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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.  
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 la 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. 

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. 
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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. 
 
 
L’horari d’atenció obligatori serà el següent.  

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

MATINS 9h a 12h  9h a 12h  9h a 12h 

TARDES  16h a 19h  16h a 19h  

 
 
A més d’aquest horari, el PIAD de Nou Barris  compta amb un suport tècnic els dimarts  al matí.   
 
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. 

 
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.   
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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. 

 
L’assessorament jurídic al PIAD de Nou Barris es fa quinzenalment: els dilluns de 13h a 15h i els 
dijous de 17h a 19 hores.  

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

MATINS 13h a 15h 
(quinzenal) 

    

TARDES    17h a 19h 
(quinzenal) 

 

 
 
Ubicació 

 
El PIAD de Nou Barris es troba ubicat a la Plaça Major de Nou Barris 1,  dins la seu del districte, a la 
planta baixa de la zona est. En la mateixa seu trobem serveis com l’Oficina d’Atenció al Ciutadà/na 
(OAC), la Guàrdia Urbana, Oficina d’Habitatge, la Seguretat Social, així com la Direcció de Serveis a 
les Persones, el programa de Reagrupament, del d’Acollida, etc. 
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A nivell territorial, trobem que el districte de Nou Barris consta de tretze barris al nord-est de la 
ciutat amb un 52% de dones en la seva població. El 17,3% de les persones que viuen al districte té 
nacionalitat estrangera (5,2% del continent europeu, 1,3% del continent africà, 6,9% del continent 
americà, i un 3,8% del continent asiàtic). Quant a serveis, trobem que el districte disposa de cinc 
centres de serveis socials, set centres d’atenció primària de Salut, i un d’urgències d’atenció 
primària (CUAP). També disposa de cinc biblioteques i diferents casals de barris, centres cívics, i 
entitats civils. A nivell de comunicació la creació i ampliació en els últims anys del metro (L-3, L-11) 
ha facilitat el contacte entre els seus diferents barris. 
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2. Dades d’Atenció Individual 2011-2012 

2.1. Atenció Individual 2011-2012. Dades generals 

 
A continuació s’exposen les dades referents a l’atenció individual portada a terme des del 
PIAD l’any 2012 en comparació amb les dades d’atenció del 2011.  
 
 

DONES ATESES 2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

Dones noves ateses  226 49,67 227 46,04 0,44% 

Dones ateses  en seguiment 229 50,33 266 53,96 16,16% 

TOTAL DONES ATESES  455 100,00 493 100,00 8,35% 

DONES DIFERENTS ATESES AL 2012 274 12,37 313 14,20 14,23% 

Dones ateses Acompanyament psicològic 12 3,23 21 6,60 75,00% 

Dones ateses Assessorament Jurídic 97 9,92 116 11,10 19,59% 

 
Aquest any s’ha continuat en la línia del 2011, amb un augment en el nombre de dones ateses al 
PIAD. En major grau en l’indicador de les dones que han vingut més d’un cop, o que havien vingut 
altres anys i al 2012 han tornat. Igual que l’any passat, aquesta dada és conseqüència de l’objectiu 
marcat de fer un major seguiment dels casos, o també de que hi ha dones que davant un canvi en 
la situació personal tenen com a referència el servei i tornen. 

 
El nombre de dones ateses per l’advocada també ha augmentat en un 19,5 % respecte l’any 
anterior. 

 
USOS DEL SERVEI 2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

Entrevistes a dones x referent PIAD 568 56,74 584 54,43 2,82% 

Entrevistes a dones per assessorament juridic 123 12,29 137 12,77 11,38% 

Entrevistes a dones per Acompanyament psicològic 98 9,79 111 10,34 13,27% 

Entrevistes a professionals per coordinació 212 21,18 241 22,46 13,68% 

TOTALS 1001 100,00 1073 100,00 7,19% 

 
Com a conseqüència de l’augment de dones ateses també hi ha un augment de les entrevistes 
fetes i de les coordinacions realitzades amb professionals d’altres serveis. La disminució en el 
percentatge d’entrevistes per referent es deu al fet que tot i que ha augmentat el nombre 
d’entrevistes fetes per la mateixa, en proporció han augmentat més el nombre d’entrevistes de les 
altres professionals (psicòloga i advocada). 
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Les següents dades ja fan referència nomès a les 227 dones ateses per primer cop al 2012:  
 
 

TIPÙS DE DEMANDA 2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

Assessorament psicològic 20 5,54 22 5,74 10,00% 

Discriminació 1 0,28 0 0,00 -100,00% 

Formació 6 1,66 6 1,57 0,00% 

Jurídica 130 36,01 129 33,68 -0,77% 

Laboral 16 4,43 22 5,74 37,50% 

Participació 65 18,01 91 23,76 40,00% 

Social 10 2,77 11 2,87 10,00% 

Violència de gènere 59 16,34 75 19,58 27,12% 

Altres 54 14,96 27 7,05 -50,00% 

TOTALS 361 100,00 383 100,00 6,09% 

 

Respecte al tipus de demandes de les dones que s’han acostat al servei el 2012, l’indicador 
Participació – que es refereix a la participació en tallers i grups del PIAD) també ha augmentat 
aquest any. Pot ser degut al manteniment de l’oferta de tallers, una millor difusió de la informació 
(com la web del districte) i la re difusió que fan les pròpies dones que ja han participat en algun 
taller i que quan reben la informació l’expliquen a les seves amigues i familiars, i aquestes vénen 
per primera vegada al servei amb aquesta demanda. 
 
Els altres dos ítems que més han augmentat també són el Laboral i la Violència de Gènere. En el 
primer cas ens hem trobat dones que venien amb una demanada concreta sobre borsa de treball o 
accés directe a llocs de feina. En el segon, moltes dones vénen al servei tenint identificada quina 
és la situació que estan patint i cercant informació i recursos relacionats amb situacions de 
violència masclista. 
 
 

TEMA TREBALLAT/PROBLEMÀTICA DETECTADA 2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 145 26,80 125 27,59 -13,79% 

DISCRIMINACIÓ 3 0,55 2 0,44 -33,33% 

JURÍDIC -  LEGAL: separacions i divorcis 106 19,59 87 19,21 -17,92% 

JURÍDIC-LEGAL: permís treball/residència 18 3,33 8 1,77 -55,56% 

JURÍDIC- LEGAL: altres problemàtiques 69 12,75 40 8,83 -42,03% 

LABORAL- FORMACIÓ 57 10,54 39 8,61 -31,58% 

PERSONAL 112 20,70 119 26,27 6,25% 

SALUT 10 1,85 4 0,88 -60,00% 

SOCIAL 4 0,74 4 0,88 0,00% 

ECONÒMICA 13 2,40 10 2,21 -23,08% 

Altres 4 0,74 15 3,31 275,00% 
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TOTALS 541 100,00 453 100,00 -16,27% 

 
 

Respecte al tema treballat o problemàtica detectada, veiem que analitzant els nombres 
absoluts, el únics ítems que han augmentat respecte l’any anterior són Personal – que fa 
referència a la participació en grups i tallers i l’acompanyament psicològic - i Altres. Però, 
si ens fixem en els percentatges de la comparativa dels dos anys, observem que també 
han augmentat els ítems de Violència de gènere i Social. 
 
Igual que l’any anterior l’augment de l’ítem Personal es pot correspondre a l’augment de 
dones que vénen al PIAD per participar en un taller, i d’altra banda de les dones que 
vénen per una situació de malestar, de moment vital... que es correspon a l’atenció per 
part de l’acompanyament psicològic del PIAD. 
 
Per temàtiques, veiem que el tema més treballat és el jurídic, seguit de la Violència de 
gènere i en tercer lloc el Personal. 
 
 

NOMBRE DE DERIVACIONS 2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

Derivacions a altres serveis/recursos 136 11,80 103 9,06 -24,26% 

 
 
Durant el 2012 ha disminuït el nombre de derivacions del PIAD cap a d’altres serveis, en un 24,2%, 
dada que pot tenir a veure amb el fet que moltes demandes de les dones ja obtenen resposata al 
propi servei i no cal realitzar cap derivació a d’altres serveis de la xarxa territorial. No hi ha 
variacions molt significatives pel que fa els recursos als quals es deriva. 
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2.2. Atenció Individual 2011-2012. Acompanyament Psicològic 

 
A continuació s’exposen les dades referents a l’acompanyament psicològic portat a terme des del 
PIAD l’any 2012 en comparació amb les dades d’atenció del 2011.  
 

 2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

Dones noves ateses  9 75,00 18 85,71 100,00% 

Reobertura d’expedient/reingressos 0 0,00 1 4,76 100,00% 

TOTAL DONES DIFERENTS ATESES  12 3,23 21 7,58 75,00% 

NÚM VISITES DURANT L’ANY 98 5,75 111 6,14 13,27% 

 
 

Durant aquest any 2012, l’augment de la demanda d’acompanyament psicològic de les usuàries 
del PIAD de Nou Barris i el nombre de derivacions d’altres recursos i serveis del districte, ha fet 
que el nombre de dones ateses d’enguany,  hagi doblat el de l’any anterior. En total s’han atès 21 
dones, tenint en compte les dones que havien començat l’acompanyament l’any anterior.  
 
El número de visites realitzades també ha augmentat respecte a l’any anterior, tot i que no en la 
mateixa proporció.  
 

TIPUS DE DEMANDA 2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

Processos de separació disfuncional 0 0,00 1 5,56 0,00% 

Dols i ruptures no disfuncionals 1 11,11 6 33,33 500,00% 

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

Dol migratori i dificultats en el procés d'adaptació 0 0,00 1 5,56 100,00% 

Crisis i canvis en el cicle vital de la dona 1 11,11 2 11,11 0,00% 

Conflictes de parella 0 0,00 1 5,56 100,00% 

Autoestima i habilitats relacionals 7 77,78 6 33,33 -14,29% 

Assetjament moral o sexual a la feina 0 0,00 1 5,56 100,00% 

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

TOTALS 9 100,00 18 100,00 100,00% 

 
 

Durant el 2012, s’ha atès un nombre elevat de demandes per dols i ruptures no disfuncionals, un 
22% més que l’any anterior respecte el total de dones ateses. Per primera vegada el nombre s’ha 
igualat a la demanada per raons d’autoestima i habilitats relacionals, que tot i que aquest any ha 
tingut una lleugera davallada, continua sent una de les demandes més ateses al PIAD de Nou 
Barris. Aquest any, com en anys anteriors, no hi ha hagut demandes relacionades amb dols 
ambigus, però sí en el procés d’adaptació en dols migratoris, conflictes de parella, assetjament 
moral o sexual a la feina i processos de separació disfuncional. 
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Aquest any 2012, no ha calgut derivar a cap dona a d’altres recursos del districte. 

 
BAIXES 2012 

NÚM TOTAL DE BAIXES 22 

Motiu de les baixes   

Assoliment d’objectius   14 

Abandó  5 

Derivació 0 

Finalització per mutu acord  3 

 
 

Respecte a les dades que fan referència a les baixes, n’hi ha hagut un notable augment comparat 
amb les de l’any anterior, sent el l’assoliment d’objectius la causa majoritària.  
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2.3. Atenció Individual 2011-2012. Assessorament Jurídic 

 
Durant el 2012 s’han atés 116 dones diferents, i el nombre d’entrevistes ha estat de 137, de les 
quals 116 han estat primeres visites. El nombre de visites en relació a l’any anterior ha augmentat 
lleugerament, tot i que, per altre banda és important destacar com aspecte positiu que han 
disminuït el número d’usuàries que concerten visites i després no acudeixen a la cita.  
 
El perfil de les dones no presenta variacions respecte l'any 2011, tal pel que fa a les edats com a la 
procedència.  
 
Respecte als temes de consulta han disminuït les consultes sobre família en 10 punts percentuals, i 
també les consultes sobre estrangeria en la mateixa proporció. Per contra, han augmentant les 
problemàtiques vinculades només amb violència masclista (15 punts) i les consultes sobre temes 
civils (2 punts). 
  
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).  

59,30 % 

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

15,20 % 

Consultes sobre estrangeria 2,00 % 

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

5,20 % 

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

0,70 % 

Consultes només vinculades amb violència masclista 15,00 % 

 
 
Aquestes problemàtiques van ser finalment derivades a: 

 
DERIVACIONS % 

Torn d’ofici 54 % 

Advocat/da de la seva confiança (particular) 3 % 

Serveis Socials 1 % 

Altres recuros 13 % 

Sense derivació 29 % 

 
 
En el moment de fer l’assessorament un 51% de les dones ateses no tenien assistència lletrada i 
31% tenien assistència lletrada pública en aquell mateix moment i un 8% tenien assistència 
lletrada privada.  
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3. Dades perfil usuàries 

 
3.1. Perfil usuàries. Dades Generals 

 

Pel que fa a les 227 dones noves ateses per la tècnica responsable del PIAD, les principals dades de 

perfil són les següents: 

 
CANAL D’ENTRADA 2011 2012 % 

La pròpia usuària 25 16 -36,00% 

Coneguts/des 50 55 10,00% 

Altres PIADs 0 0 0,00% 

Àrees Bàsiques de Salut 16 30 87,50% 

CSMA - Salut 15 6 -60,00% 

Centres de Serveis Socials 18 27 50,00% 

Entitats districte 1 4 300,00% 

Entitats inserció laboral 4 1 -75,00% 

G.U o Mossos 19 21 10,53% 

Institut Català de les dones 1 2 100,00% 

OAVD Justícia 1 2 100,00% 

OAC 8 11 37,50% 

Biblioteques 2 1 -50,00% 

Centres Cívics 3 0 -100,00% 

Associacions de dones 4 1 -75,00% 

Internet 6 9 50,00% 

Premsa 1 0 -100,00% 

Telèfons informació (010, 016, 
etc.) 

10 11 10,00% 

Tríptics del servei 2 5 150,00% 

Altres 37 21 -43,24% 

Sense dades 3 4 33,33% 

TOTAL DONES 226 227 0,44% 
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Aquest any continua un augment en les derivacions des de l’Àrea Bàsica de Salut (en aquest item 
també s’inclou l’ASSIR i CUAP). Tal com es va comentar l’any anterior el motiu pot ser el major 
coneixement del servei en participar diferents professionals al Circuit Barcelona contra la violència 
vers les dones del districte, com per derivacions fetes per assessorament jurídic o per participar en 
tallers. A més, aquest any s’ha presentat l’acompanyament psicològic del PIAD al CAP Les 
Roquetes, la qual cosa fa que es derivi més. Aquest mateix motiu pot estar també darrera de 
l’augment de derivacions des de CSS ja que durant el 2012 s’ha fet la mateixa presentació a tres 
centres de serveis socials del distrcite. Aquest deriven majoritàriament per assessorament jurídic i 
per tallers.  
 
 

EDAT 2011 2012 % 

menys de 18 anys 1 0 -100,00% 

18-25 anys 18 20 11,11% 

26-35 anys 52 44 -15,38% 

36-45 anys 73 72 -1,37% 

46-55 anys 40 48 20,00% 

56-65 anys 24 19 -20,83% 

més de 65 anys 15 22 46,67% 

Sense dades 3 2 -33,33% 

TOTAL DONES 226 227 0,44% 
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Seguint la dinàmica de l’any 2011 el grup de dones de 46 a 55 anys ha tornat a augmentar al 2012. 
També ho ha fet el grup de més de 65 anys. En canvi el grup de 26 a 35 anys és el que més ha 
disminuït. 
 

 
RESIDÈNCIA 2011 2012 % 

Les Corts 0 0 0,00% 

Sants- Montjuïc 0 0 0,00% 

Sarrià- St. Gervasi 10 3 -70,00% 

Sant Andreu 5 3 -40% 

Sant Martí 3 1 -66,67% 

Eixample 2 1 -50,00% 

Nou barris 191 204 6,81% 

Gràcia 1 1 0,00% 

Horta- Guinardó 5 9 80,00% 

Ciutat Vella 1 1 0,00% 

Barcelona  Rodalies 3 3 0,00% 

Fora Barcelona 7 4 -42,86% 

Sense dades 2 0 -100,00% 

TOTAL DONES 226 227 0,44% 

 
 
Pel que fa a la residència de les dones, la principal és el propi districte, tot i que aquest any ha 
tornat a augmentar el nombre de dones que vénen d’Horta-Guinardó. 
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ESTAT CIVIL 2011 2012 % 

Casada 104 92 -11,54% 

Divorciada 32 29 -9,38% 

Separada 28 28 0,00% 

Parella de fet 20 44 120,00% 

Soltera 37 29 -21,62% 

Vídua 5 4 -20,00% 

Sense dades 0 1 100,00% 

TOTAL DONES 226 227 0,44% 

 

 
 

L’indicador d’estat civil que més ha canviat al 2012 ha estat el de parella de fet amb un augment 
respecte l’any anterior. Tot i això es manté igual que al 2011 que el grup més nombrós és el de 
dones casades i el menys el de vídues. 
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NACIONALITAT 2011 2012 % 

Africana subsahariana 2 0 -100,00% 

Asiàtica 0 0 0,00% 

Centre- americana 2 2 0,00% 

Espanyola 177 177 0,00% 

Europea 4 7 75,00% 

Magrebina 10 3 -70,00% 

Nord-americana 0 0 0,00% 

Sud-americana 30 37 23,33% 

Sense dades 1 1 0,00% 

TOTAL DONES 226 227 0,44% 

 

 
 

 

En les dones ateses al 2012 predomina amb diferència, com al 2011, la nacionalitat espanyola 
seguida de la Sud-americana, que aquest any ha augmentat una mica. En canvi en tercer lloc ja no 
trobem la magribina sinó les dones de la resta d’Europa. 
 

NÚM. DE FILLS/ES 2011 2012 % 

Embarassada 4 3 -25,00% 

Sense fills/es 29 34 17,24% 

1 fill/a 75 77 2,67% 

2 fills/es 90 76 -15,56% 

3 fills/es 19 24 26,32% 

4 fills/es 6 9 50,00% 

5 fills/es 2 4 100,00% 
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6 fills/es 1 0 -100,00% 

7 fills/es 0 0 0,00% 

8 fills/es 0 0 0,00% 

9 fills/es 0 0 0,00% 

Sense dades 0 0 0,00% 

TOTAL DONES 226 227 0,44% 

 

 
 

 

Respecte a la maternitat, el major percentatge de dones ateses al 2012 tenen dos fills/es seguides 
de les que en tenen un/a. Si ens fixem en els percentatges comparatius a l’any passat, veiem però, 
que el pes sobre el total de les dones amb dos fills/es ha disminuït en un 6,34% i en canvi ha 
augmentat amb un 2,1% les dones que no tenen fills/es o que en tenen tres. 

 
 

NIVELL D’INSTRUCCIÓ 2011 2012 % 

Analfabetisme 5 2 -60,00% 

Estudis primaris 38 41 7,89% 

Graduat escolar 44 57 29,55% 

F.P. 39 42 7,69% 

Batx. superior o B.U.P. 50 37 -26,00% 

Estudis universitaris 34 36 5,88% 

Altres 5 3 -40,00% 

Sense dades 11 9 -18,18% 

TOTAL DONES 226 227 0,44% 
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Aquest any ha augmentat el nombre de dones amb graduat escolar. En canvi ha disminuït, gairebé 
en la mateixa proporció, les dones que tenen batxillerat superior o BUP. 

 
 
 

SITUACIÓ LABORAL 2011 2012 % 

Assalariada eventual 18 20 11,11% 

Assalariada fixa 54 45 -16,67% 

Aturada 43 74 72,09% 

Autònoma 7 4 -42,86% 

Economia submergida 13 20 53,85% 

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

Empresària 0 0 0,00% 

Mestressa de casa 1 3 200,00% 

Incapacitat per treballar 9 13 44,44% 

Jubilada 19 23 21,05% 

No treballa 54 17 -68,52% 

Baixa laboral 7 8 14,19% 
Sense dades 0 0 0,00% 
TOTAL DONES 226 227 0,44% 
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Igual que l’any 2011 si mirem les dones en actiu (no jubilades ni incapacitades per treballar) 
trobem que el nombre de dones que treballen i les que no és pràcticament igual. De les que 
treballen, igual que l’any passat, el major grup és el de dones assalariades fixes. 
 
Cal destacar que ha augmentat el nombre de dones aturades (que cobren prestació, que fan cerca 
activa de feina, etc.) i ha disminuït el nombre de dones que no treballa (sense les característiques 
anteriors). 

 
 

PROFESSIÓ 2011 2012 % 

Personal directiu 0 0 0,00% 

Tècniques  i professionals científiques 6 5 -16,67% 

Tècniques i professionals de suport 23 12 -47,83% 

Empleades administratives 13 11 -15,38% 

Treb. Serveis i venedores de comerç 36 57 58,33% 

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

Treb. Indústria i construcció, artesanes 0 1 100,00% 

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

Treballadores no qualificades 20 11 -45,00% 

Estudiants 1 0 -100,00% 

Sense dades 127 130 2,36% 

TOTAL DONES 226 227 0,44% 
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Aquest any ha disminuït el nombre de dones professionals de suport i les no qualificades, mentre 
que ha augmentat el nombre de les professions de serveis i comerç. 
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4. Dades sobre la intervenció grupal 
 

4.1 Dades sobre la intervenció grupal 2011-2012.  

 
A continuació s’exposen les dades totals referents a la vessant d’intervenció grupal del PIAD. 

 

ACTIVITATS GRUPALS 

TOTALS 

2011 % 2012 % DIFERÈNCIA 

Conducció de grups (sessions) 11 10,78 11 10,00 0,00% 

Organització de tallers (sessions) 163 31,90 71 16,63 -56,44% 

TOTAL PARTICIPANTS 257 17,12 164 38,88 -35,41% 

 
 
La disminució de sessions i nombre de participants té a veure, principalment, amb el fet que 
durant el 2012 es va realitzar un sol taller de “Dona i esport” d’octubre a desembre. En el 2011 per 
aquest taller es van realitzar, durant tot el curs escolar, dos grups. 

 

4.2. Descripció de les activitats grupals.  

 
Els diferents tallers i grups organitzats o conduïts pel PIAD són els següents: 

 
ORGANITZACIÓ DE TALLERS 2012 

ACTIVITAT: Grup de creixement personal 
 
Dates Des del  2 d’octubre fins el 18 de desembre de 2012. 

Horari  Dimarts, de 12:00h a 14:00h. 

Durada  12 Sessions 

Lloc on s’ha realitzat Centre Cívic Sagrada Família 

Organitzat per PIAD de Nou Barris 

Contingut Gènere (rols de gènere, repercussions socials de no ajustar-se al rol), 
Autoconeixement (emocions, valors heretats i propis), Comunicació en 
les relacions (resolució de conflictes, límits, comunicació assertiva, 
resposta a comentaris abusius), Model patriarcal de relacions entre 
dones, i Models alternatius. 

Núm. Participants  10 
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ORGANITZACIÓ DE TALLERS 2012 

ACTIVITAT: Grup Dona i Esport 
 
Dates Des d’octubre fins desembre de 2012. 

Horari  Dimarts i dijous, de 18:30h a 19:30h. 

Durada  Curs escolar 

Lloc on s’ha realitzat CEIP Splai. 

Organitzat per PIAD de Nou Barris i Esportistes Solidaris. 

Contingut A través de l’exercici físic es pretén empoderar les dones, promoure 
la seva autocura i crear xarxes de relació; ajudar a crear un estil de 
vida saludable on puguin adaptar al seu dia a dia el treball realitzat a 
les sessions, i així aconseguir millorar la condició física i l’autoestima. 

Núm. Participants  11 

 
ORGANITZACIÓ DE TALLERS 2012 

ACTIVITAT: Taller d’Autoestima 
 
Dates Des del 7 de març fins el 5 de maig 

Horari  Dijous, de 10:00h a 12:00h. 

Durada  8 Sessions 

Lloc on s’ha realitzat Centre Cívic Torre Llobeta 

Organitzat per PIAD de Nou Barris  

Contingut Conèixer el gran potencial de ser dona i les capacitats que tenim, per 
invertir energies del dia a dia en sentir-nos millor amb nosaltres i en 
conseqüència amb les persones importants de la nostra vida. Com a 
dones s’ocupa el lloc de dona, esposa, mare, amiga, filla... de 
vegades de forma molt exigent. Es treballa relacions d’amistat, de 
parella i de família, la importància de la família, la co-dependència i 
la dependència emocional, comunicació, patrons pel canvi, etc. 

Núm. Participants  12 

 
 
ORGANITZACIÓ DE TALLERS 2012 

ACTIVITAT: Taller Re-crea’t com a dona 
 
Dates Des del 25 d’abril fins el 13 de juny 

Horari  Dimecres, de 16:30h a 18:30h. 

Durada  8 Sessions 

Lloc on s’ha realitzat Seu del districte. 

Organitzat per PIAD de Nou Barris  

Contingut Crear un espai per investigar i experimentar sobre el potencial que 
tota dona té, cercant la via per a expressar-lo, a través de 
l’autoconeixement desenvolupat a través de diferents eines i 
tècniques. 

Núm. Participants  10 
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ORGANITZACIÓ DE TALLERS 2012 

ACTIVITAT: Taller d’Autoconeixement 
 
Dates Des del 31 d’octubre fins el 19 de desembre 

Horari  Dimecres, de 16:00h a 18:00h. 

Durada  8 Sessions 

Lloc on s’ha realitzat Biblioteca de Nou Barris. 

Organitzat per PIAD de Nou Barris  

Contingut Espai de coneixement de nosaltres mateixes, rescatant el gran 
potencial de ser dona i les capacitats que tenim. 
Reconèixer com funcionem en el dia a dia, quins mecanismes 
utilitzem i valorar amb què vull continuar i què vull modificar. 

Núm. Participants  10 

 
ORGANITZACIÓ DE TALLERS 2012 

ACTIVITAT: Taller d’Autocura a través de l’experiència del riure 
 
Dates Des del 31 d’octubre fins el 19 de desembre 

Horari  Dimecres, de 17:30h a 19:30h. 

Durada  8 Sessions 

Lloc on s’ha realitzat Centre Cívic Torre Llobeta. 

Organitzat per PIAD de Nou Barris  

Contingut Espai per contactar amb el desig d’autocura, mitjançant el gaudir i la 
connexió amb nosaltres mateixes, que dóna l’experiència del riure. 
S’utilitzen dinàmiques que faciliten desinhibir-se, deixar-se anar i 
expressar-se. Sentir les emocions, alliberar-se i obrir-se a una 
experiència de riure profund. 

Núm. Participants  12 

 
ORGANITZACIÓ DE TALLERS 2012 

ACTIVITAT: Taller “Crec en mi mateixa” 
 
Dates 20 de desembre 

Horari  Dijous, de 10:00h a 14:00h. 

Durada  Única sessió de 4 hores 

Lloc on s’ha realitzat Seu del districte. 

Organitzat per PIAD de Nou Barris  

Contingut Taller vivencial i dinàmic que cerca enfortir  l’autoestima, el 
reconeixement dels propis potencials, despertar l’energia creativa 
femenina i consolidar els lligams i la sororitat entre dones. La 
utilització de les eines plàstiques crea un pont cap el món íntim i 
personal de cada dona i alhora els ofereix la possibilitat de veure’s a sí 
mateixes i poder projectar els seus anhels i objectius. 

Núm. Participants  12 
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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 9 6,82 7 5,98 -22,22% 

Núm. entitats participants 11 7,64 6 3,43 -45,45% 

TOTAL PARTICIPANTS 300 7,26 91 2,99 -69,67% 

 
 
Aquest any ha baixat el nombre de xerrades/actes realitzades i en conseqüència el nombre de 
persones participants. Aquest canvi és degut a la baixada d’entitats participants, ja que quan una 
entitat participa en una activitat conjunta, mobilitza a les dones que en formen part. 
 
L’altre motiu que fa baixar el nombre de participants respecte al 2011 és que aquell any es va 
realitzar una activitat per commemorar el 8 de març que va mobilitzar moltes persones i diferents 
entitats del districte. Per l’organització d’aquest acte es va crear una comissió amb professionals i 
entitats de dones que va fer que la participació fos molt alta. 

 

 

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: 8è Cicle de Dones grans  
Commemoració 8 de març. Dia Internacional de les Dones. 

Dates Dimarts 6, divendres 9,  dilluns 12, i divendres 16 de març. 

Horari  Segons activitat, aproximadament 2 hores cadascuna. 

Durada Cada dia es feia una activitat diferent, menys el dilluns 12 que es van fer dos 
tallers. 

Lloc on s’ha realitzat Seu del districte, CX Espai, Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta. 

Organitzat per: Programa de dinamització de Gent Gran de Nou Barris i  PIAD de Nou Barris. 

Entitats / serveis que 
col·laboren 

CX Espai, Ass. dones “Can Peguera i més”, Ass. dones “Acció contra la violència 
domèstica”, Ass. dones “Dones en Forma”, Vocalia de dones de l’AVV Turó de la 
Peira, Dir. Programa de Dona de l’Ajuntament  de BCN. 

Contingut Oferir un espai on poder intercanviar experiències i participar d’activitats dins del 
marc de les dones grans. Diferents activitats: cinefòrum, caminada, tallers, taula 
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rodona. 

Participants  Entre 15 i 65 persones, segons activitat. 

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

Nom de l’activitat:  Xerrada sensibilització sobre la violència de gènere 

Dates 11 de maig 

Horari  Divendres, de 10:00 a 12:00 h 

Durada 1 Sessió 

Lloc on s’ha realitzat Biblioteca Zona Nord 

Organitzat per: Tècnica d’acollida amb la col·laboració de GAV (Mossos d’Esquadra) i PIAD de Nou 
Barris 

Contingut Tècnica d’acollida amb la col·laboració de GAV i PIAD. 

Participants  13 

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

Nom de l’activitat:  Xerrada “Noves violències, nous imaginaris” 

Commemoració 25 de novembre dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones. 

Dates 27 de novembre 

Horari  Dimarts, de 19:00 a 20:30 h 

Durada Una sessió de 1,5h 

Lloc on s’ha realitzat Biblioteca de Nou Barris 

Organitzat per: PIAD de Nou Barris 

Entitats / serveis que 
col·laboren 

Trama Serveis Culturals, a través de l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de 
violència vers les dones 

Contingut La representació de la violència masclista persisteix en els llenguatges de la 
fotografia, el còmic, el cinema, la televisió o els videojocs. Sembla que ho fa cada 
cop més des del rebuig i menys des de l’exaltació. De la violència discriminatòria 
s’ha volgut passar a una altra d’igualadora. Però la violència en sí es manté 
inalterable. Responen aquests nous imaginaris a la realitat? Fomenten una 
societat més igualitària i lliure de violència vers les dones? 

Participants  13 

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

Nom de l’activitat:  Exposició “Desmuntem mites” 

Commemoració 25 de novembre dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones. 

Dates Del 16 al 30 de novembre 

Horari  Matí: dc./ds., de 10 a 14 h 
Tarda: dc./ds., de 16 a 20:30 h 
Matí i tarda: dl.⁄dt.⁄dj.⁄dv., de 10 a 20:30 h 

Durada 2 setmanes 

Lloc on s’ha realitzat Biblioteca de Nou Barris. 
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Organitzat per: PIAD de Nou Barris 

Entitats / serveis que 
col·laboren 

CIRD amb la cessió de l’exposició. 

Contingut Exposició al voltant de la violència de gènere on es recullen mites i falses creences 
per sensibilitzar sobre aquesta problemàtica. 

Participants  Persones que accedien a la biblioteca. 
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6. Conclusions 
 
 
El treball realitzat al PIAD durant el 2012 ha estat una continuïtat d’aquell realitzat durant 
l’any anterior. 
 
A nivell individual s’ha dedicat més temps per fer seguiment i coordinació de casos. El 
volum de feina en alguns moments del 2012 ha fet que s’hagi prioritzat l’atenció directa 
de les noves demandes (ja vinguin de dones que vénen per primera vegada al servei com 
de dones que havien vingut en anys anteriors), i no tant el seguiment de dones que no 
s’apropen físicament al servei. Ha estat valorada molt positivament la incorporació d’una 
figura de reforç a l’equip, donat que al PIAD de Nou Barris es fa molt necessària, pel volum 
d’atenció que te actualment.  
 
Durant aquest 2012 s’han adreçat dones al servei que havien vingut en anys anteriors 
(algunes feia més de tres anys) i que ara es trobaven amb noves demandes o havia variat 
el motiu pel qual havien vingut la primera vegada, i han tornat al servei ja que ho tenen 
com un lloc de referència per assessorar-se. 
 
A nivell grupal la valoració del grup (portat per la tècnica i la psicòloga del PIAD) tant en 
organització com en resultat del mateix ha estat molt positiva. Quant als tallers 
organitzats la previsió és mantenir el nombre de tallers ja que també és una forma de fer 
difusió del servei i facilita el poder arribar a més dones. És important la devolució tan 
positiva que fan les dones dels tallers que utilitzen altres formes de treballar aspectes 
personals i que no utilitzen només la paraula (com ha estat el cas aquest any del 
d’autocura a través de l’experiència del riure, i, el d’art-teràpia) sinó dinàmiques més 
corporals o de cohesió grupal.  
 
A nivell comunitari cal destacar la importància del contacte i coneixement constant de les 
diferents entitats i professionals del districte per poder fer un treball en xarxa. A més, el 
coneixement porta a poder detectar necessitats i per tant adaptar el servei al territori. 
D’altra banda com el coneixement és mutu es pot facilitar arribar a dones que d’una altra 
forma no haurien conegut el servei. Durant el 2013 es portarà a terme el projecte “Dones i 
moviments urbans” – que s’ha realitzat ja a la resta de distrcites -, projecte que pot ser 
una eina per reforçar el Consell de dones i facilitar el coneixement entre associacions de 
dones i serveis que hi ha al districte, específicament el PIAD, així com un treball més en 
xarxa.  
 


