, il·lusió i 
tendresa” 

Núm. Participants  19 dones participants. 4 de les quals eren usuàries del PIAD de Sants-
Montjuïc. 
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5. Dades sobre la intervenció comunitària 2011-2012 
 

5.1. Activitats de sensibilització i commemoració de diades 

 
ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

Núm. total xerrades o actes 23 17,42 13 11,11 -43% 

Núm. entitats participants 10 6,94 16 9,14 60% 

TOTAL PARTICIPANTS 674 16,32 522 17,17 -23% 

 
 
 
� Respecte al 2011, han disminuït el nombre d’activitats de sensibilització de treball 

comunitari en un 43%.  
� No s’ha treballat conjuntament en l’organització del 25 de novembre a Poble-Sec, ja 

que la direcció del Centre Cívic ja han incorporat aquesta línia de treball en les seves 
programacions. Així doncs, aquest any des del PIAD ens vam limitar a fer difusió de les 
activitats que s’organitzaven des d’aquest equipament (i això, ja no s’ha 
comptabilitzat quantitativament en aquesta memòria).  

� Tot i això, s’ha augmentat en un 60% el nombre d’entitats participants. Hem ampliat 
la implicació en aquest tipus d’activitats de sensibilització als cinc Casals de Gent Gran 
del districte i a l’Associació Mara (de recolzament i acompanyament a la maternitat, 
grup de criança que es reuneix a Poble-Sec). 

� Pel que fa al nombre total de persones participants a les activitats de sensibilització, 
es registra una disminució d’un 23% respecte a l’any anterior. Tenint en compte, però, 
que hem organitzat menys activitats, el nombre de participants és proporcionalment 
superior al de l’any passat (tal com es pot observar en la taula). 

 
Activitats de sensibilització realitzades: 
 
� Al gener, s’ha fet una presentació del PIAD, amb xerrada sobre l’autoestima al Casal 

de Gent Gran La Capa. 
� Aquest any, pel 8 de març també s’ha organitzat una caminada conjunta per aquesta 

diada amb els cinc Casals de Gent Gran del districte i els Centres Cívics de La Marina 
(Centre Cívic Casa del Rellotge i Sala Pepita Casanellas). 

� Ha estat el 3r any que s’han organitzat les “Jornades del Dia de les Dones al Poble-
Sec”, durant els dies 8, 9 i 10 de març. Es va crear un equip de treball format pel 
Centre Cívic El Sortidor, El Pla Comunitari del Poble-Sec, Bona Voluntat en Acció 
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(BVA), C-Critik, Clin d’Oleil, Associació Mara, Cia. Desterrades, Dones.Cat, Cia. 
Delirium, i el PIAD. Totes les persones participants en l’organització hem treballat 
conjuntament per tal de poder arribar al màxim de persones possibles i commemorar 
aquesta diada. 

� Al juny, s’ha organitzat una presentació del PIAD i una xerrada amb una de les 
advocades del servei sobre “Com afecta la reforma laboral a la maternitat”, amb les 
usuàries del grup de criança de l’Associació Mara. 

� I finalment, pel que fa a la commemoració del 25 de novembre: s’ha organitzat 
conjuntament una obra de teatre amb el Centre Cívic Casa del Rellotge; però, no 
s’han organitzat conjuntament activitats amb el Centre Cívic El Sortidor. 

 
 

5.2. Descripció de les activitats de sensibilització i commemoració de diades 

 
 

 
 

TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I CELEBRACIÓ DE DIADES 2012  

Nom de l’activitat:  Presentació del PIAD i xerrada sobre l’autoestima, al Casal de Gent Gran La 
Capa, per usuàries dels Casals de Gent Gran La Capa i El Polvorí. 
 
Dates Dimecres, 18 de gener. 

Horari  17:00 h 

Durada 2 hores 

Lloc on s’ha realitzat Casal de Gent Gran La Capa (Barri de La Marina). 

Organitzat per: Casal de Gent Gran La Capa, Casal de Gent Gran El Polvorí, i Punt d’Informació i 
Atenció a les Dones (PIAD) de Sants-Montjuïc. 

Contingut Explicació del servei i de la importància de treballar l’autoestima per millorar el 
benestar de les dones. 

Participants 14 dones participants. 

TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I CELEBRACIÓ DE DIADES 2012  

Nom de l’activitat:  Caminada conjunta, i lectura del manifest a la Sala Pepita Casanellas, amb els 5 
Casals de Gent Gran del districte (Projecte Caminem) i els Centres Cívics de La Marina. 
 
Commemoració 8 de març. Dia Internacional de les Dones. 

Dates Dijous, 8 de març 

Horari  10:00 h 

Durada 3 hores 

Lloc on s’ha realitzat Sortida de les Torres Venecianes de Plaça Espanya, finalitzant el recorregut a la 
Sala Pepita Casanellas 

Organitzat per: Centres Cívics de La Marina i Casals Municipals de Gent Gran (Projecte Caminem), i 
Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) de Sants-Montjuïc. 

Contingut S’ha fet un recorregut caminant pels diferents carrers del districte, fins arribar a la 
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Sala PepitaCasanellas, on s’ha llegit un manifest, commemorant recordant també 
la tasca feta per la SraPepitaCasanellas: reconeixement a aquesta mestra d'escola 
que va fer un gran treball com a educadora, deixant una petjada inesborrable en 
totes les veïnes i els veïns dels barris de la Marina (Zona Franca), gràcies a la seva 
trajectòria personal marcada per la senzillesa i la humilitat, i va ser per això que 
l'any 2006 se li va concedir la Medalla d'Honor de la Ciutat. 

Participants 100  

TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I CELEBRACIÓ DE DIADES 2012  

Nom de l’activitat:  Benvinguda i Presentació de Les Jornades (activitats dels dies 8, 9, i 10 de març). 
 
Commemoració 8 de març. Dia Internacional de les Dones. 

Dates Dijous, 8 de març. 

Horari  19:00 h 

Durada 30 minuts 

Lloc on s’ha realitzat Centre Cívic El Sortidor (Plaça del Sortidor, 12). 

Organitzat per: Centre Cívic El Sortidor, El Pla Comunitari del Poble-Sec, Bona Voluntat en Acció 
(BVA), C-Critik, Clin d’Oleil, Associació Mara, Cia. Desterrades, Dones.Cat, Cia. 
Delirium, i el PIAD. 

Contingut Benvinguda i presentació de les jornades, a càrrec de la direcció del Centre Cívic El 
Sortidor. 

Participants 20 persones. 

TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I CELEBRACIÓ DE DIADES 2012  

Nom de l’activitat:   Pel·lícula A WOMAN UNDER THE INFLUENCE (Una dona sota la influència).  
A càrrec de Clin D' Oleil. 
Commemoració 8 de març. Dia Internacional de les Dones. 

Dates Dijous, 8 de març. 

Horari  19:30 h 

Durada 2 hores i 30 minuts 

Lloc on s’ha realitzat Centre Cívic El Sortidor (Plaça del Sortidor, 12). 

Organitzat per: Centre Cívic El Sortidor, El Pla Comunitari del Poble-Sec, Bona Voluntat en Acció 
(BVA), C-Critik, Clin d’Oleil, Associació Mara, Cia. Desterrades, Dones.Cat, Cia. 
Delirium, i el PIAD. 

Contingut "Nick (Peter Falk), un home de la construcció, ha de carregar amb la 
responsabilitat de cuidar a la seva dona (GenaRowlands) que pateix d’inestabilitat 
emocional. Contínuament lluita per mantenir la normalitat davant del seu 
comportament, quan aquest comença a afectar als seus fills serà necessari 
prendre alguna mesura" 

Participants 20 persones. 
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TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I CELEBRACIÓ DE DIADES 2012  

Nom de l’activitat:    Taller intergeneracional "Àvies, mares i filles". 
Commemoració 8 de març. Dia Internacional de les Dones. 

Dates Divendres, 9 de març. 

Horari  11:30 h 

Durada 90 minuts. 

Lloc on s’ha realitzat Centre Cívic El Sortidor (Plaça del Sortidor, 12). 

Organitzat per: Centre Cívic El Sortidor, El Pla Comunitari del Poble-Sec, Bona Voluntat en Acció 
(BVA), C-Critik, Clin d’Oleil, Associació Mara, Cia. Desterrades, Dones.Cat, Cia. 
Delirium, i el PIAD. 

Contingut "Grup de debat obert sobre la criança dels fills/filles i els canvis que hi ha hagut 
amb el pas del temps". 
Amb la participació de l’Associació Mara (grup de criança). 

Participants 50 persones. 

TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I CELEBRACIÓ DE DIADES 2012  

Nom de l’activitat:    "Dona havies de ser", de Lapsus espectacles. 
Commemoració 8 de març. Dia Internacional de les Dones. 

Dates Divendres, 9 de març. 

Horari  20:00 h 

Durada 90 minuts. 

Lloc on s’ha realitzat Centre Cívic El Sortidor (Plaça del Sortidor, 12). 

Organitzat per: Centre Cívic El Sortidor, El Pla Comunitari del Poble-Sec, Bona Voluntat en Acció 
(BVA), C-Critik, Clin d’Oleil, Associació Mara, Cia. Desterrades, Dones.Cat, Cia. 
Delirium, i el PIAD. 

Contingut "Un espectacle emotiu on la narració i la música ens portaran al món de diferents 
dones que pateixen violència de gènere, discriminació i dominació" 

Participants 12 persones. 

TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I CELEBRACIÓ DE DIADES 2012  

Nom de l’activitat: Poesia, a càrrec de la Cia. Desterrades . 
Commemoració 8 de març. Dia Internacional de les Dones. 

Dates Dissabte, 10 de març. 

Horari  13:00 h 

Durada 60 minuts. 

Lloc on s’ha realitzat Centre Cívic El Sortidor (Plaça del Sortidor, 12). 

Organitzat per: Centre Cívic El Sortidor, El Pla Comunitari del Poble-Sec, Bona Voluntat en Acció 
(BVA), C-Critik, Clin d’Oleil, Associació Mara, Cia. Desterrades, Dones.Cat, Cia. 
Delirium, i el PIAD. 

Contingut " Obra de poesia que ens traslladarà al món del vers, vist i sentit per dones” 

Participants 20 persones. 
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TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I CELEBRACIÓ DE DIADES 2012  

Nom de l’activitat:  Dinar del Món a la Plaça del Sortidor. 
Commemoració 8 de març. Dia Internacional de les Dones. 

Dates Dissabte, 10 de març. 

Horari  14:00 h 

Durada 2 hores i 30 minuts. 

Lloc on s’ha realitzat Plaça del Sortidor. Activitat al carrer 

Organitzat per: Centre Cívic El Sortidor, El Pla Comunitari del Poble-Sec, Bona Voluntat en Acció 
(BVA), C-Critik, Clin d’Oleil, Associació Mara, Cia. Desterrades, Dones.Cat, Cia. 
Delirium, i el PIAD. 

Contingut “Vine a deleitar-te i submergir-te amb els sabors d’aquí i arreu” 

Participants 40 persones. 

TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I CELEBRACIÓ DE DIADES 2012  

Nom de l’activitat:    III Petit Festival de Curtmetratges per la dona, a càrrec de C-Critik 
Commemoració 8 de març. Dia Internacional de les Dones. 

Dates Dissabte, 10 de març. 

Horari  18:00 h 

Durada 2 hores. 

Lloc on s’ha realitzat Centre Cívic El Sortidor (Plaça del Sortidor, 12). 

Organitzat per: Centre Cívic El Sortidor, El Pla Comunitari del Poble-Sec, Bona Voluntat en Acció 
(BVA), C-Critik, Clin d’Oleil, Associació Mara, Cia. Desterrades, Dones.Cat, Cia. 
Delirium, i el PIAD. 

Contingut Petit festival de curts amb la finalitat que donin punt de vista sobre la situació de 
la dona en la societat, que ensenyin la seva manera de veure el gènere femení, tot 
narrant una història audiovisual lliure de creació. 

Participants 140 persones. 

TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I CELEBRACIÓ DE DIADES 2012  

Nom de l’activitat:    Obra de teatre, a càrrec de DELIRIUM 
Commemoració 8 de març. Dia Internacional de les Dones. 

Dates Dissabte, 10 de març. 

Horari  22:00 h 

Durada 2 hores. 

Lloc on s’ha realitzat Centre Cívic El Sortidor (Plaça del Sortidor, 12). 

Organitzat per: Centre Cívic El Sortidor, El Pla Comunitari del Poble-Sec, Bona Voluntat en Acció 
(BVA), C-Critik, Clin d’Oleil, Associació Mara, Cia. Desterrades, Dones.Cat, Cia. 
Delirium, i el PIAD. 

Contingut "És una peça col·lectiva d'investigació teatral envers la dona i l'etapa vital dels 30, 
tractant temes com la decisió, la identitat, l’educació, el teixit social, els cànons 
culturals i l'herència familiar" 

Participants 40 persones. 
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TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I CELEBRACIÓ DE DIADES 2012  

Nom de l’activitat:     Presentació del PIAD i Xerrada “com afecta la reforma laboral a la maternitat”, 
al grup de criança “Associació Mara” 
Dates Dimecres, 13 de juny 

Horari  11:00 h 

Durada 2 hores. 

Lloc on s’ha realitzat Centre Cívic El Sortidor (Plaça del Sortidor, 12). 

Organitzat per: PIAD de Sants-Montjuïc. 

Entitats / serveis que 
col·laboren 

Associació Mara 

Contingut Presentació del servei i principals canvis que poden afectar de forma negativa a la 
maternitat. 

Participants 16 dones participants, algunes amb els seus fills i filles 

TREBALL COMUNITARI: ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS I CELEBRACIÓ DE DIADES 2012  

Nom de l’activitat:      Obra de teatre “LA GOTA MALAYA (el maltrato invisible)” 
Commemoració Dia Internacional contra la Violència vers les Dones (25 de Novembre) 

Dates Divendres, 23 de novembre 

Horari  20:00 h 

Durada 90 minuts. 

Lloc on s’ha realitzat Sala PepitaCasanellas (barri de La Marina). 

Organitzat per: PIAD de Sants-Montjuïc i  Centre Cívic Casa del Rellotge 

Contingut Representació teatral que convida a la reflexió sobre el maltractament psicològic 
en totes les vessants entre home i dona. On està el límit? 

Participants 50 persones assistents 
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6. Conclusions 
 
 
El 2012 s’han atès 179 dones diferents al llarg d’aquest any, 138 de les quals són dones 
noves; en canvi, al 2011 es van atendre 196 dones diferents, 152 de les quals eren noves. 
Parlem del fet que hi ha hagut una disminució d’un 9% respecte a l’any anterior pel que fa 
a dones diferents ateses. Possiblement, es pot explicar pel canvi d’ubicació del servei que 
s’ha fet aquest últim trimestre de l’any. 
 
Però, tot i això, cal destacar com a dada molt positiva, que en l’atenció psicològica del 
PIAD hi ha hagut un augment d’un 35% pel que fa al nombre de dones diferents ateses 
respecte a l’any anterior.  Aquest augment es deu al treball exhaustiu de precisió de 
criteris d’alta al Servei i de recerca dels perfils ajustats a aquests criteris. A més a més, 
durant aquest any s’ha portat a terme la presentació del Servei a tots els equips de Serveis 
Socials del districte i al circuit de violència.  
 
És important remarcar que ha crescut el nombre d’entrevistes amb professionals per 
coordinació de casos. Gràcies a aquesta bona coordinació, s’han pogut  disminuir les 
entrevistes necessàries per tal de donar resposta a les demandes de les dones. Com que 
s’han fet força entrevistes professionals per casos, les intervencions realitzades per part 
de la tècnica s’han pogut concretar fent un nombre inferior de visites. Aquests resultats 
obtinguts, doncs, ens demostren que el PIAD de Sants-Montjuïc (que funciona des de 
l’últim trimestre de 2005) és un servei plenament integrat en la dinàmica de recursos del 
districte, tant per les dones que hi assisteixen com pels professionals del territori.  
 
A diferència de l’any passat, les dades  referents a les dones ateses per la psicòloga (que 
han augmentat de forma molt significativa) ens indicarien que el servei d’acompanyament 
psicològic ara sí que ja és conegut pels professionals dels diferents serveis del districte 
(fruit de les presentacions que hem fet del model d’acompanyament psicològic als quatre 
equips d’Atenció Primària i al Circuit de Violència del districte). 
 
Pel que fa al tipus de demandes, aquelles relacionades amb temes jurídics han continuat 
sent les majoritàries, seguides de les de participació. Aquest any, però, les demandes 
relacionades amb temes socials han disminuït de forma significativa (per l’agreujament de 
la situació de crisi en la qual vivim, algunes usuàries és possible que ja hagin acudit 
directament a CSS sense venir abans al PIAD). La demanda sobre violència de gènere ha 
augmentat lleugerament en aquest darrer any. Un dels motius d’aquest augment pot ser 
conseqüència del canvi d’ubicació del servei, donat que algunes usuàries que anaven 
directament al PIAD es pensaven que érem un servei especialitzat en aquesta temàtica.   
 
La quantitat de derivacions fetes i els serveis on s’han derivat a les usuàries és molt 
semblant a l’any anterior. Podem observar que continuen destacant les derivacions a CSS 
(que han augmentat lleugerament en un 1,78%), a conseqüència de la coordinació 
professional.  
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Aquest any destaca l’augment de derivacions al Servei d’Orientació Jurídica (SOJ), 
explicant-se pel treball de reforç realitzat per tècnica de l’assessorament que les 
advocades havien realitzat a la usuària. També augmenten les derivacions a SURT en un 
4,61%, relacionant-se amb el treball conjunt que s’ha fet amb aquesta entitat. 
 
Finalment, pel que fa al perfil d’usuàries de les dones noves ateses al PIAD, com sempre és 
molt variat i no podem parlar d’un perfil tipus. Una dada però molt significativa, és 
l’augment notable de les dones que arriben al PIAD a partir de les derivacions fetes per 
part dels Centres de Serveis Socials del districte. Possiblement es pot explicar pel major 
coneixement per part dels professionals (gràcies a la presentació del model 
d’acompanyament psicològic), així com també pel canvi d’ubicació del PIAD. Ara, el recurs 
se situa en una ubicació amb major proximitat d’alguns d’aquests serveis (el PIAD està 
ubicat al mateix edifici que el CSS de Cotxeres de Sants, i molt a prop del CSS de 
Numància). 
 
 
Pel que fa a l’atenció grupal conduïda per les professionals del PIAD, se’n van poder 
beneficiar 11 dones diferents, les quals van valorar el grup com un espai de participació, 
d’escolta, d’aprenentatge i de solidaritat entre companyes. 
 
A través de les dinàmiques, principalment vivencials i l’elaboració posterior, les 
participants van poder anar mes enllà dels condicionaments socials de gènere i familiars, 
redescobrint que tenen els recursos personals per saber el que volen de la seva vida  i  
portar a terme els seus objectius. Considerem que es va fer un treball molt intens i els 
objectius plantejats van ser assolits: autoconeixement, visualització de noves perspectives 
davant dels conflictes i creació d’un clima d’ajuda mútua. Les dones participants van 
utilitzar els seus propis recursos personals i els van desenvolupar dins un context igualitari. 
Així doncs, s’han assolit els objectius plantejats. 
 
Pel que fa a l’organització de grups (tallers grupals organitzats des del PIAD), s’observa un 
augment del 25% pel que fa a sessions realitzades. També observem un augment del 24% 
respecte al 2011, pel que fa al nombre total de dones participants al grup i als tallers. 
 
Les temàtiques dels tallers organitzats han continuat essent variades per poder treballar 
les diferents necessitats detectades de les usuàries del PIAD; i s’ha donat especial 
importància a organitzar tallers amb els quals les dones participants poguessin fer un 
treball de creixement personal, a través de dinàmiques vivencials i d’expressió corporal. És 
per això que, seguint amb aquesta línia de treball, de cara als tallers que s’organitzin a la 
primavera, la idea és incloure en la programació una nova proposta de taller: taller de 
feminitat – dansa oriental mística. 
 
Els tallers que s’han organitzat durant aquest 2012, s’han fet al barri de Poble-Sec i a La 
Marina (donant així l’oportunitat de participar a les dones de diferents barris).  
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El PIAD de Sants-Montjuïc es caracteritza per organitzar activitats conjuntament amb els 
recursos de dinamització cultural del districte per tal d’incloure la perspectiva de gènere 
en les seves programacions, de cara al 8 de Març i al 25 de Novembre. Respecte al 2011, 
ha disminuït el nombre d’activitats de sensibilització de treball comunitari en un 43%. Tot i 
això, s’ha augmentat en un 60 % el nombre d’entitats participants. Hem ampliat la 
implicació en aquest tipus d’activitats de sensibilització als cinc Casals de Gent Gran del 
districte i a l’Associació Mara (recolzament i acompanyament a la maternitat, grup de 
criança que es reuneix a Poble-Sec). 
 


