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1.- Introducció 
 
Aquest article té com a objectiu exposar els principals resultats recollits a l'Informe “Els centres 
d'acollida per dones que han sobreviscut a la violència masclista dins la parella. Estudi comparat 
entre les ciutats de Bilbao, Sevilla i Barcelona”, realitzat per Elena La Torre, Gemma Nicolás, Aura 
Roig i Julieta Vartabedian, membres de l'Àrea d'Anàlisi Feminista del Sistema Penal de 
l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la UB.  

  

El fet de conformar un equip de recerca interdisciplinari ha permès enriquir tant el treball de camp 
com el procés de sistematització i anàlisi de la informació. La formació antropològica, jurídica i 
sociològica de les quatre investigadores que composaren l’equip van aportar una mirada 
multidimensional, facilitant copsar la complexa realitat que es pretenia abordar.  

 

La recerca realitzada per a l'elaboració d'aquest informe, tenia com a objectiu principal conèixer i 
analitzar diferents models d'acolliment temporal, com a recurs d'atenció a les dones que han 
sobreviscut a situacions de violència masclista intrafamiliar, prenent com a principal font 
epistemològica l'experiència de les dones que són o han sigut usuàries d'aquests recursos. A l’estat 
espanyol aquest model és diferents segons la ciutat. Per tal de poder abarcar el màxim de situacions 
possibles es va optar per analitzar tres models clarament diferenciats: el de Sevilla, el de Bilbao i el 
de Barcelona.  

 

La investigació, si bé va contar amb un anàlisi legislatiu, documental i bilbliogràfic, es fonamentava 
sobretot en el treball de camp realitzat a les tres ciutats. Aquest va consistir en la realització 
d’entrevistes a dones usuàries i o ex-usuàries dels recursos d’acolliment, personal polític 
responsable d’aquests i els i les professionals implicades. Aquestes entrevistes van anar precedides 
de visites als recursos d’acolliment temporal de les tres ciutats amb l’objectiu de poder situar el relat 
de les dones i conèixer la seva estructura arquitectònica i tenir una idea de la rutina i les activitats 
tant de les usuàries del servei com del personal que hi treballa.  

 

En total es van realitzar 59 entrevistes en profunditat semi estructurades, distribuïdes territorialment 
de la següent manera: 18 a Bilbao, 24 a Sevilla i 17 a Barcelona. Del total d'entrevistes 30 eren de 
dones que estaven o havien estat acollides als recursos d'acolliment temporal (10 a Bilbao, 11 a 
Sevilla i 9 a Barcelona).  La resta d'entrevistes van ser, per una banda, a les professionals   
implicades en l'atenció de les dones i a les responsables polítiques. Per l'altre, a col·lectius 
feministes implicats en la lluita contra la violència masclista intrafamiliar de les tres ciutats. Bilbao 
és la única ciutat en la que vam trobar recursos d'acolliment gestionats  per col·lectius de dones. 
Vam entrevistar a una de les dones acollides en aquest recurs i a una de les seves responsables.  

 



Al llarg de tot el treball hem tingut el privilegi de conèixer moltes dones disposades a compartir les 
seves experiències amb nosaltres. Totes elles coincidien en que la decisió de trencar amb la relació 
de violència no és només el final d’un cicle i un retorn a la tranquil·litat sinó tot el contrari, ja que 
comença una etapa d’incertesa, por i inseguretats. Hauran de fer front a tot un segui de situacions 
que els hi poden continuar suposant un fort patiment i que va més enllà de la mera separació física 
de l’agressor.  

 

Volem destacar que no ens trobem davant dones passives i submises, sinó davant dones amb coratge 
i prou fortalesa com per lluitar per una nova vida. Per una banda existeix la por a l’agressor, però 
per l’altra hi ha la por i la incertesa del que passarà a partir d’aquell moment. En molts casos les 
dones varen sortir de casa amb les seves filles i fills, sense saber a on dormirien, ni que passaria 
amb l’agressor. Simplement fugien.  

 

En aquest sentit, la necessitat de garantir l’existència de recursos d’acolliment temporal no fa més 
que posar sobre la taula el problema d’arrel, a saber, continuen sent moltes les dones que es veuen 
obligades a abandonar la llar familiar.  

2.- Els recursos d’acolliment per a dones sobreviscudes a situacions de violència masclista.  
 
La violència vers les dones dins la parella continua sent constant, i no dóna signes de disminució. A 
partir dels anys setanta, es va començar a debatre de manera més contundent la normalització de la 
violència intrafamiliar com un fet que contribueix a la submissió de les dones a la societat i que les 
col·loca en franca desavantatge respecte els homes. Davant la manca d’elements jurídics i d’una 
resposta estatal concreta a la problemàtica, varen ser principalment els grups de dones qui, de 
manera informal, desenvoluparen una sèrie de mecanismes per atendre les necessitats més urgents 
de les dones que havien sobreviscut a la violència masclista. Un d’aquests instruments van ser les 
cases d’acollida, enteses com un espai físic al que les dones poguessin acudir en el cas d’haver 
d’abandonar la seva llar de manera urgent.  

 

Generalment, es considera que les primeres cases d’acollida varen sorgir a Londres a finals dels 
anys seixanta. Foren les xarxes informals de dones les que varen portar -de boca en boca- la notícia 
de la creació d’aquests recursos, varen difondre el servei que va ser acollit molt positivament per les 
dones. A partir d’aquí, d’altres cases varen sorgir a Holanda, a Estats Units i a Itàlia.  

 

A Espanya les primeres cases sorgeixen els primers anys de transició, amb l’organització del 
moviment feminista.  Les primeres cases documentades es van obrir en 1984 a Madrid i Pamplona i 
paulatinament des de 1986 es varen començar a expandir a la resta del país, ja auspiciades per les 
polítiques institucionals. 

 

El procés d'institucionalització d'aquest serveis d'acolliment ha servit per a garantir que totes les 
ciutats contin amb recursos d'acolliment temporal. Tot i així, tal com vam poder percebre al llarg del 
treball de camp realitzat per la nostra investigació, la gestió dels serveis d’acolliment per dones va 
ser determinada per un criteri institucional que no sempre concorda amb aquelles premisses de 
llibertat i autonomia que guien les demandes feministes de suport a les dones en situació de 
violència masclista.  



 

 

2.1.- Els circuits d’atenció a les dones sobreviscudes a situacions de la violència masclista 
intrafamiliar a Barcelona, Bilbao i Sevilla.  
 
Les tres ciutats estudiades disposen de circuits d’atenció destinats a les dones que pateixen o han 
patit situacions de violència masclista intrafamiliar: atenció psicològica, ajuts econòmics, centres 
d’acolliment d’emergència i temporal, assessorament jurídic en són només alguns exemples.  

 

Hi ha diferents formes d’accedir a la informació sobre l’existència d’aquests recursos: telèfons 
d’atenció, punts d’informació a les dones, guies de recursos, etc.  Tant a Sevilla com a Bilbao i 
Barcelona es fan grans esforços per donar a conèixer els punts d’informació i els telèfons d’atenció. 
No és així pel que fa als recursos concrets.  

 

En general les dones desconeixen que disposen de serveis d’atenció psicològica, assessorament 
jurídic, ajuts econòmics, serveis d’acolliment, etc. Una de les professionals de Bilbao ens donava 
una possible explicació a la manca d’informació i la poca difusió que es fa d’aquests recursos per 
part de l’administració:  

 

Desde un punto de vista político pienso que es puro interés, no tienen la capacidad, no tienen el 
presupuesto ni quieren dárselo para atender la necesidad que hay, no? Luego, igual podrían decir 
‘el miedo... a que se ofrezca algo que no existe, a que haya denuncias falsas... a que esto se vuelva 
un recurso residencial más que la atención a mujeres víctimas...’. No lo sé, pero vamos a ver, si esto 
es un derecho, si es un recurso para toda la población ¿por qué no toda la población lo sabe? 

 

Aquesta falta d’informació resulta molt greu, donat que,  tal com comenten les dones, un dels 
principals motius d’haver mantingut la relació de violència era –més enllà de la por a l’agressor- la 
por a la incertesa econòmica, a no tenir on viure, a no poder oferir a les seves filles i fills el que 
necessiten, a perdre la residència legal o ser expulsades en cas de ser migrants. Que les dones 
puguin conèixer els ajuts concrets als que tenen dret pot facilitar la decisió de trencar amb la relació 
de violència i minimitzar el sentiment de les dones d’estar fent un salt al buit.  

 

Si lo hubiera sabido antes no hubiera aguantado tanto, porque si tienes más información yo creo 
que tienes… porque el miedo es dónde vas, los niños, o sin niños incluso (Bilbao). 

Pienso que deberían hacerle más publicidad en todos los medios de comunicación, en los diarios y 
la televisión, así las mujeres podrían decidirse en tomar la decisión. Yo no salí antes porque no 
sabía de la existencia de estos servicios, no tenía tanta información. Demoré  4 meses hasta tomar 
la decisión de salir de mi casa. Quería comenzar una vida nueva y una amiga me informó sobre la 
existencia de la Casa de Acogida (Sevilla) 

 

La major part de les dones entrevistades van entrar en el circuït d’atenció a les dones víctimes de la 
violència de gènere a través d’una intervenció policial. Alguns cops són elles les que van a 
comissaria, d’altres són els veins/es, els serveis d’atenció primària o els serveis socials de base els 
que denuncien. La policia també pot intervenir d’ofici.  Altres dones, sobretot les que no aposten 



per interposar denuncia, es dirigeixen als serveis sanitaris o socials o directament als serveis 
d’atenció a les dones. En tots els casos les dones són derivades als serveis d’atenció a les dones en 
situació de violència masclista. 

 

 A partir d’aquell moment cada ciutat disposa de recursos d’atenció diferents.  A Barcelona, l’EAD 
(Equip d’Atenció a les Dones) és qui centralitza l’atenció a les dones en supòsits de violència. A 
Sevilla són els Puntos de Información a la Mujer i el telèfon 900 que gestiona els recursos 
d’acollida de tota la comunitat autònoma. A Bilbao és l’Área de la Mujer de l’Ajuntament. Aquests 
centres quedaran amb la dona, oferiran els serveis de què disposin i si s’escau, valoraran l’acollida. 

 

En general, les dones valoren positivament aquests primers contactes amb els serveis. L'agraïment 
de les dones als punts d’informació i d’atenció és gairebé unívoc. El tracte de la policia a les tres 
ciutats, així com dels serveis als que són derivades, també han estat en general valorats 
positivament. Sovint els perceben com una finestra de sortida i en moltes de les experiències que les 
dones ens han explicat el suport, la informació i l’oferiment d’ajuda, etc. han estat claus per a que 
les dones prenguessin la decisió de tirar endavant el trencament de la situació de violència. 

 

Tot i així, també vam poder detectar que aquests primers moments estan plens del que s’anomena 
“victimització secundària”. Les dones han de suportar passar moltes hores entre els centres 
d’atenció sanitària, les comissaries, els equips d’atenció, etc. Han d’explicar el que els hi ha passat 
una i altra vegada. Sovint, si el trencament no va acompanyat de la intervenció policial o d’un perill 
greu contra la integritat de la dona, el periple que pot durar dies o setmanes es fa encara més llarg, 
entre punts d’informació a les dones, recursos socials, atenció jurídica, etc. Evidentment, en cas de 
tenir filles i/o fills al seu càrrec la situació encara resulta més complexa  

 

Un cop les dones entren en contacte amb els serveis d'atenció, aquests valoren si han de ser 
derivades a un recurs d'acollida o a altres serveis d'atenció dels que es disposa des de les entitats 
municipals. En aquest sentit, les dones que entren en els recursos d'acollida són aquelles que o bé 
per qüestions de seguretat necessiten de total protecció i per tant d'una ubicació que romangui en 
secret; o bé es tracta de dones que, en aquests moments de la seva vida, no disposen de recursos 
econòmics, o de xarxa social i familiar que els hi possibiliti altra sortida que la que dóna 
l'administració.  

2.2.- L’acolliment d’emergència 
 
En un primers moments –que poden ser dies o algunes setmanes- les dones que ho necessiten, 
juntament amb les persones dependents al seu càrrec, són allotjades en recursos d’acolliment 
d’emergència. Aquest primer acolliment és especialment delicat, ja que és la primera vegada -des 
que han pres la decisió de marxar- que es disposa d’un espai i uns moments per pair tot el que està 
passant.  

 

A Bilbao l’acolliment d’urgència és competència de la Diputació, no de la ciutat. La Diputació té un 
Refugi per a dones víctimes de violència de gènere amb unes 12 places per situacions d’urgència. 
És des d’aquí que són derivades a l’Area de la Mujer de l’Ajuntament, on se la citarà i es passarà a 
oferir-li els recursos municipals. 

 

 



A Sevilla el circuit d’acollida disposa de centres d’emergència a totes les províncies andaluses. Les 
dones que ho necessiten entren al centre d’emergència de la seva província de diferent número de 
places. La gestió d’aquests centres es realitza pel mateix equip de la casa d’acollida d’aquella ciutat. 
La de Sevilla té 8 habitacions amb 15 llits. A més, a la casa d’acollida hi ha un pis per emergència 
amb 3 habitacions.  

 

A Barcelona el sistema d’acolliment d’emergència funciona dins del dispositiu municipal 
d’emergència social. Això suposa que actualment no hi ha recursos específics, encara que ens 
consta l’existència d’un projecte per construir centres d’acolliment d’emergència per a dones que 
han viscut situacions de violència. L’Ajuntament compta amb centres privats amb els que es té 
convenis de col·laboració, amb pensions i, eventualment, amb alguns centres d’acolliment 
d’urgència de la Generalitat de Catalunya. Les dones acollides a hostals de Barcelona estan soles, ni 
conviuen amb altres dones ni tenen la presència de professionals. Per ser ateses hauran de 
desplaçar-se a l’EAD.  

 

En el cas de Bilbao i Sevilla les dones acudeixen sempre al centre d’emergència acompanyades, ja 
sigui de la policia, ja sigui d'alguna professional dels serveis d'atenció. A Barcelona en canvi, aquest 
acompanyament no sempre es dóna. La treballadora social pacta des de l'EAD una plaça a un hostal 
i en alguns casos és la dona la que, sola o amb els seus fills i filles, s'ha de dirigir a l'hostal, amb 
l'ajut d'un plànol i dels diners per al transport, si ella no en té. 

 

Segons el que hem pogut recollir a través de les entrevistes a les dones acollides, a Sevilla i Bilbao 
la valoració d’aquesta acollida és molt positiva. Tot i que algunes dones tenen dificultats per 
adaptar-se als controls horaris i les limitacions alhora de sortir dels centres. El cas de Barcelona, que 
com ja s’ha comentat no compta amb recursos propis per l’acolliment d’emergència, les respostes 
no són tan homogènies i depenen molt d’on hagin estat acollides. El testimoni d’algunes dones 
entrevistades resulta molt  preocupant. A mode d’exemple:  

 

El hostal primero asqueroso, horrible. Llegué a un hostal que era como la casa de otro chico, un 
viejo, y tuve que dormir en una habitación la mitad de esto [señala el espacio donde se realiza la 
entrevista], con una ventana mirando a otra habitación, sin aire y sin nada y todo hecho una 
mierda, todo sucio. El señor dormía en la cocina, daba el desayuno por la mañana que era un vaso 
de leche con galletas o magdalenas y en las habitaciones que había ahí había gitanos, rumanos… 
chillando toda la noche. Cuando faltan plazas en el hostal, él les lleva a su casa. Yo estuve un día 
ahí. Después ya me mandaron a otro hostal… una habitación también súper pequeñita, con dos 
camas, hecho una mierda.  

 

Si bé totes les dones entrevistades havien passat per un recurs d’emergència abans de ser acollides 
temporalment, no totes les dones que passen pel recurs d’emergència arriben als recursos 
d’acolliment temporal. L’acolliment temporal serà només per aquelles dones que no tinguin altres 
opcions d’allotjament. En aquest sentit, les dones que seran temporalment acollides són, en la major 
part dels casos, aquelles que no disposen de recursos econòmics per poder fer front a les despeses 
que suposa una nova vivenda, ni tenen xarxa familiar o xarxa social que puguin acollir-les. Són 
molt poques les dones entrevistades que, tenint altres opcions d’acollida, triïn viure en els recursos 
oferts per l’administració; les que ho trien ho fan per raons de seguretat.  

 

 



Les responsables dels recursos de les tres ciutats coincidien en fer incidència en que el perfil de les 
usuàries de l’acolliment temporal ha canviat molts des que es van posar en marxa els primers 
centres. Si abans es tractava de dones amb una bona situació econòmica, amb casa de propietat, a 
l’espera que el marit abandonés la llar familiar; actualment les dones acollides no tenen recursos 
econòmics, ni casa a la que tornar.   

 

Entre els criteris alhora de valorar l’entrada d’una dona en un recurs d’acolliment temporal hem 
trobat grans diferències pel que fa a les formes de manifestació de violència dins la parella, que es 
consideren aptes per a l’acolliment. A Sevilla gairebé totes les dones acollides fugien de situacions 
de violència que es manifestaven principalment en greus agressions físiques i/o amenaces de mort. 
A Bilbao, en canvi, trobem un ventall més ampli de situacions, entre els que s’inclou fins i tot dones 
en situació de conflictivitat conjugal o de parella. En aquest sentit, l’accent que al model andalús es 
posa en la qüestió de la seguretat, mentre que a Bilbao l’èmfasi es posa en trencar la situació de 
dependència de la parella i en l’autonomia de les dones. A la casa d’acollida de Barcelona també 
trobarem dones que havien viscut violència familiar, produïda pel pare. 

 

Si bé és cert que en totes les ciutats es mostra una voluntat d’atendre a totes les dones que 
necessiten d’acolliment, hi ha greus mancances per fer front a determinades situacions en les que la 
violència no és l’únic factor a tenir present a l’hora de plantejar la intervenció amb les dones. 
Especialment greu és la situació de dones amb un consum actiu de drogues i/o alcohol, les 
treballadores sexuals i les dones amb trastorns mentals greus, que són excloses del recursos 
d’acolliment temporal.  

 

Les responsables polítiques d’aquests recursos justificaren aquesta exclusió perquè no es considera 
que els recursos d’acolliment existents siguin adequats per atendre les necessitats específiques 
d’aquetes dones, ja que no es disposa dels recursos adients per atendre les seves situacions 
específiques, tot garantint les condicions de seguretat i protecció que exigeix un recurs d’acolliment 
per qüestions de violència masclista. Cap de les tres ciutats disposa de recursos específics per 
atendre les necessitats d’aquestes dones, deixant-les en situació de total desatenció. Si bé el 
raonament de les responsables dels recursos és comprensible, la greu situació de desemparament en 
la que es deixa les dones excloses dels recursos és inacceptable.  

3.- Els recursos d’acolliment temporal 
 
Les dones al recurs d’acolliment temporal passaran un període de temps més o menys llarg. Durant 
aquest temps aquest recurs serà la seva única llar, on han de sentir-se a gust i tranquil·les, i on poder 
iniciar el seu procés de recuperació. L’arribada sol ser el primer moment en que les dones tenen la 
seguretat de poder estabilitzar-se per un període de temps, més o menys llarg depenent de la ciutat i 
de la situació.  

 

Generalment, arriben al recurs d’acolliment molt ferides, la majoria han perdut l’autoestima i la 
confiança en elles mateixes i en les seves capacitats. Recuperar-les no serà un procés fàcil. Durant 
els primers temps les dones hauran de fer front a tots els canvis que suposa l'acolliment: començar 
una vida soles o amb les seves filles i fills en una nova llar, en una nova ciutat segons els casos; 
crear noves relacions, adaptar-se a les normes del recurs, etc. A més, l’abandó de la llar i la ruptura 
de la situació de violència implica, per a moltes d’elles, la ruptura amb vincles familiars i d’amistat 
i el canvi o la renúncia del lloc de treball.  

 



Les dones, després de la confusió inicial, hauran de fer-se a la idea de tot el que implica la decisió 
presa. En el cas de tenir filles i fills hauran d’acompanyar-los en la l’adaptació a les noves 
circumstàncies. Sovint viuen moments de dubtes i està molt present la por i la desconfiança. Durant 
aquest període, les professionals destaquen que la seva funció principal és la de reforçar-les en la 
seva decisió, treballar per la creació de vincles de confiança, acompanyar-les en el procés 
d'adaptació al nou habitatge, a la nova convivència i a la nova normativa.  

 

En una etapa posterior, l'atenció anirà focalitzada a que les dones recuperin d'una forma gradual la 
seva autonomia. La recuperació de la confiança en elles mateixes passa per anar recomposant 
aquells aspectes de la seva vida que han quedat malmesos per la situació de violència. Aconseguir la 
independència econòmica, un habitatge i començar una nova vida, lliure de violència seran els 
eixos, que segons les professionals, guiaran el treball en aquesta posterior etapa. És important 
destacar que gairebé cap de les professionals entrevistades esperen que les dones surtin de la casa 
amb tots aquests aspectes solucionats. La majoria pensen que el procés haurà tingut èxit si s'ha 
aconseguit que les dones disposin d'eines que els hi possibilitin resoldre les situacions que una vida 
autònoma suposa.   

 

Les filles i fills també han de fer front a totes aquestes circumstàncies. En la major part dels casos 
hauran de canviar d’escola, de barri, de ciutat a vegades, d’amistats, hauran d’interrompre 
temporalment les relacions familiars properes i s’hauran d’adaptar al recurs d’acollida. Sigui com 
sigui, en tots els casos, una de les qüestions a les que hauran de fer front ambdós, mare i filla o fill, 
serà la seva relació. La culpabilització, el rebuig, la sobre-protecció, la confiança són, segons les 
professionals algunes de les qüestions centrals que s’hauran de treballar. Com veurem, només 
Barcelona disposa de recursos específics per a l’atenció de les noies i nois. Entenem que la greu 
situació per la que elles i ells han hagut de passar fa necessari que puguin disposar d’una atenció 
específica i diversificada segons l’edat, segons s’hagin vist afectats per la situació de violència, 
segons la relació amb la mare i amb el pare. 

 

És important tenir present que si bé estem seguint un eix temporal que sembla lineal, es tracta 
només d'una forma de facilitar la lectura. Hi ha passes endavant i passes enredera, dies més durs, i 
dies en els que tot sembla possible. Les professionals ho saben. Una compareixença judicial, la 
sentència sobre el procediment penal de maltractament o sobre aspectes civils de la separació, una 
trobada inesperada, una decepció laboral, són circumstàncies que poden anar sorgint, que escapen al 
control de les dones però poden afectar de forma determinant en el seu procés de recuperació. 

3.1.- El disseny i l’organització dels recursos d’acolliment temporal 
 

Les característiques arquitectòniques, el disseny i l’organització dels recursos  d’acolliment 
temporal influeixen d’una manera determinant en el model d’acollida seguit a cadascuna de les 
ciutats i en molts dels aspectes del dia a dia de les dones.  

 

A Bilbao, l’Ajuntament compta amb set pisos ubicats en diferents barris de la ciutat on les dones 
viuen soles, amb les seves filles o fills menors d’edat o compartint amb altres dones acollides. Els 
pisos disposen de tot el necessari per viure, són lluminosos, amplis, de recent construcció i decorats 
amb molta cura.  

 

 



A Barcelona el centre és un àtic ubicat en un edifici destinat en la majoria a vivendes privades. La 
planta destinada a la casa d’acollida està composta per deu habitacions per les dones i les seves 
filles i fills. Disposa també d’espais d’ús comú: banys, menjador, sala d’estar amb un espai destinat 
a jocs, cuina, biblioteca i una amplia terrassa. A més a més, hi ha un despatx destinat exclusivament 
als i les professionals i a la direcció del centre. Els productes d’ús quotidià (paper w.c, menjar, 
bolquers) són a un petit magatzem al que només tenen accés els i les professionals.  

 

A Sevilla existeix un únic centre d’acollida ubicat al centre de la ciutat. Es tracta d’un ampli 
complex composat per dos edificis amb un ampli pati al centre. En les plantes baixes d’un d’aquests 
edificis es concentra la major part dels serveis administratius i d’atenció a les dones del centre. La 
resta del complex està dividit en els apartaments destinats a l’acolliment de les dones (un dels 
apartaments està destinat a emergències). Igual que a Bilbao, algunes dones viuen soles amb les 
seves filles i fills, i d’altres comparteixen apartament. Cada apartament funciona com a pis autònom 
amb bany i cuina pròpia.  A més a més les dones disposen d’alguns espais comuns: una sala 
d’ordenadors amb connexió a internet i una sala de reunió i de descans dotada de sofàs i televisió, 
encara que l’espai comú més utilitzat és el pati. 

 

Un dels aspectes a destacar és que per la construcció d’aquest centre es va consultar una arquitecta 
feminista per tal de minimitzar la sobrevictimització de les dones a través de l’organització de 
l’espai. En aquest sentit és important tenir present que a Sevilla s’han destinat molts recursos 
econòmics dirigits a donar suport a les dones en situació de violència. La construcció d’aquests 
centres en són un clar exemple.  

 

Aquesta organització arquitectònica té molt a veure amb el model d’acolliment i l’atenció que 
rebran les dones. L’existència d’espais propis, el nivell de convivència amb la resta de dones 
acollides, el grau d’intervenció professional, l’accés als productes bàsics, són qüestions que 
condicionaran el dia a dia de les dones, i que tenen molt a veure amb la forma que se li ha donat a 
l’acollida a les tres ciutats estudiades.  En aquests sentit i com s’anirà veient, el model de Barcelona 
és el que es presenta com a menys flexible, i en el que les dones hauran de fer front a més 
restriccions. 

 

Quan les dones arriben al recurs d’acolliment, entren en contacte amb tota una xarxa de recursos 
socials. La psicòloga, l’advocada, la treballadora social, les educadores, el personal de la direcció 
dels centres, passaran a formar part de les relacions quotidianes que tenen les dones. A Bilbao tot 
l’equip treballa des de l’Área de la Mujer situada a l’ajuntament, excepte les educadores socials que 
a més de desplaçar-se als pisos, realitzen les tasques d’acompanyament a les dones. Tant les 
treballadores socials que estan a l’Ajuntament com les educadores que es desplacen als pisos, 
pactem amb la dona un pla de treball per a la seva recuperació integral.  Les educadores, que estan 
més presents a la vida de les dones, les ajuden a situar-se en la nova zona en la que viuen, a tramitar 
el canvi de centre de salut, d’escola i en definitiva, en totes aquells moments en què la situació ho 
requereix. Val a dir que aquest equip d’educadores és molt flexible i que la seva intervenció va 
variant al llarg del procés d’acolliment. Si durant els primers dies la presència de les educadores és 
molt freqüent, i l’acompanyament a les dones es dóna per a gairebé qualsevol tipus de gestió; a 
mesura que les dones van avançant en el seu procés d’empoderament, les trobades es distancien, els 
acompanyaments cada cop són més puntuals i es treballa per la recuperació de la total autonomia de 
les dones.  

 

 



A Sevilla totes les professionals estan al centre d’acollida. Els despatxos de l’advocada, les 
treballadores socials, la psicòloga i la directora ocupen un apartament dels edificis. Durant les hores 
que aquestes professionals estan al centre, les dones hi poden anar quan vulguin sense necessitat de 
cita prèvia. Sempre hi ha presència de les educadores. Dos cops al dia passen a visitar les dones pels 
seus apartaments i la resta de temps romanen al centre per a qualsevol qüestió o situació que 
requereixi de la seva atenció. A més a més d’aquest acompanyament quotidià a les dones, sempre hi 
ha alguna professional encarregada d’atendre el telèfon i fer les primeres acollides a les dones que 
van arribant. També són les encarregades del control de les entrades així com de la gestió de les 
claus dels apartaments de les dones, donat que han de deixar les claus cada cop que surten del 
centre. La mateixa psicòloga que treballa amb les dones és qui es dedicarà a les criatures. 

 

A Barcelona, l’EAD i els i les professionals de la casa d’acollida elaboren conjuntament un pla de 
treball per a cada dona en funció de les seves necessitats (laborals, de formació, etc.). Ambdós 
equips treballen d’una forma coordinada i mantenen les seves tasques ben diferenciades. La casa 
d’acollida de Barcelona compta amb una directora, educadores socials, educador infantil, psicòloga 
de dones, psicòloga infantil i treballadora familiar (qui dóna suport a les qüestions d’organització 
quotidiana de la casa). Les educadores a disposició de les dones les vint-i-quatre hores per atendre 
qualsevol tipus de qüestió. Les dones només van esporàdicament a l’EAD per contactar amb la 
treballadora social de referència que cada una tingui i per resoldre qüestions vinculades amb la 
gestió del seu pas pel recurs d’acollida.  

 

Com ja s’esmentava destaca positivament la figura de la psicòloga infantil especialitzada en 
l’atenció exclusiva a les nenes i als nens acollides/ts amb les seves mares, així com la presència 
d’un educador infantil-home a la casa. Per una banda és una atenció específica és molt adient. Per 
l’altra que sigui un educador home és interessant des de la perspectiva d’aportar a les criatures 
figures masculines lliures del model d’agressivitat i violència que han conegut. Al mateix temps, per 
a les dones de la casa també és un repte i aprenentatge (tornar a) socialitzar amb un home en termes 
d’igualtat i respecte. 

 

La presència de les professionals és un factor que té molt pes en el dia a dia de les dones, i la forma 
de viure-ho canvia molt no només segons els models d’acollida, sinó també segons la vivència i la 
personalitat de cada una. Les professionals juguen un paper ambivalent. Per una banda tenen la 
funció d'acompanyar i fer un seguiment de les dones durant tot el procés d'acolliment; per l'altra 
tenen la funció de fer complir les normes i el pla de treball que han pactat amb les dones. Per 
algunes dones el seguiment per part de les professionals és valorat del tot positiu; per d’altres, en 
canvi, aquest seguiment s'assembla massa al control, ho viuen com una pèrdua del poder de decisió 
sobre la pròpia vida. 

 

Més enllà de la diversitat de les experiències a les tres ciutats, existeix una idea molt compartida 
entre les dones en reconèixer que el grau d’intervenció que les professionals tenen sobre les seves 
vides les afecta d’una manera que no és supèrflua. L’estança pel recurs d’acollida no només 
determina que les dones compleixin una sèrie de normes bàsiques per garantir la convivència i la 
seguretat. D’una manera que considerem inevitable, i reconeixent diferències en la intensitat de la 
intervenció segons cada model, les dones senten que un pla tan íntim com el de la personalitat està 
sent afectat al passar pel recurs. Així queda reflectit en molts dels seus relats, a mode d’exemple: 

 

Esa independencia que yo tenía al principio, yo ahora estoy frustrada con eso. Porque ahora tengo 
miedo a salir, le decía ‘He dependido tanto de ustedes que ahora me va a costar trabajo caminar 



sola’. Yo camino de las manos de ellas, ahora ellas al soltarme las manos ‘camina tú sola’ es como 
empezar de nuevo. Ellas me dicen que van a llamarme, que yo quiero que me llamen, que se 
preocupen por mí, y poco a poco, pero eso de llegar aquí… tener una visión de la vida de luchar, de 
trabajar, de ser echada pa adelante, que te lo hagan así aaaaaa, te lo quiten, como obligándote a 
que tienes que depender de los demás para poder vivir. ¡Error! Si le quitas la libertad a esa mujer, 
después para empezar de nuevo le va a costar muchísimo trabajo (dona a Bilbao). 

  

Te anulan un poco la capacidad de guiarte por tu intuición, que pierdes la capacidad de dirigir tu 
propia vida. En vez de guiarte y de asesorarte… te machacan mucho y te montan ellos un camino y 
tú has de seguir ese camino […] Sí que me han ayudado pero me falta capacidad de reacción y 
soltura. Quizás dependo mucho de ellos, me he acostumbrado a depender mucho de ellos (dona a 
Barcelona). 

 

Considerem que aquest lligam creat entre les dones i les professionals es potencia per les condicions 
especials en les que es desenvolupa aquesta relació. Això significa que, en general, les dones arriben 
a la casa amb pors i incerteses sobre el seu futur i el de les seves filles i fills, amb una història molt 
dura a sobre, adaptant-se a noves normes, compartint un mateix espai amb d’altres dones 
desconegudes i, al mateix temps, tenint una psicòloga, treballadora i educadora social com referents 
constants en la seva nova quotidianitat.  

 

Evidentment, la dependència creada a partir d’aquests lligams amb les professionals de la casa varia 
en funció del temps d’estadia: no és el mateix romandre cinc mesos que dos anys en el recurs 
d’acolliment. Per una altra part, també hem de destacar que les professionals són persones que han 
de conviure amb realitats i experiències complexes, que treballen amb molta pressió i no sempre és 
tan senzill separa el seu rol de professionals del de dones que tracten amb d’altres dones. 

 

Aquesta presència de les professionals es fa especialment delicada quan entra en joc la qüestió de 
l’educació i les relacions amb les filles i fills. Moltes mares reconeixien que havien tingut alguns 
problemes amb la relació amb les seves filles i fills, arrel de la situació de violència i de tots els 
canvis derivats de la decisió de trencar amb aquesta situació. En aquests casos són moltes les que   
reconeixen que el recolzament per part de les professionals va ser molt important.  

 

Tot i així algunes mares també han explicat que la intervenció de les professionals respecte als filles 
i fills o respecte a la relació de les mares amb les seves filles i fills alguns cops no era del tot 
adequada. Algunes dones ens han relatat situacions en les que s'havien sentit desautoritzades davant 
les filles i fills per part d'algun professional; altres ens han explicat que alguns cops no estaven 
d'acord amb els criteris educatius marcats per l'educadora. D'altres ens han explicat que han sentit 
que es posava en qüestió el seu rol de mare. Totes aquestes situacions poden contribuir a la 
inseguretat de les dones. Tot seguit, només un exemple:   

 

Me sentía como que yo no podía con mi hijo, como que yo era una inútil, como que no sabía cómo 
tratar a mi hijo. Y que muchas de las cosas que le están pasando a mi hijo son por mi culpa. A 
veces uno asume el rollo mental de ‘ah, por mi culpa’ (dona a Bilbao). 

 

Aquest aspecte agafa unes dimensions més greus a Barcelona, on la custòdia de les filles i fills ha 
sigut utilitzada en algunes ocasions per part de les professionals com a forma d’amenaça a les dones 



acollides. A aquesta ciutat la por a poder perdre la custòdia de les filles i fills es present durant tota 
l'acollida, segons la majoria dels relats recopilats per a la realització de la recerca que aquí es 
presenta. A mode d’exemple:   

 

Al firmar las normas, no es sólo que si no las cumples te pueden echar, es que te pueden quitar a 
tus hijos. Te lo dicen. Yo he estado todo este tiempo con ese miedo y lo sigo teniendo. Tengo una ex-
compañera que se le ha amenazado con lo mismo. Yo sigo con ese miedo porque yo no puedo 
trabajar, entonces no sé cómo voy a mantener a mis hijos y tengo miedo de que me los quiten por 
eso. A mí me dicen que no, pero yo no lo sé  (dona a Barcelona). 

 

Respecte a aquest punt cal destacar que la major part de les dones entrevistades exercien de forma 
responsable el seu rol de mares, fins i tot, vivint en situació de violència. És molt important que la 
dependència de les dones al recurs d'acollida, no doni peu a que tota la seva vida sigui susceptible 
de ser controlada i regulada per les professionals que hi treballen.  

 

Tant a Sevilla com a Bilbao les dones disposen del seu propi pis, que comparteixen amb les seves 
filles i fills, i en alguns casos amb altres dones. A Barcelona, en canvi, les dones només disposen 
com a espai propi la seva habitació, en les que viuen amb les seves filles i fills. En els casos en que 
les dones no tenen filles i fills al seu càrrec, poden trobar-se en la situació de compartir habitació.  

 

En el cas de Sevilla, l’aspecte positiu de la convivència entre les dones ha quedat molt reflectit en 
els seus relats. La majoria de les dones entrevistades en aquella ciutat coincidien en que una de les 
coses més positives que destaquen de l'estada al centre és haver conegut companyes que han 
esdevingut amigues. El fet de que el centre compti amb diversos espais de convivència, però també 
possibiliti espais d’intimitat, facilita que les dones puguin triar amb qui i quan es relacionen, i així 
crear llaços d’amistat que no es viuen com a imposats.  

 

Cuando llegó ella [su actual compañera de piso] yo tenía que ir a Málaga por un trámite. 
Estuvimos juntas en la Casa de Acogida de Málaga, pero no sabía que íbamos a estar juntas acá 
(dona a Sevilla). 

 

Estoy compartiendo un piso con …, coincidí con ella en el Centro de Emergencia de Málaga. 
Somos grandes compañeras, tranquila, como yo (dona a Sevilla). 

 

A Bilbao només conviuen les dones que comparteixen pis amb les seves filles i fills. El fet de 
comptar amb una xarxa de pisos, permet molta flexibilitat a l’hora de poder gestionar les diferents 
situacions relatives a la convivència que puguin anar sorgint. Una de les dones entrevistades ens 
explicava que en el primer pis en el que va estar va tenir conflictes amb la dona amb qui li havia 
tocat viure. Es va solucionar trencant la convivència, una d'elles va canviar de pis.  

 

Compartir piso, no hay más opción. Pero tener unas normas y respetar esas normas, que no puedes 
beber, que no puedes fumar, que no puedes armar escándalo, que uno llega… ella [compañera con 
quien estuvo en conflicto] armaba escándalo, tomaba, hacía las cosas mal. Hasta que llegó un 
momento en que casi me voy a las manos con ella. Me tuvieron que cambiar a otro piso, con otra 
mujer y ahí bien. Limpiábamos juntas, todo, normal. Porque entiendo que somos mujeres y 



debemos ayudarnos, pero no abuses de lo que estás pasando, y faltas de respeto no (dona a Bilbao). 

 

A Barcelona les dones disposen d’una habitació, que en el cas de no tenir filles o fills al seu càrrec, 
poden compartir amb altres dones. Tot aquell temps que restin fora de l’habitació han de conviure 
necessàriament amb la resta de dones acollides.  El fet de que les dones comptin amb un espai propi 
molt reduït, i alguns cops ni amb això, pot fer molt més complexa la convivència, així com la gestió 
dels conflictes generats per aquesta convivència. En aquest sentit, si bé la majoria de dones 
expliquen que poder compartir aquests moments amb altres dones sovint els hi resulta molt positiu; 
també són moltes les que preferirien poder tenir un espai per a elles soles amb les seves filles i fills, 
que els hi permetés portar una vida més semblant a la que portarien fora del centre.  

 

La convivencia… era un jaleo. Diez madres, cada madre 1, 2 o 3 hijos… aquello era… Los fines de 
semana con tanto niño en la casa era un “show”, y como lloviera, que no se podía estar ni en la 
terraza… uf… además, durante el fin de semana solo había una educadora y con tanto niño… una 
locura. Acabábamos todas de los nervios, peleándose los niños, corriendo por los pasillos,… los 
vecinos de abajo se quejaban… (dona a Barcelona). 

 

Les dones tenen la clau dels seus apartaments o habitació en tots tres models. A Barcelona, les 
dones disposen de la clau de la seva habitació que poden endur-se al carrer. L’entrada es fa 
mitjançant l’ús de d’intèrfon i l’educadora de torn és l’obligada d’obrir l’entrada principal. A Sevilla 
les dones tenen la clau del seus apartaments, però l’han de deixar al sortir al carrer al despatx de  
l’educadora. Nosaltres vàrem comprovar que aquesta norma és bastant flexible. A Bilbao, les dones 
disposen de les claus dels seus pisos.  Si bé aquest pot semblar un detall sense importància, per les 
dones de Sevilla no tenir clau és un símbol clar de no tenir casa pròpia.  

 

3.2.- La normativa interna dels recursos d’acolliment temporal. 

L’estança als recursos d’acolliment està sotmesa a una normativa interna amb els objectius 
d’organitzar les qüestions col·lectives en el cas que les dones visquin conjuntament, de preservar els 
recursos que se’ls hi ofereixen i de garantir la seva seguretat.  

 

A les tres ciutats les dones han de signar una declaració d’acceptació de la normativa interna dels 
recursos d’acollida, així com un pla de treball que l’equip de professionals i la dona hagin pactat. 
Encara que existeixen petites diferències, en general, les normes són molt semblants a les tres 
ciutats. Les dones tenen dret al tractament respectuós per part de les professionals i de la resta de 
dones, al secret professional de les dades del seu expedient personal, a opinar i prestar suggeriments 
sobre el funcionament de la casa, a l’assistència individualitzada per part de les professionals i al 
dret a la màxima intimitat possibles segons les condicions de les cases. Les dones tenen el deure de 
respectar les companyes i la resta del personal, de no entrar en les dependències alienes excepte el 
consentiment exprés de la companya, de cuidar i conservar el seu espai privat i els seus objectes 
personals, així com dels comuns. Hauran també d’encarregar-se de la neteja diària del seu espai 
personal així com de les tasques col·lectives que les corresponguin. A més, hauran de cuidar el seu 
aspecte personal i el de la seva canalla. Els conflictes que sorgeixin hauran de resoldre’s de manera 
respectuosa i de no haver acord, hauran de prendre com mediadora a la professional que estigui de 
torn, podent demanar posteriorment la reconsideració de la decisió a la directora. Les dones 
s’hauran de responsabilitzar en tot moment de les seves criatures. 



 

Algunes de les normes més importants són per una banda la prohibició de comunicar l’adreça del 
centre a ningú, ni a familiars, ni a amics/gues. Tampoc es podrà quedar amb gent al voltant de la 
casa. Dins la casa està completament prohibit consumir alcohol o qualsevol altre substància tòxica.  

 

A més a més, tots els centres d’acolliment tenen uns horaris que les dones han de complir. Sobretot 
són horaris per les nits, que evidentment es flexibilitzen en el cas que la dona treballi de nit. Si no és 
així té un horari de tornada a la casa. Si les dones surten o volen modificar per algun motiu l’horari 
establert han de comunicar-ho a la direcció del centre. 

 

El pla de treball és un document que estableix els compromisos que s’acordin entre la dona i l’equip 
i deixarà constància de l’evolució de la dona, així com de les gestions i intervencions de l’equip. 
Aquest pla s’etendrà com un compromís de treball i comprendrà totes les àrees d’intervenció 
(treball social, qüestions jurídiques, teràpia psicològica, etc.). Les professionals implicades en 
l’elaboració del pla de treball variaran segons l’organtització de cada ciutat. En el cas de Barcelona 
el pla s’elabora entre la dona, l’EAD i la casa d’acollida.  

 

Tots els centres d’acollida visitats disposen de recursos per fer front a les necessitats bàsiques  de 
les dones i de les seves filles i fills des del moment de la seva entrada i durant  tot el període de la 
acollida. Des d’un principi es facilita a les dones que ho necessiten tots els productes de primera 
necessitat: roba, productes íntims, bolquers. Tots els recursos que hem pogut conèixer estan 
preparats per acollir a dones que arriben sense rés i per cobrir les seves necessitats durant tota 
l’estada. Tot i així, la forma en què s’administren aquests recursos és diferent segons el model 
d’acollida.  

 

A Bilbao, al tractar-se de pisos autònoms són les dones les que es fan càrrec de les compres i de les 
tasques de manteniment de la llar. Disposen d’un ajut econòmic que els hi permet fer front a totes 
aquestes despeses. Són elles les que decideixen els productes que desitgen i són elles les que els 
administren. Si bé es cert que les educadores tenen entre les seves funcions les de garantir que 
aquestes dones fan un ús adequat dels recursos dels que disposen.  

 

A Barcelona és des de la direcció des de la que s’administren tots els productes bàsics. Les dones 
hauran de dirigir-se a alguna de les professionals en el cas de necessitar qualsevol cosa, donat que 
són les úniques que disposen de la clau de l’habitació en la que estan emmagatzemats tots els 
productes.  

 

Para ir al lavabo, puedes tener una emergencia muy urgente y tienes que ir corriendo al despacho 
a pedir papel porque no hay nunca. Siempre tienes que pedir las cosas personales [...] Lo que tú 
has vivido en tu casa… y aquí tienes que estar como un perro pidiendo las cosas (dona a 
Barcelona). 

 

Pel que fa al menjar, és una empresa de càtering la que el porta. Les dones mengen totes juntes a un 
menjador comú i no els hi està permès menjar a les habitacions, donat que aquestes no estan dotades 
d’espais adequats. Tampoc els hi està permès portar productes pels seu propi consum.  

 



También la comida, no me gusta mucho, pero antes había un catering mucho peor. Pero es 
asquerosa la comida. Dicen que la hace un nutricionista, pero es todos los días verdura, pescado, 
asqueroso, sin sabor a nada… Y tú no puedes traer comida aquí. Si quieres comer otra cosa, tiene 
que ser fuera de la casa, pero como tienes que ahorrar, tampoco te puedes pegar muchos lujos. O si 
quieres tomarte una coca-cola, si la traes a la casa, tiene que ser para todos (dona a Barcelona). 

 

A Sevilla, igual que a Barcelona, és la direcció del centre la que es fa càrrec de tots els productes 
bàsics. En aquest sentit, les dones tampoc no poden triar quins són els productes que volen 
consumir. El que canvia és que les dones poden disposar d’aquests productes d’una forma menys 
restrictiva que en el cas de Barcelona, donat que poden emmagatzemar-los en els seus apartaments. 

 

En el referència al menjar, a Sevilla també funcionen amb catering. Però igual que passa amb els 
productes bàsics, són les dones les que van a buscar el menjar a la cuina comú i el porten al seu 
apartament. Això facilita que el moment  del menjar  pugui ser per les dones i les seves filles i fills 
un moment de tranquil·litat i de intimitat. Pot ser també un moment per compartir amb les dones 
amb qui s’hagin establert uns vincles d’amistat més forts. En definitiva, uns moments en els que 
sentir-se a casa, recreant dinàmiques familiars i socials semblants a les existents fora del recurs.   

 

Nos traen la comida, los alimentos y a la noche nos cocinamos. Al mediodía el menú está 
planteado, todas las mujeres comemos lo mismo (dona a Sevilla). 

 

A partir de las 21 no puedes pedir comida porque el horario es de 9 a 21. Después todo lo que 
necesites, te lo dan: toallitas, pañales, te dan para que pagues los libros, el uniforme de los niños. 
Lo único que no me gusta, porque yo soy delicada para la comida, porque viene de catering y a mi 
algunas cosas no me gustan, pero a mis niños sí (dona a Sevilla). 

 

L’equip d’atenció intervé molt especialment en la qüestió de l’estalvi. S’intenta promoure que les 
dones estalviïn les ajudes o salaris que puguin tenir ja que tenen tot allò bàsic cobert a la casa i els 
diners els hi faran falta a la sortida. Aquest tema apareix moltes vegades en el pla de treball i les 
educadores en fan un seguiment. 

 

Una altra de les qüestions que ha sortit és la relativa a l’oci i al temps de lleure. Tant les dones com 
les professionals pensen que fer activitats de lleure programades és quelcom molt positiu donat que 
fomenta la creació de vincles d’amistat entre les dones i trenquen amb la monotonia del dia a dia. A 
Sevilla i a Barcelona és on més s’organitzen activitats recreatives per a les dones. A Barcelona, 
s’aprofiten regularment els esdeveniments socials i lúdics organitzats des d’entitats del barri. A 
Sevilla aquestes iniciatives lúdiques són especialment rellevants ja que les dones provenen d’altres 
províncies andaluses i no tenen xarxa social a la ciutat: 

 

Aquí se les da peluquería, viajes, cine, excursiones, playa en verano. Tú les das el dinero, pero no 
sabes si cambian los billetes. Tienen sus programas de ocio. […] La heterogeneidad de 
procedencias hace que también las actividades deban hacerse aquí. […] Nuestra responsabilidad 
es la seguridad y luego que intenten hacer una vida lo más normal posible. […] Pueden ir a todas 
las actividades que haya en Sevilla, nosotros organizamos todo. Algunas luego no quieren ir. 

 



Si bé a Bilbao existeix un reconeixement de la necessitat d’incloure aquest tipus d’activitats com un 
element més en la construcció de la quotidianitat del es dones en el recurs d’acollida, creiem que la 
seva absència està vinculada amb el tipus d’organització arquitectònica del recurs. Això vol dir que 
mentre a Sevilla i Barcelona les dones comparteixen més espais quotidians comuns, a Bilbao, pel 
contrari, les dones que viuen a diferents pisos tenen moltes poques opcions per a conèixer-se i 
relacionar-se entre sí. 

 

Convé destacar aquí que a Bilbao existeix una entitat feminista anomenada Galarzi que reuneix una 
sèrie de professionals amb la voluntat d’eradicar la violència vers les dones. Entre d’altres aspectes 
del seu projecte, crearen tres pisos d’acollida per a dones que autogestionaven l’organització i 
convivència de la casa (mentre que les professionals treballaven sobretot amb els factors psicològics 
i jurídics de les dones). En el moment de portar a terme el treball de camp a Bilbao, Galarzi 
comptava amb un pis amb capacitat per a cinc dones. Mencionem aquí aquesta entitat perquè a 
l’hora de gestionar les activitats relatives a l’oci, Galarzi ha treballat especialment aquesta qüestió.  

 

Com la responsable política del recurs d’acolliment a Bilbao reconeix: 

Ellas [Galarazi] tienen una cosa que nosotras no tenemos, porque trabajan mucho el tiempo de 
ocio y la red social. Nosotras podemos enviar a mujeres acogidas con ellas, porque se reúnen unas 
cuantas y hacen una excursión, pero al mismo tiempo con sus mujeres, víctimas de violencia 
aunque no estén en los pisos, las reúnen para hacer una excursión o ir al cine. Creo que nosotras 
deberíamos trabajar esto. 

 

Segons una responsable de Galarzi:   

Una de las principales diferencias con el modelo de acogida del Ayuntamiento de Bilbao es que la 
relación es mucho más cercana, va un poco más allá de lo que es el trabajo. Nosotras tenemos 
actividades, vamos un poco más a socializar a las mujeres, no tanto a mantenerlas ahí. Creo que es 
la principal diferencia. […] Nosotras no decimos “las mujeres no tienen una red social”, vamos a 
dársela, que no me tengan que llamar a mí. Se han llamado entre ellas, unas se han ayudado a 
otras a salir de casa, a ir a su propia casa la primera noche. Esa parte no la da [el Ayuntamiento]. 
Y, ¡es tan importante! Porque ellas, ellas no les queda otra opción que salir, pero de que han salido, 
se toman un chocolate con churros en la casa nueva, y están encantadas. Porque no tienen otra, no 
tienen más redes. O nos vamos un fin de semana a una casa, o nos vamos de excursión, todo eso lo 
tenemos nosotras, y esa es la parte que no hay, la parte más de ocio. 

3.3.- La normativa i la intervenció professional segons la percepció de les dones 
 

La majoria de les dones entrevistades són completament conscients que viure en un recurs 
d’acollida implica el respecte a una normativa interna, tant per raons de seguretat com per raons de 
convivència, encara que sovint ho esmenten com a un fet que limita la seva autonomia. La limitació 
horària és una de les qüestions considerades més problemàtiques per les dones de totes les ciutats. 
Moltes d'elles no entenen per què han de tenir hora de tornada. Si bé entenen que és normal que 
hagin d'avisar si arriben tard, no troben bé que no puguin sortir a la nit, o poder passar el cap de 
setmana fora quan els hi surti l'oportunitat.    

 

Lo que menos me gusta son los horarios. Es como si estuviéramos pagando nosotras el castigo, 
porque no podemos salir. Si quieres quedar con una amiga tienes que estar a las 9:30 aquí… Son 
cosas que en su momento te joden un montón, te da rabia (dona a Barcelona). 



Lo que pasa es que al horario de la comida tienes que estar. Y también cuidar de no estar en la 
calle porque estás en una situación de riesgo. Ellas no conocen tanto hasta qué punto uno se puede 
poner en cierto riesgo. Cuidan mucho, porque quizá uno se acerca a ese sitio, de la pareja. Te van 
conociendo, y cuando te pasan a los pisos, las chicas, las educadoras te van conociendo y ya te van 
soltando un poquito, para que no te sientas que estás ahí presa, ¿no? (dona a Bilbao). 

 

Un altre dels aspectes que per les dones resulta més complicat és mantenir en secret la ubicació dels 
centres. Són moltes les situacions quotidianes en les que les dones es veuen obligades a mentir per 
tal de no trencar amb aquesta norma. Més difícil és encara quan hi ha nenes i nens petits. Una de les 
dones de Sevilla ens explicava que el seu fill creia que vivien a una altre ciutat per a que no li 
digués al pare. Evidentment, la mare estava preocupada pel moment en que el nen s'adonés de la 
mentida i  pel que passaria quan ho fes.  

 

El que familiars i amistats properes i de confiança no puguin visitar-les és problemàtic per moltes 
d'elles, ja que consideren que en aquests moments serien un bon suport.  

 

Lo que menos me gustó es que no podían venir mis padres a verme, eso es lo que iba mal. Porque 
cuando estás mal, que te vengan a ver, entretenerte un poco. Y eso se pasa mal, lo sé por mí y por 
muchas, porque lo hemos comentado, lo malo que tiene la casa de acogida es la familia. Porque los 
amigos en otro lado, pero la familia, el padre, la madre, los hijos... (dona a Bilbao). 

 

Com ja s'ha dit, la major part de les dones opinen que han d'existir unes normes, tant per seguretat, 
com per facilitar la convivència.  

 

Tot i així, també són moltes les dones que consideren que el nivell de regulació de la vida 
quotidiana, més enllà de les normes esmentades, a vegades resulta exagerat:  

 

Del año que llevo aquí han venido chicas sin niños y no han durado ni dos meses, se han ido, 
porque no aguantan el estar controladas, porque necesitan salir, divertirse, despejarse la mente… 
Yo he aguantado aquí por mi hija, porque si hubiera estado sola, yo me hubiera largado ya (dona a 
Barcelona). 

 

Te hacen firmar un contrato con las normas y si no lo cumples, te echan. No puedes decir dónde 
estás, no puedes dar el número de teléfono, no puedes traer a nadie a las cercanías de la casa, no 
puedes tener televisión, ni ventilador, no puedes tener intimidad ninguna (porque ellos pueden 
entrar cuando quieran), no puedes tener bebidas alcohólicas, ni refrescos ni nada, ni comida. Te 
revisan sin avisar la habitación, te registran y todo lo que tienes lo ponen para compartir con toda 
la casa (dona a Barcelona). 

 

Al principio te sientes un poco limitada. No puedes dar la dirección, tengo que cuidarme de los 
sitios a donde voy. Pero eso con el tiempo se va dejando, porque uno ya tiene la seguridad. Sí que 
igual en un principio te puede incomodar…. El que tendría que estar en la cárcel es mi ex pareja, y 
lo que estoy pagando yo ahora es la libertad condicional en cierta forma. Pero por culpa de él, no 
por quienes llevan esto me tengan… Es él el que puso las condiciones, que tenga que esconderme… 
(dona a Bilbao). 



  

3.4.- L’incompliment de la normativa i els casos d’expulsió dels recursos d’acollida. 
 
Segons les entrevistes realitzades a les professionals, els casos d’expulsió són molt poc freqüents i 
només es donen en casos molt greus d’incompliment de la normativa. Un incompliment de 
qüestions no fonamentals de la normativa no suposa en cap cas l’expulsió, sinó que les 
professionals intenten repetir les normes i arribar a consensos amb la dona que incompleix. 
Qüestions fonamentals se solen referir a qüestions de seguretat, i per tant vinculades a l’anonimat de 
l’adreça del recurs sobretot en relació amb el maltractador, o al consum d’alcohol o drogues dins el 
recurs.  

 

Si es falta a alguna d’aquestes normes fonamentals o es dona una reiteració de l’incompliment de la 
normativa de la casa, l’equip corresponent decidirà si es produeix l’expulsió, la data de sortida i la 
línia de treball a seguir amb la família fins aleshores. En totes tres ciutats sembla una cosa que 
l’equip de treball valora molt profundament de manera individualitzada. S’intenta que la dona no 
quedi al carrer, buscant d’altres recursos existents, contactant amb familiars, buscant una pensió, 
etc. 

 

Una idea que es va despendre de la entrevista a la directora de la casa de  
Barcelona és que quan una dona incompleix reiteradament la normativa és un símptoma de que no 
vol estar al recurs, però no s’atreveix a prendre la decisió: 

 

Si no lo puedes soportar (la estancia) quizás que te plantees por qué estás aquí. Y si aún así hay 
incumplimientos reiterados que incluyen faltas de respeto, violencia hacia el resto… Entonces 
expulsión. Hay casos especiales, como 1 chica que quería volver con su pareja y no se atrevía a 
decirlo y se le dijo que no se la expulsaba para que fuera ella la que tomara la decisión de volver 
con su pareja. 

 

Aquest plantejament tot i poder ser cert en determinades ocasions també resulta poc autocrític, 
especialment si tenim present que la casa d’acollida de Barcelona és la que menys té presents les 
necessitats d’intimitat i d’autonomia de les dones en el seu dia a dia. És la que planteja unes normes 
quotidianes més estrictes i la que implica una intervenció professional més injerent.  

 

A les tres ciutats se’ns va dir que si la dona està seguint el pla de treball, encara que comuniqui a 
l’agressor o a algú on està acollida, no es produeix l’expulsió. En el cas de Sevilla i de Bilbao es 
tramita un canvi d’ubicació de recurs, de província i de pis, respectivament. Una altra cosa és el 
contacte reiterat amb el maltractador. En les tres ciutats un contacte telefònic o trobada puntual no 
suposa l’expulsió. Si és habitual i han tornat a reempendre la relació, doncs aleshores sí que es 
considera que és necessari finalitzar l’acolliment, encara que es recomana a la dona que segueixi en 
contacte amb els recursos deambulatoris d’atenció a les dones. Així ho comentava la responsable de 
l’Área de Igualdad de l’Ajuntament de Bilbao: 

 

Un contacto excesivo o reiterado con el maltratador. Entendemos que las mujeres sienta necesidad 
o tenga necesidad de ponerse en contacto con el maltratador, y de verse, e incluso pactar. Es su 
proyecto de vida y creen que pueden solucionarlo. Otra cosa es cuando mantienen constantemente 
una relación con el maltratador. Entonces dices, ala… 



El compliment de les normes i la possibilitat d’expulsió afectarà evidentment de forma diferent les 
dones segons les seves característiques i situacions. Aquí trobem un testimoni d’una dona que va 
viure aquest risc d’una  manera molt angoixant: 

 

Las normas si no las cumplo me echan, eso se me metió en la cabeza, y entonces llevaba todo a 
rajatabla. Y eso lo sufrí mucho. Quizá no tenía que tomármelo tan a pecho, yo creo que no hacía 
falta. Viendo a las demás, dices.... es que no se, aquí todas pasan de todo y yo aquí-... la más vieja y 
la más tonta! (dona a Bilbao). 

 

Una expulsió d’una dona del recurs d’acolliment té un impacte molt negatiu en d’altres dones i 
nenes i nens. A Barcelona, quan vàrem realitzar el treball de camp, acabava de produir-se una 
expulsió i una retirada de les filles i dels fills per part de la Delegació General d’Atenció a la 
Infància i a l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya . Això va generar unes grans dosis 
d’angoixa entre les dones, sobretot en les mares, ja que totes les mares solen tenir conflictes amb les 
seves criatures. En primer lloc, sol haver un rebuig absolut de la decisió professional. En el cas de 
Barcelona va haver un tractament per part de les professionals, explicant els motius i intentant fer 
entendre els motius a les dones. 

 

4.- De camí a l'autonomia 
  

El temps d’acolliment per les dones no és un temps d’espera en el que les dones romanguin 
passives. Les dones a dediquen la major part del seu temps a treballar o buscar feina i fer-se càrrec 
de les seves filles i fills. Recuperar la independència econòmica sol ser una de les qüestions més 
difícils per les dones. Especialment per aquelles que es troben en una situació administrativa 
irregular. 

4.1.- Els recursos econòmics 

L'accés als ajuts econòmics no sempre resulten fàcils, i en la majoria dels casos resulten del tot 
insuficients. Existeixen dos ajuts estatals, el que es deriva de la Llei la Llei Orgànica 1/2004, de 28 
de desembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, i la Renda Activa 
d’Inserció (RAI). Ambdós ajuts són incompatibles. 

 

La Llei Integral preveu a l’art. 27 un ajut per a les dones víctimes de violència de gènere en situació 
econòmica precària (renda mensual inferior al 15 per cent del salari mínim interprofessional) i amb 
dificultats per trobar feina. Aquesta ajuda es rep en un sol pagament i serà equivalent a sis mesos de 
subsidi d’atur amb segons modificacions segons determinades circumstàncies que agreugen la 
situació de la dona (incapacitat, filles i fills al càrrec, etc.). Com tots els drets que se’n deriven de la 
Llei Integral estatal, només es pot gaudir d’aquest dret social si s’acredita la situació de violència 
amb una ordre de protecció o amb sentència judicial ferma que condemni l’agressor per 
maltractaments. Han estat les comunitats autònomes les encarregades de desenvolupar els 
procediments i són les que gestionen aquests ajuts. 

 

Per altra banda, la RAI la reben algunes dones que viuen als recursos d’acollida. Aquest és un ajut 
estatal destinat a col·lectius amb ingressos inferiors als 75 % del Salari Mínim d’Inserció, amb 
especial dificultat per trobar feina i en situació de necessitat econòmica. El programa inclou 



mesures per a ajudar a incorporar-se al mercat laboral. Les dones víctimes de violència de gènere o 
domèstica que acreditin aquesta situació (amb ordre de protecció, informe del Ministerio Fiscal o 
sentència condemnatòria) tenen dret a cobrar la RAI durant onze mesos1 (estan exceptuades 
d’alguns requisits per accedir-hi, com ser major de 45 anys i portar més de 12 meses inscrita com a 
demandant de feina). 

 

El fet que es demani denúncia, exclou moltes dones que han patit violència d’accedir a l’ajuda: 

 

La paga de la mujer maltratada no me la han dado porque no tengo denuncia. Es que ya no lo he 
intentado porque me dijeron que sin denuncia no me la daban, pues bueno, fuera (dona a 
Barcelona). 

 

A part, existeixen les ajudes públiques a les víctimes dels delictes violents i contra la llibertat sexual 
(Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra 
la libertad sexual), que funcionen com un pagament únic de rescabalament, però són difícils 
d’aconseguir i es necessita generalment sentència ferma. Aquesta sí és compatible amb les ajudes 
anteriors. 

 

A Andalusia i al País Basc és on existeixen més ajudes econòmiques per a les dones que viuen a les 
cases d’acollida, sense dependre de la interposició d’una denúncia. A Andalusia, en concret, existeix 
una ajuda econòmica doble regulada per l’Orden de 7 de julio de 2005, BOJA 141 de 21 de julio. 
Per una banda, trobem l’ajuda econòmica d’emergència per aquelles dones que no tinguin recursos 
econòmics i que a judici del personal tècnic que les ajudi necessitin suport econòmic d’urgència per 
manutenció, transport, allotjament, etc. Generalment es dóna aquesta ajuda quan les dones són 
traslladades de província per assegurar la seva seguretat. 

 

Per una altra banda, existeix l’ajut econòmic per aquelles dones que estiguin acollides al servei 
d’atenció i acollida a víctimes de violència de gènere i que no tinguin ingressos econòmics o que 
siguin inferiors al salari mínim interprofessional, sempre que ho valori l’equip tècnic que les 
atengui i faci  el seguiment de la implicació de la dona en el seu procés. Aquesta ajuda té l’objectiu 
de la recuperació psicosocial de les dones i facilitar la seva autonomia. Es realitza en un sol 
pagament fins un màxim de sis mesos del salari mínim interprofessional. 

 

Segons l’art. 10 de l’esmentada ordre, la percepció d’aquestes subvencions serà compatible amb la 
percepció d’altres subvencions, ajudes, etc. per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol 
administracions o ens públics o privats, nacionals, europeus o internacionals. Del treball de camp 
ens consta que aquestes ajudes són bastant comunes entre les dones que viuen a la casa d’acollida 
de Sevilla, i que algunes d’elles han rebut aquesta prestació més la RAI o més la prestació del 
programa Qualifica, que s’explicarà a continuació. 

 

Al País Basc, i en virtut de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, 
es facilita l’accés a les víctimes de violència masclista i en tot cas a les dones que estiguin als pisos 
o centres d’acolliment a la renda bàsica. La renda bàsica del País Vasc està regulada a la Ley 
10/2000, de 27 de desembre, de Carta de Derechos Sociales i comporta una prestació del 75 per 

                                                 
1 La renda és el 80% de l’indicador IPREM. 



cent del salari mínim interprofessionals per dotze mensualitats (té correctors si hi ha gent dependent 
a càrrec de la persona que ho sol·licita) i que tinguin mancances econòmiques per a fer front a les 
necessitats bàsiques i a les derivades d’un procés d’inserció social i laboral. Aquesta ajuda és 
incompatible amb la RAI però no ho seria amb l’ajut que se’n deriva de la Llei Integral estatal. 

 

D’aquesta manera, les víctimes de maltractament domèstic no tindran límit d’edat per a percebre la 
renda bàsica. Les persones que hagin d’abandonar el seu domicili habitual i que s’integrin en el 
d’altres persones (familiars, amics) o als pisos o centres d’acolliment de les administracions tindran 
dret a rebre la renda bàsica, sempre que compleixin els requisits de manca de recursos. A més, es 
preveuen prestacions econòmiques d’urgència fins que es tramitin la resta de prestacions. També 
existiria la possibilitat d’ajudes extraordinàries 

 

Per la seva banda, a Catalunya, la Llei 2/2008, del 24 d’abril, del dret a les dones a eradicar la 
violència masclista, recull a l’art. 46 algunes qüestions sobre les prestacions econòmiques. Apart de 
la RAI, a la que relaxa algun criteri d’accés, però no l’exigència de la denuncia, es preveuen 
prestacions d’urgència social dins del règim general de la Generalitat (Llei 13/2006, 27 juliol, de 
prestacions socials de caràcter econòmic), i algunes extraordinàries, per les que no caldrà denúncia 
penal prèvia. També es preveuen unes indemnitzacions en pagament únic per aquelles dones que 
pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica per la violència. 
Nogensmenys, no tenim dades de l’aplicació d’aquetes prestacions que encara no han estat 
desenvolupades, ja que la llei és molt recent. 

 

4.2.- Recursos dirigits a la incorporació a la vida laboral 
 
El suport a l’hora de buscar feina varia segons la ciutat. És a Sevilla on hem trobat un programa 
especial per a dones que han patit violència masclista que implica, en molts casos, contractació 
laboral per part d’empreses. Aquest programa s’anomena “Cualifica. Programa de Formación para 
el Empleo dirigido a Mujeres Víctimas de Violencia de Género”, es ve realitzant des de 1999 i 
poden adscriure’s les dones que hagin patit violència de gènere per part de les seves parelles de tota 
la comunitat andalusa. En general totes les professionals que vàrem entrevistar es senten molt 
orgulloses d’aquest programa.  

 

“Cualifica” és un programa de reinserció laboral que es basa en la formació d’una professió en 
relació amb unes empreses, amb les que la Junta de Andalucía ha establert convenis prèviament, 
que tenen el compromís de contractació de les alumnes. Durant la formació, les dones cobren un 
salari (75 per cent del salari mínim interprofessional), per motivar el seu seguiment. Generalment 
aquesta formació finalitza amb la contractació d’aquella dona. Les empreses solen estar dedicades a 
l’hosteleria, a l’alimentació i al comerç, i les feines més habituals són de caixera de supermercat, de 
cambrera d’hotel, de carnissera,etcètera. 

 

Hice el Cualifica y me mandaron a hacer la práctica en el supermercado  Alcampo y hasta hoy, me 
hicieron fija y estoy muy contenta, me tratan muy bien (dona a Sevilla). 

 

Encara que valorem molt positivament el funcionament del programa, les persones entrevistades 
coincideixen que tant el caràcter anual de la convocatòria com el nombre de places disponibles, 
representen limitacions que són millorables. Generalment, a l’any es beneficien del programa unes 



220 dones a tota Andalusia. També hi ha un altre tema problemàtic. Només poden realitzar aquest 
programa les dones nacionals espanyoles o amb residència legal a Espanya. 

 

El tema del Cualifica lo que trae es una ayuda de salario mínimo. El empleo se hace cargo de la 
formación. Se trabaja con empresas con compromiso de contratación, se ve cuantas personas 
necesita la empresa, en qué servicios y se forma a la persona, Carrefour, hoteles de la Costa, 
cadenas, restaurantes, asociaciones. […] El tema de los “papeles” es un problema para nosotros. 
Tienen que tener la regulación de los papeles. Se ha mejorado la ley de extranjería […]. Se le paga 
el 75 por ciento del salario mínimo para incentivarla a que haga el curso y también se le paga el 
coste del transporte y costes añadidos como guarderías, si tienen horarios raros, algo que sea 
diferente (Responsable política en Sevilla). 

 

Tant a Barcelona com a Bilbao destacaven la necessitat de crear recursos d'aquesta mena. Si bé es 
gestiona l’accés de les dones a recursos de formació i de recursos dirigits a facilitar la inserció 
laboral de les dones, no disposen de programes específics que puguin garantir-les un lloc de treball 
que els hi possibiliti la independència econòmica. Les dificultats per trobar una feina són comuns a 
totes les dones, però per les dones en situació administrativa irregular esdevé especialment 
complicat. 

  

Entramos como con una mano delante y otra atrás las chicas que no tenemos papeles. El trabajo 
nos lo tenemos que buscar nosotras y estaría bien que hubiera una fundación para la gente así, que 
entrara dentro del recurso. Porque claro, las que no tenemos papeles no tenemos derecho a nada, 
hay un montón de ayudas que no podemos coger (dona a Barcelona). 

 

De fet, la situació de les dones migrants sense permís de residència és un drama, ja que bloqueja les 
possibilitats per a sortir de la casa amb autonomia econòmica. Si les dones tenien un permís de 
residència per reagrupació familiar, l’ordre de protecció prèvia denúncia penal permet sol·licitar un 
permís de residència independent. En el cas de dones estrangeres que es trobin en situació 
administrativa irregular la concessió de l’ordre de protecció deixa en suspens el procediment 
administratiu sancionador i es pot tramitar una autorització de residència temporal per raons 
humanitàries. En algunes províncies es demana la sentència condemnatòria de l’agressor. En 
aquests casos, el suport d’una jurista és essencial per tal de trobar la forma d’aconseguir el permís 
de residència i, després, el de treball. 

 

Per altra banda, trobar una feina compatible amb la cura de les filles i fills, sense el suport de la 
família i de les amistats resulta complicat. A Sevilla i Barcelona cobrien aquesta mancança a través 
de la solidaritat entre les dones. S'intentava organitzar de tal forma que les dones que havien de 
marxar a treballar o a buscar treball, deixessin les seves filles i fills amb aquelles que quedaven a la 
casa. En ambdós casos la mare ha de signar un document conforme deixa a les seves filles i fills a 
càrrec d'una altre companya. 

 

Tengo que luchar aquí solita, hasta ver qué pasa, a ver si cambia la situación. […] [Mi deseo es] 
poder buscar un trabajo, poder llevar el niño al colegio y poderlo recoger a las cuatro de la tarde. 
El colegio abre a las nueve de la mañana, y muchos trabajos que encontraba eran a las ocho de la 
mañana, tenía que pagarle a alguien para que me llevara a mi hijo y no puedo. Yo he hecho 
amigas, pero aquí se plantea el factor interés: si tú tienes, vales. Y yo no tengo amigas, yo ando 
sola con mi hijo (dona a Bilbao). 



Una altra dificultat afegida al tema laboral resideix en el fet que aquelles dones que ja estaven 
treballant abans d’ingressar al recurs d’acollida per qüestions de seguretat hauran d’abandonar la 
seva feina. Només en alguns casos excepcionals, i no en el model de Sevilla ja que les dones són 
traslladades de província, se’ls permet continuar amb la seva feina sempre i quan la seva seguretat 
no estigui sèriament compromesa. 

 

No podía dejar mi trabajo porque mi jefe me tenía que dar de alta. Para mí lo más importante son 
los papeles y no podía desaprovechar estar oferta laboral que me hicieron (dona a Bilbao). 

 

 

4.3.- L’accés a l’habitatge 

 

Finalment, l’últim dels grans esculls que les dones hauran d’enfrontar és la qüestió de l’habitatge. 
Amb els preus abusius que té aquesta necessitat de primera ordre en el mercat es fa complicat que 
les dones que surten dels recursos d’acollida hi tinguin accés. Les comunitats autònomes 
generalment preveuen que els col·lectius de dones que han patit violència de gènere siguin 
considerats prioritaris per a accedir a habitatges protegits de lloguer o de compra. Nogensmenys, és 
totalment insuficient. Moltes dones opten per compartir pis, encara que tinguin criatures. 

 

Un cop la dona ha començat a superar les ferides patides per la situació de violència, ha començat a 
recuperar la confiança en ella i en les seves possibilitats i comença a disposar de certa 
independència econòmica, arriba el moment d’abandonar el recurs. És en aquests moments en els 
que la no interposició de denúncia penal pot suposar més impediments.  

 

Si bé per a accedir al recurs d’acollida no és necessari haver interposat una denúncia, sí que permet 
o facilita l’accés a d’altres drets o recursos. Per exemple, les ajudes econòmiques de l’Estat (la RAI, 
l’ajuda de la Llei Integral), la possibilitat d’obtenir un permís de residència per causes humanitàries, 
etcètera. D’aquesta forma, tenint el marc normatiu que tenim sembla lògic que les treballadores 
socials aconsellin la interposició de la denúncia, ja que els ajuts que la dona podria rebre serien molt 
majors (depenent, també, de cada comunitat autònoma). 

 

Per altra banda, la intervenció penal sembla l’única via legal actual per a protegir les dones dels 
seus maltractadors. Si a aquests se’ls ha de restringir drets (a posar-se en contacte amb ella, a 
apropar-se a ella, a deixar el domicili, etc.) això només ho pot fer l’Estat mitjançant el procediment 
penal que compta amb garanties processals i penals per a l’acusat. A més, segons l’advocada de la 
casa d’acollida de Sevilla, la intervenció penal es fa necessària en el cas andalús quan hi ha filles i 
fills i aquestes van amb sa mare a una casa d’acollida d’una altra província. O hi ha una decisió 
judicial que ho permeti, o una dona no pot endur-se les seves criatures sense que el pare, en el cas 
ho sigui l’agressor, sàpiga on estan.  

 

En un sentit similar, i en aplicació de la Llei integral estatal, una denúncia penal possibilita que el 
procediment penal sobre maltractaments i els civils que se’n derivin (separació o divorci, ús de la 
llar comuna, tutela i custòdia de les filles i fills, pensió d’aliments, etc.) es tractin conjuntament, des 
de les mesures cautelars. Sense denúncia, si s’iniciessin procediments civils de separació o divorci o 
de tutela i custòdia de les filles i fills, el jutge podria decidir sobre aquestes qüestions desconeixent 
totalment la situació de violència i on es troba la dona. Si ja diem que la judicatura i els operadors 



jurídics2 no tenen formació suficient ni adequada en qüestions de gènere i violència, aquest 
desconeixement podria donar lloc a decisions manifestament injustes o desajustades, com, per 
exemple, que l’agressor vagi a buscar els seus fills i filles al domicili de l’ex parella, essent aquesta 
a un centre d’acollida. 

 

Per tant, la insistència en la denúncia té una arrel legislativa que considerem s’hauria de 
transformar. En aquest sentit aplaudim les iniciatives que fan derivar els drets d’una situació de 
violència sense necessitat d’acreditació penal. D’altra manera es produeix un cert xantatge de les 
dones: o denuncies, o no tindràs ajuda.  

 

Considerem que és la dona la que millor pot valorar la conveniència o no de d'interposar la 
denúncia. I són moltes les raons que poden portar a una dona a no denunciar. A mode d'exemple el 
testimoni d'una de les dones entrevistades:    

 

La etnia gitana no puede denunciar, perdemos todos los derechos. Es una tontería, pero si 
denunciamos perdemos todos las razones, todos los derechos. [...]Y claro, yo tengo hijos, tengo 
nietos. Y no me interesa a mi edad, después de todo lo que he pasado, perder el respeto dentro de lo 
que somos. Que yo voy a un sitio y dice: esto es una persona buena, normal. Entonces si hubiera 
denunciado hubiera tomado otra. Y nosotros denunciar no podemos.  

 

Com es fa evident a través de testimonis com aquest, el paper que actualment té la denúncia penal, 
no només no respecta el dret a decidir de les dones, sinó que pot fer encara més complexa la vida de 
les dones que havent trencat amb la situació de violència, han optat per no presentar denúncia.  

5.- Algunes conclusions 
 

Abans de continuar cal advertir que aquest estudi no té pretensions finalístiques. Les conclusions 
que es presenten a continuació són una primera aproximació a algunes de les principals qüestions 
que van anar sorgint al llarg de tot el nostre treball de camp. Tot i així són molts els aspectes que 
caldria continuar estudiant per tal de poder garantir que les dones sobreviscudes a situacions de 
violència reben un tracte adequat a les seves necessitats i respectuós a la seva capacitat de decisió.  

 

 

 

                                                 
2 Són molts els testimonis que es refereixen a una victimització secundària de les dones en el seu pas pel sistema penal. 
Com a exemple, citarem el testimoni d’una dona de Bilbao on relata la manca de sensibilitat respecte a la violència 
masclista del seu advocat al judici penal:  
Él [abogado de oficio] me ha dicho: ‘¿Por qué no se arreglan? Yo le he visto a tu pareja y está totalmente arrepentido. 
Está llorando’. Y yo pienso, es que esta es la segunda vez que ha pasado, y como ha pasado hace dos años […]. ‘Y 
ahora porque no tratas de hablar, no creo que sea un hombre violento –me lo ha dicho así- porque se ha pasado una 
vez hace dos años, y él no lo hace todas las veces, y él no es así. Y si llegan a un acuerdo, y como tu te vas a marchar en 
mayo, si hablan y quedan en un acuerdo’. Esto me lo decía el abogado de oficio. Pero luego, cuando hemos entrado 
porque ya vino la secretaria a decirnos que teníamos que entrar, pues él ha hablado por mí, y ha dicho eso claramente. 
Y yo he dicho ‘es que no sé’. Y al final me ha preguntado la fiscal ‘¿quieres la orden de alejamiento?’. ‘No creo que te 
lo de la juez. Yo llevo años de experiencia y conozco y no creo que te lo de’, me lo dijo el abogado adentro. 
 
 



5.1.- Els primers contactes amb els recursos d’atenció a les dones sobreviscudes a situacions 
de violència masclista 
 
- En el primers moments es detecta un gran desconeixement de les dones acollides sobre els serveis 
i els recursos dels que disposen un cop presa la decisió de trencar amb la situació de violència. En 
general, abans del contacte amb el circuit, desconeixen l’existència de recursos d’acolliment, de 
suport psicològic o d’ajudes econòmiques específiques per a elles i per a les seves filles i fills. Per 
la majoria d’elles  abandonar la llar familiar fou un salt al no rés. 

 

- És imprescindible oferir una informació clara i comprensible sobre els serveis i les persones de 
referència a les que dirigir-se. Considerem imperant que les dones que viuen situacions de violència 
masclista a la parella, tinguin accés a la  informació sobre els ajuts concrets als que tenen dret, la 
forma d’accedir-hi i les seves implicacions.  

 

- Els primers contactes de les dones amb els serveis d’atenció, és de summa importància per a que 
les dones sentin confiança i decideixin tirar endavant amb la decisió de trencar amb la situació de 
violència. En general, el nostre treball de camp ha mostrat que les dones s’han sentit ben ateses i 
acompanyades en aquets primers moments, encara que continuem trobant dones que denuncien una 
falta de sensibilitat per part de les i els professionals que les van atendre.  

 

En aquest sentit, considerem important continuar treballant en la capacitació i la formació de les i 
els professionals que atenen les dones en els diferents moments del procés. Per tal de minimitzar la 
victimització secundària que pateixen les dones durant aquests moments és necessari garantir una 
atenció de les dones a partir de la comprensió de les seves demandes, el respecte als seus temps i el 
seu poder de decisió; així com evitar judicis de valor sobre les seves eleccions i els seus actes, 
evitant actituds paternalistes que posin en qüestió les seves capacitats de decisió i actuació.   

 

- L’estança a recursos d’emergència és especialment delicada, ja que les dones arriben molt 
desorientades, ferides i en estat de xoc. Són molts els esdeveniments derivats de la decisió presa i 
són moltes les incerteses a les que les dones hauran de fer front. És imprescindible que existeixin 
recursos específics per atendre les seves demandes durant aquests moments, dirigits especialment a 
garantir una atenció integral i de qualitat.  

 

- En el cas de Barcelona, hem constatat l’absència d’un recurs d’emergència específic per a les 
dones en situació de violència masclista, fent-se servir pensions o recursos d’entitats privades on 
allotgen diferents col·lectius, dins d’un sistema general d’emergències socials a la ciutat. Per tant, és 
imprescindible que es construeixin i es posin en marxa els recursos específics que l’Ajuntament té 
projectats per l’acolliment d’emergència. Mentre Barcelona no disposi de recursos d’emergència 
concrets i propis, es fa necessari buscar una solució immediata dirigida a evitar que les dones  es 
vegin obligades a compartir aquests moments amb persones de col·lectius amb necessitats i 
demandes molt diferents a les seves.   

 

- La diversitat d’experiències, de tarannàs, d’origen, d’edat, entre d’altres, fa que les dones tinguin 
diferents demandes i necessitats en l’acolliment d’emergència, de més o menys contenció, de 
diferent grau d’acompanyament i de protecció. Les limitacions dels recursos d’emergència alhora 
d’atendre la diversitat de les dones i de les seves circumstàncies fa necessari que el temps d’estada 
en aquests recursos d’emergència és redueixi al mínim temps imprescindible per poder reprendre, 



d’una manera àgil i ràpida, una vida el més estable possible per ella i per les seves filles i fills.  

5.2.- L’estada als recursos d’acolliment temporal 
 

- A totes les ciutats es mostra una voluntat d’atendre a totes les dones que necessiten d’acolliment, 
encara que existeixen greus mancances per fer front a determinades situacions en les que la 
violència no és l’únic factor a tenir present a l’hora de plantejar la intervenció amb les dones. 
Especialment greu és la situació de dones amb un consum actiu de drogues i/o alcohol, les 
treballadores sexuals i les dones amb trastorns mentals greus. 

 

Esdevé necessari garantir l’atenció de qualitat a totes les dones, siguin quines siguin les seves 
circumstàncies. Això implica diversificar els recursos d’acollida i dotar-los de tot allò que sigui 
indispensable per atendre les demandes de totes aquelles dones per a les quals la violència no és 
l’únic element a tenir present.   

 

- El recursos d’acolliment temporal esdevenen l’única llar per a les dones i les seves filles i fills. 
Encara així no tots estan pensats tenint present la necessitat d’intimitat de les dones i la de les seves 
filles i fills.  

 

Considerem fonamental que les dones i les seves filles i fills puguin comptar amb un espai idoni per 
a desenvolupar les seves relacions familiars, possibilitant que puguin dur a terme una vida el més 
semblant possible a la vida que desitjarien portar fora del recurs.  

 

- Entrar en un recurs d’acollida implica sovint una convivència amb altres dones. Si bé per una 
banda, pot ser molt beneficiós per les dones que no disposen de gaire xarxa social i/o familiar, 
l’haver d’estar convivint constantment amb altres dones no sempre és desitjat. Algunes dones troben 
a faltar espais i moments en els que estar soles i/o amb les seves filles i fills.  

 

És imprescindible que les relacions entre les dones vinguin donades pel desig de conèixer-se, i no 
per l'obligatorietat de fer-ho. En aquest sentit, Sevilla és el model estudiat que dona més espai a les 
dones per triar la forma en la que volen relacionar-se entre elles.  

 

- Segons els relats de les dones, la intervenció de l’equip d’atenció a vegades ha anat més enllà del 
rol d’acompanyament i atenció que seria idoni als recursos d’acolliment d’aquestes característiques.  

 

- En alguns casos les i els professionals s’han extralimitat en les seves funcions, arribant a 
immiscuir-se  en qüestions íntimes i privades, en les que no tenen per què intervenir. Especialment 
greu és, entre d’altres aspectes,  quan aquesta sobrelimitació afecta a la relació entre les dones i les 
seves filles i fills. 

 

Cal recordar que la finalitat d’aquests recursos és contribuir al benestar de les dones, i no fer-se 
càrrec de la seva tutela. Les dones, malgrat trobar-se en una situació de temporal dificultat, són 
adultes i mereixen en tot cas que se’ls hi respectin les seves decisions. Considerem que és aquest el 
criteri que ha d’orientar la intervenció de totes les i els professionals implicats en l’atenció a les 



dones.  

 

Una intervenció recomanable seria aquella que es doni quan hi hagi una demanda prèvia de les 
dones, minimitzant les intervencions que puguin incidir o qüestionar el seu poder de decisió i el seu 
rol com a dones autònomes i com a mares. 

 

- Tots els recursos d’acolliment contemplen unes normes de funcionament que, si bé es justifiquen 
per motius de seguretat, sovint són limitadores de les activitats quotidianes, dels espais i els temps 
de les dones que hi viuen. 

 

Malgrat que considerem que les normes bàsiques de seguretat solen ser necessàries, també és cert 
que podrien flexibilitzar-se i adaptar-se més a les demandes i necessitats específiques de cada dona. 
En aquest sentit les limitacions a la llibertat de les dones haurien d'afectar únicament i 
exclusivament a aquelles aspectes que poguessin situar-les en perill. Per d’altra banda, cal treballar 
per tal que la xarxa relacional tant de les dones com de les seves filles i fills es conservi i pugui 
continuar desenvolupant-se sense restriccions.  

 

- Ha quedat patent una flagrant mancança de recursos socials, econòmics i d’inserció laboral dirigits 
a que les dones puguin reemprendre una vida independent del recurs. D’aquest manera s’allarga en 
el temps l’estadia als recursos d’acolliment, més enllà del que el procés de recuperació de les dones 
hauria de menester.  

 

Creiem imperant l’ampliació dels ajuts econòmics, les opcions laborals i de formació, així com les 
possibilitats d'accés a un habitatge per les dones que han sobreviscut a situacions de violència.  En 
els casos en què les dones es troben en situació administrativa irregular, es fa imprescindible 
l'obertura de més canals que permetin regular la seva situació, per tal que aquesta deixi de ser un 
factor bloquejador a l’hora de sortir del recurs. 

 

- Malgrat els esforços d’algunes polítiques autonòmiques, la majoria de drets per les dones que han 
sobreviscut a una situació de violència masclista es deriven de la interposició d’una denúncia penal. 
Això fa que les dones siguin compel·lides a recórrer al sistema penal si es volen beneficiar 
d’aquests drets. D’una altra manera, les dones que no volen o no poden denunciar, es veuen 
excloses de la possibilitat d’accedir a aquests recursos.  

 

Creiem fonamental separar l'accés als drets i als recursos públics de la intervenció del sistema 
penal. Considerem que la situació de violència s’ha d’acreditar a través dels equips d’atenció a les 
dones inclosos dins els circuïts corresponents.  

5.3.- Després de l’acolliment 
 
- Totes les professionals entrevistades coincidien en que el temps d’estança a la casa ha de ser curt 
en el temps (6 mesos aproximadament), encara així són moltes les dones que superen aquest temps 
d’estança.  

 

 



Creiem imprescindible que es disposi de recursos necessaris per tal de que les dones puguin sortir 
dels recursos d’acollida dintre del temps recomanat. Del contrari es corre el risc de construir 
relacions de dependència de les dones amb l’equip i el recurs, dificultant que les dones construeixin 
el seu projecte autònom.  

 

- Segons els testimonis de les dones, la sortida dels recursos d’acolliment és viscuda amb una gran 
dosi d’incertesa i, inclús, d’angoixa. Pensem que per pal·liar aquests sentiments es podria treballar 
en dos sentits.  

 

Per una banda, considerem que s’hauria d’establir una comunicació fluïda entre l’equip i les dones 
sobre el temps d’estadia i el moment de la sortida. Les dones no han de sentir por a que les facin 
fora del recurs abans que estiguin preparades ni que aquest moment sigui objecte d’especulacions 
per la seva part. 

 

Per una altra, pensem que s’han d’enfortir molt especialment els recursos socials per a les dones que 
viuen als recursos, tant econòmics, com laborals, com d’habitatge. La dificultat d’accés al mercat de 
treball i  a un habitatge són frens molt forts per a que les dones puguin fer el pas cap a una vida 
independent del recurs. 

 

- A totes les ciutats existeixen pisos ponts o pisos tutelats dirigits a facilitar la sortida de les dones i 
les seves filles i fills. Tot i així aquests resulten del tot insuficients, i no sempre són adequats al que 
aquesta etapa del procés de recuperació de les dones necessitaria.  

 

Encara que els pisos pont o tutelats ens sembla una bona opció per les dones que deixen el recurs 
d’acolliment temporal, considerem que els recursos disponibles haurien d’ampliar-se amb 
l’oferiment de més pisos. Particularment, a Barcelona es fa imprescindible la creació d’aquests 
recursos específicament per a dones que hagin sobreviscut a la violència masclista. 

 

Abans de donar per acabat aquest informe volem destacar de manera especial algunes de les 
reflexions que han anat emergint al llarg de tota la recerca.  

 

Les dones acollides, si bé estan passant per uns moments difícils, són dones valentes que han tingut 
el coratge de trencar amb una situació de violència masclista i que tenen les eines per tirar endavant 
amb la seva vida i la de les seves filles i fills. El paper de l’administració ha des ser el de donar 
suport a les demandes que les dones tinguin durant el seu procés de recuperació. I no el de 
condicionar quin ha de ser aquest procés.  

 

En aquest sentit és imprescindible acabar amb la imatge de dona submissa i passiva que sovint 
s’associa a les dones que viuen situacions de violència masclista i que està al darrera de moltes de 
les mancances que en aquest estudi s’han anat apuntant. Cal fer grans esforços per que la demanda 
de protecció de les dones, no anul·li la seva capacitat de decisió i el respecte pel seu criteri.  Les 
demandes de protecció no poden ser utilitzades com a legitimadores de noves formes de control a 
les dones.  

 



Les dones són diverses, així com també ho són les seves necessitats, les seves demandes i els seus 
interessos. És necessari diversificar els recursos d’acolliment amb l’objectiu de poder donar 
resposta a aquesta heterogeneïtat. Encara ara moltes dones en situació d’exclusió, continuen sent 
excloses dels recursos d’acolliment temporal: dones amb un consum actiu de drogues; dones que 
exerceixen el treball sexual, dones amb problemes de salut mental, entre d’altres, segueixen sense 
poder disposar de recursos adequats a la seves circumstàncies.  

 

El dret de les dones a un vida lliure de violència per a ella i per les seves filles i fills no pot restar 
condicionat a la intervenció d’un sistema penal, que no disposa de les eines adequades per a tractar 
la complexitat que comporta el tema aquí estudiat. Es tracta d’un dret que no pot ser condicionat ni 
per la interposició de la denúncia, ni per la concessió d’una ordre d’allunyament.  

 

No podem acabar aquest estudi sense posar sobre la taula que els recursos d’acolliment, sigui quin 
sigui el model al que responen, no són una solució al problema estructural de la violència contra les 
dones. Continuen sent les dones les que es veuen obligades a deixar la seva llar i iniciar una nova 
vida des del no rés.  

 


