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8 DE MARÇ 

 

 

Amb totes dues mans 

alçades a la lluna, 

obrim una finestra 

en aquest cel tancat. 

 

Hereves de les dones 

que cremaren ahir 

farem una foguera 

amb l’estrall i la por. 

Hi acudiran les bruixes 

de totes les edats. 

Deixaran les escombres 

per pastura del foc, 

cossis i draps de cuina 

el sabó i el blauet, 

els pots i les cassoles 

el fregall i els bolquers. 

 

Deixarem les escombres 

per pastura del foc, 

els pots i les cassoles, 

el blauet i el sabó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I la cendra que resti 

no la canviarem 

ni per l’or ni pel ferro 

per ceptres ni punyals. 

 

Sorgida de la flama 

sols tindrem ja la vida 

per arma i per escut 

a totes dues mans. 

 

El fum dibuixarà 

l’inici de la història 

com una heura de joia 

entorn del nostre cos 

i plourà i farà sol 

i dansarem a l’aire 

de les noves cançons 

que la terra rebrà. 

Vindicarem la nit 

i la paraula DONA. 

Llavors creixerà l’arbre 

de l’alliberament.  

 

 

Maria Mercè Marçal (1979) 



 

 

Resum 

Actualment la situació de violència masclista que ens envolta i afecta dia a dia a les 

dones en aquesta societat és un tema present i rellevant que inspira la necessitat de 

parlar-ne, reflexionar-hi i destinar-hi esforços. El treball que es presenta a continuació 

pretén apropar-se a aquesta problemàtica posant el focus d’atenció en la relació 

materno-filial per conèixer com afecta la violència masclista sobre aquesta. L’objectiu 

principal de la recerca és investigar com es treballa el vincle i quines accions 

socioeducatives es porten a terme entre una dona que és mare i els seus fills o filles 

en tres serveis d’intervenció especialitzada. A través de la cerca de bibliografia i el 

marc teòric s’exposen els aspectes rellevants sobre el tema. Gràcies a les entrevistes 

a les professionals, aprofundim en l’objecte d’estudi i ens apropem a la realitat.  

Paraules claus: Dones, violència masclista, vincle materno-filial, maternitat, 

parentalitat, infància i adolescència. 

 

Abstract 

The current social situation of male violence that involves and affects the daily 

women’s lives is a relevant issue that inspires the need to talk and think about it, and to 

make efforts to solve it. The work that is presented below tries to get close to this 

problem focusing on the mother-child relationship, in order to know how the male 

violence affects it. The main objective of the research is to investigate how this bond 

does is treated and which socioeducative activities are carried out between a woman 

who is mother and her children in three specialised intervention services. All the 

relevant aspects about this issue are exposed through the bibliography research and 

the theoretical framework. Thanks to the interviews with the professionals, we can go 

deeper into the main object and aproach to the reality. 

Key words: Woman, male violence, mother-child relationship, maternity, parenthood, 

childhood and adolescence.  
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1. Presentació  

La situació de violència masclista que ens envolta i ens afecta dia a dia a les dones en 

aquesta societat és un fet que des de sempre he tingut molt present i m’ha empès en 

tenir una mirada crítica i transformadora de les situacions que no m’agraden de la 

societat en la que visc.  

Al llarg de la meva trajectòria tan acadèmica com personal és un tema en el què m’he 

endinsat, interessat i qüestionat moltes coses i que m’ha fe créixer molt com a persona 

dona. Pel que fa a l’àmbit personal, tan experiències i moments de la vida viscuts com 

les ganes d’aprendre i créixer en pensament crític i transformador han fet que sigui 

una persona activa dins el moviment feminista i que vulgui viure enfocada en la 

importància de ser dia a dia més conscient d’aquesta realitat per a poder-la 

transformar. En el meu present, aquest procés passa per voler veure, identificar i 

reconèixer les pròpies contradiccions i ignoràncies que permetin emprendre un procés 

de deconstrucció de rols que s’estableixen i ens establim en el funcionament de la 

societat i en les nostres relacions. 

Pel que fa a la meva trajectòria acadèmica he tingut particular interès en fer treballs, 

construir debats i espais per promoure el propi qüestionament del saber més en relació 

a aquests temes, de fet, quan vaig cursar el Grau Superior d’Animació Sociocultural i 

Turística, com a treball final ja vaig crear un projecte relacionat amb dones d’origen 

immigrant i la seva participació a la societat.  

Per tots aquests aspectes comentats anteriorment, en el moment de plantejar un 

treball final de grau per aquest últim curs de la carrera, vaig sentir plenament l’ interès i 

les ganes de que anés enfocat en aquest sentit ja que són temes en els que no deixo 

de créixer, saber i qüestionar-me. M’apassionen i m’interessen a la vegada que els 

considero de gran rellevància per a la visibilitat en una societat on, per molt que 

creguem que s’ha avençat en igualtat, només estem al principi del trajecte.  

També és cert però, que des de l’Educació Social és un tema que s’ha investigat 

bastant pel que fa l’existència de bibliografia relacionada amb els efectes de la 

violència en les dones, sovint molt centrat en la simptomatologia o les causes i els 

cicles de la violència. Parlant amb diferents persones sobre la idea i les ganes que 

tenia de fer un treball en relació a tot allò comentat anteriorment, em van fer un 

comentari sobre els infants que viuen aquestes situacions que em va inspirar i em va 

fer pensar sobre com podia encarar aquest treball. Tot i que hi hagi molta informació 
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en relació a la violència, penso que queden molts aspectes a investigar i treballar que 

aportin mirades més globals i integrals de la dona i les persones que les envolten, com 

són els seus fills i filles. Enfocant-me en aquesta idea doncs, vaig sentir l’ interès de 

relacionar la violència i la maternitat i indagar en la situació de violència que viu la 

dona cap a la relació de vincle entre la mare i els seus fills o filles. Aquesta mirada em 

permetia parlar del tema des de diferents punts; per suposat des de la vivència de la 

mare, i des de la dels menors, ja que els infants i adolescents que viuen aquestes 

situacions al nucli familiar són víctimes igual d’aquesta violència sigui directa o 

indirectament.  

Per tant, el meu afany per aprendre més sobre dones i violència masclista, el meu 

interès per endinsar-me en la relació materno-filial i l’utilitat de conèixer pràctiques, 

apropar-me als serveis i d’aquesta manera, potser, poder donar més visibilitat a 

aquesta realitat,  són els eixos principals que s’enllacen i em permeten crear aquest 

treball final de grau.   

A continuació presento breument l’estructura del meu treball final de grau. 

Primerament, es presenta la pregunta de recerca i els objectius establerts que m’he 

plantejat en aquesta investigació. Seguidament, es desenvolupa el marc teòric 

explicant els conceptes bàsics que ens aproximen i contextualitzen sobre el tema. Les 

funcions parentals, les dones i la violència masclista, la infància i violència al nucli 

familiar i els serveis d’intervenció especialitzada són els blocs principals sobre els que 

es desenvolupa el marc teòric del present treball final. A continuació exposo el treball 

de camp de la recerca on explico la metodologia i tots els aspectes que se’n deriven 

com ara les eines d’obtenció de dades, la mostra i selecció o els aspectes ètics entre 

altres. El següent apartat que consta dins del treball de camp és l’anàlisi de resultats. 

En aquest s’hi pot trobar la discussió dels resultats entre la part teòrica i la pràctica. 

Finalment, es desenvolupen les reflexions i conclusions finals estructurades en quatre 

apartats diferents; responent a la pregunta de recerca i objectius, sobre la figura i 

l’àmbit de l’educació social, sobre el procés i els aprenentatges i les línies de futur.  
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2. Pregunta de recerca i objectius 

2.1. Pregunta de recerca 

La pregunta que em plantejo per realitzar la investigació del meu treball final de grau 

és: 

 

Com es treballa el vincle materno-filial amb dones i els seus fills i filles que han 

viscut una situació de violència masclista en serveis d’intervenció 

especialitzada? 

 

Amb aquesta pregunta es pretén conèixer i investigar com es treballa la relació del 

vincle entre una mare i el seu fill o filla que han passat o passen per una situació de 

violència masclista. Centrar-me en els serveis d’intervenció especialitzada de Girona, 

Tarragona i Igualada, pot apropar-me de manera més concreta a un dels recursos que 

acompanya a aquestes mares i els seus fills o filles. De qui depenen aquests serveis, 

com hi arriben les mares i els infants, quins programes educatius tenen en relació al 

vincle, com treballen la relació entre la mare i l’infant, quin és el paper de l’educadora 

social, etc. són algunes de les qüestions que es desenvolupen a partir de la pregunta 

principal de recerca.   

2.2. Objectius 

En relació a la pregunta de recerca formulada anteriorment, aquest treball pretén 

donar-li resposta a través del següent objectiu general: 

- Conèixer com treballen el vincle materno-filial als serveis d’intervenció 

especialitzada de Girona, Tarragona i Igualada.   

 

Aquest objectiu es pretén aconseguir a través d’una sèrie d’objectius específics que 

permetran donar més sentit al treball i obtenir informació. 

 

- Cercar bibliografia actual sobre com afecten les situacions de violència 

masclista a les dones i als infants.  

- Investigar les accions socioeducatives que es porten a terme amb les dones i 

els seus fills i filles als serveis d’intervenció especialitzada de Girona, 

Tarragona i Igualada.   
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- Saber quins programes específics i integrals de prevenció, assistència i 

reparació existeixen als serveis d’intervenció especialitzada de Girona, 

Tarragona i Igualada en relació a la dona i als seus fills o filles.   

3. Marc teòric 

El marc teòric del present treball de fi de grau està dividit en quatre grans blocs. 

Primerament parlarem sobre les funcions parentals per tal de mostrar la importància 

del vincle materno-filial i les diferents perspectives d’autors i autores. Seguidament 

posarem les bases teòriques sobre dones i violència masclista. A continuació, 

enfocarem la mirada cap als infants i adolescent que viuen situacions de violència per 

tal de veure les diferents perspectives. Finalment  parlarem dels serveis d’intervenció 

especialitzada que són en els que m’he centrat en el present treball final.  

3.1. Funcions parentals 

Com afirmen Domenech i altres (2011) la família és la unitat bàsica de la nostra 

societat. Tot i que el concepte de família ha anat canviant al llarg de la història de la 

humanitat, els autors coincideixen en que les seves funcions segueixen sent rellevants 

i primordials pel desenvolupament de l’individu. Però el què és cert i on coincideixen 

molst autors i autores és en el fet que l’exercici de la parentalitat s’està tornant cada 

vegada més complex i ampli a la nostra societat i és que ser mare o pare avui dia, no 

és gens fàcil. Hi ha molts factors que influeixen i interfereixen en la manera d’exercir 

una bona parentalitat, però tot i aquests canvis en les diferents maneres de viure la 

família, les diferents etapes, i la gran varietat de tipologies de famílies, el nucli familiar 

és important al llarg de tota la vida. Aquest fet fa, que com expressen Domenech i 

altres (2011), sobre la figura del pare i la mare recau la major responsabilitat de 

promoure valors, actituds i comportaments saludables i responsables per a un 

desenvolupament i context sa i adequat.  

Com afirmen Rodrigo i altres (2015):  

“Asimismo, otro indicador de dicha complejidad es que existe una mayor 

sensibilidad en la sociedad actual hacia las situaciones de desprotección de los 

hijos y hacia la violencia de género, hasta el extremo de que las familias dejan 

de ser espacios cerrados e inviolables para constituirse en ámbitos públicos 

donde el Estado puede y debe intervenir para proteger a sus ciudadanos más 

vulnerables.”  
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Però a part de tots els aspectes comentats anteriorment i necessaris per posar les 

bases sobre què és la parentalitat, a continuació exposaré les necessitats de l’infant 

dins el nucli familiar, aquell que ha de donar protecció i ha de vetllar pel seu bé, i les 

competències parentals en tant que funcions que han de portar a terme els adults per 

a poder tenir cura dels fills i filles i donar respostes adequades a les seves necessitats. 

Segons Rodrigo i altres (2015) les necessitats a cobrir en l’exercici de la parentalitat 

social per tal d’exercir-la de manera competent estarien agrupades en cinc blocs:  

-Necessitats nutritives, d’afecte, de cures i d’estimulació:  Assegurar un correcte 

creixement de l’infant a part d’aportar experiències sensorials, emocionals i afectives 

que els permetin construir un vincle segur. 

-Necessitats educatives: Aquestes necessitats es relacionen amb quatre continguts 

bàsics: L’afecte; importància de sentir-se estimats i ben tractats és reflex d’un model 

educatiu nutritiu i sa. La comunicació; escolta mútua, respecte i empatia son per al bon 

funcionament de la relació mare/pare – fill/filla. El recolzament: en processos de 

desenvolupament i les exigències de la maduresa; els pares competents estimulen i 

recolzen els seus fills proporcionant-los reconeixement i gratificació. El control; 

l’adquisició de l’autocontrol és possible si abans s’ha experimentat un control extern 

regulador com el que fan uns pares que estan atents a les necessitats dels seus fills/es 

promovent processos de reflexió per a ajudar a integrar responsabilitats.  

-Necessitats socialitzadores: Contribuir el l’autoconcepte positiu que va formant el 

nen o nena d’ ella mateixa a partir del procés relacional de formació de la identitat. 

-Necessitats de protecció: Els pares i mares han de protegir els seus fills dels 

contextos externs, familiars i socials que poden ferir-los directament o alterar el seu 

procés de desenvolupament i creixement. 

-Promocionar la resiliència: Conjunt de capacitats per a fer front als desafiaments de 

l’existència, incloent experiències traumàtiques, mantenint un procés de 

desenvolupament sa. 

Així doncs, podem dir que unes competències parentals competents satisfan les 

necessitats i promouen un correcte desenvolupament oferint un context sa i positiu per 

l’infant ja que com defineixen Rodrigo i altres (2015) les competències parentals són  

“el conjunto de capacidades que permiten afrontar de modo flexible y adaptativo la 

tarea vital de ser padres, de acuerdo con las necesidades evolutivas y educativas de 

los hijos e hijas y con los estándares considerados como aceptables por la sociedad, y 
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aprovechando todas las oportunidades y apoyos que les brindan los sistemas de 

influencia de la familia para desplegar dichas capacidades”.  

A continuació en relació a les necessitats dels infants mencionades anteriorment, 

esmentaré les funcions de la família segons Alabart (2018) on afirma que existeix un 

alt grau de relació entre les necessitats dels membres i les funcions de la família. 

3.1.1. Funcions relacionades amb la pertinència i la identitat 

-Cura física i seguretat: En aquest apartat, no només es parla de l’atenció de l’infant 

per cobrir les seves necessitats bàsiques (casa, roba i calçat, atenció en cas de 

malaltia, protegir de l’ intempèrie i el fred, etc) sinó també de l’atenció i la cura que ha 

de tenir el pare o mare cap al fill o filla en forma de  respecte profund pel procés 

evolutiu de l’infant.  

-Organització dels espais i els temps: Organitzar l’espai i el temps dels fills i filles d’ 

acord a les seves necessitats i de manera que tinguin espai suficient per realitzar 

activitats de temps lliure i no només carregar-los de contingut acadèmic extraescolar.  

-Afecte: Els vincles afectius són tan o més necessaris que els cuidats físics. L’afecte 

dona lloc a que l’infant senti per part dels pares l’acceptació incondicional, la seguretat 

emocional: si em miren, em toquen, em canten, m’escolten, m’estimen... ja que tots 

aquests factors promouen un major sentiment de pertinença 

-Reconeixement: El reconeixement com a membre de ple dret de la família, la 

valoració, admiració i aprovació per part del pare i la mare és una funció  

-Integració a la comunitat: Els estímuls socials són també una font de nutrició i és 

necessari que els pares potenciïn aquesta dimensió social i comunitària i participin 

activament d’activitats, amics, esdeveniments socials, etc. 

3.1.2. Funcions relacionades amb l’ individualització i 

l’autonomia 

-Límits per possibilitar la llibertat: Per a poder adquirir una autonomia és important 

reconèixer i tenir confiança en la capacitat del fill/a per a aprendre i respectar 

l’existència de certs límits primer. Aquest fet implica una negociació constant per part 

dels adults que moltes vegades no és fàcil però que és necessari per a trobar un 

equilibri entre la llibertat i els límits.  
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-Entrenament d’ hàbits: Els principals hàbits són els familiars. Es fills i filles s’adapten 

i aprenen per imitació les accions que veuen del seu entorn més proper, és a dir, el 

pare i la mare. És important ser-ne conscients per tal d’acompanyar l’infant en aquest 

aprenentatge.   

-Socialització: Les relacions familiars són la base de la socialització de l’infant ja que 

la dinàmica familiar contribueix a les formes de socialització que després traspassen 

de la casa al carrer.  

-Educació emocional: Com ja s’ha comentat anteriorment la nutrició emocional que 

proporciona l’afecte és la base de la gestió de les emocions. Un bon vincle afectiu 

contribueix a una seguretat i una estabilitat emocional de l’infant. Els adults han de 

promoure actituds que permetin sentir tristesa, crear oportunitats per mirar cap a 

l’interior i acompanyar a l’infant, tots aquests aspectes sumaran a la motxilla emocional 

del fill o filla. 

-Transmissió de valors: Els valors tenen una dimensió cultural i la família és 

l’encarregada de canalitzar en primer lloc els valors que construiran bona part de 

l’estructura de la personalitat dels fills i filles. En aquesta transmissió de valors la 

família té el pes més important però també l’escola, la societat, influencies d’altres 

persones, etc. En resum, en una societat tan diversa és important que el valor de la 

tolerància prevalgui, com a primer pas per l’apropament entre l’escola i la família.  

Finalment, és important introduir al marc teòric què és el concepte de la parentalitat 

positiva i la protecció del menor. Últimament els i les professionals dels serveis que 

s’encarreguen de la protecció del menor estan treballant cada vegada més per 

conscienciar, prevenir i promoure la importància d’una protecció eficaç. 

Com afirmen Rodrigo i altres (2015) aquest aspecte no només es circumscriu a la 

protecció i promoció dels drets del menor, sinó també assegurar-se del seu benestar 

físic i psicològic i de promoure les seves capacitats amb la intenció de que la 

parentalitat positiva no faci referència només a la protecció sinó que sumi aspectes 

més amplis com els que veiem representats al següent quadre:  
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Font: Rodrigo i altres (2015) 

D’aquesta manera, els autors conclouen en que la parentalitat positiva no només s’ha 

de basar en la protecció del menor com a el fet de salvaguardar l’ integritat de l’infant, 

sinó que ha d’anar més enllà, proporcionant-li plenes oportunitats en el seu 

desenvolupament tan present com futur i en tots els àmbits de la seva vida.  

3.2. Dones i violència masclista  

3.2.1. Conceptes clau 

Per començar aquest apartat del marc teòric on incideixo en la violència contra les 

dones, els tipus de violència que trobem, els àmbits i els serveis que existeixen, entre 

altres, m’agradaria definir diferents conceptes del vocabulari que utilitzaré al llarg 

d’aquest treball ja que són importants per a saber d’ on partim, de què parlem i perquè 

emprem unes paraules i no unes altres. No entraré molt a fons en aquests aspectes ja 

que no és l’objectiu, però si perquè ens serveixi de punt de partida i base. 

El concepte de violència cap a les dones ha rebut des de sempre denominacions 

diferents tant en l’àmbit nacional com internacional. Si ens fixem en aquest doncs, 

l’any 1993 les Nacions Unides utilitza el terme violència de gènere per referir-se a: 

"Qualsevol acte de violència basat en la pertinença al sexe femení i que té o pot tenir 

com a resultat danys o patiments físics, sexuals o psicològics en les dones, incloent-hi 
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les amenaces d'aquests actes, la coerció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es 

produeixen en la vida pública o com en la privada"
1
. 

L’any 1995 en el, marc de la IV Conferència Mundial de les Dones de les Nacions 

Unides s’insta a tots els governs a prendre mesures per prevenir i eliminar aquesta 

forma de violència que denomina “violència contra la dona” ja que afirma que: 

"La violència contra la dona impedeix l'assoliment dels objectius de desenvolupament 

de la igualtat i la pau, que vulnera i perjudica el gaudiment dels drets fonamentals i 

deures". 

Aquest fet va fer que tots els estats anessin introduint progressivament diversos canvis 

normatius en el Codi Penal i per aquest fet el govern Espanyol aprova la Llei Orgànica  

1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de 

gènere. Històricament, venint del franquisme, s’havia usat els termes de violència 

familiar, intrafamiliar, domèstica i més tard de gènere per referir-se a la violència que 

pateixen les dones per part de les seves parelles o exparelles, però també per referir-

se a la violència interpersonal amb vincles de parentiu. Així doncs l’any 2004 fruit de la 

preocupació social i institucional per la violència en aquell moment, molt centrada 

encara en l’àmbit familiar, es comença a redactar una llei orgànica. Com s’expressa al 

preàmbul de la mateixa, es posa en evidència que la violència contra les dones és un 

fet social difícil d’eradicar ja que és una realitat molt oculta a la societat perquè 

s’amaga darrere de les parets de cada casa. En aquell moment, els termes que 

s’utilitzen per referir-se a la violència contra les dones són violència de gènere i 

violència domèstica ja que entén que la violència de gènere és l’expressió més 

freqüent i greu de violència domèstica.  

Com defineix la LO 1/2004 la violència de gènere és:  

“La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de 

violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, 

las coacciones o la privación arbitraria de libertad. [...] Entonces se acuña la expresión 

“violencia de género” como una parte de la violencia cultural que se ejerce, de forma 

mayoritaria por los hombres sobre las mujeres, y se manifiesta como una técnica de 

control que permite mantener a estas en una situación de inferioridad y subordinación.” 

                                                      

1
 Article 1 de la Declaració de les Nacions Unides sobre l’Eliminació de la Violència contra les Dones, 

1993. 
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Hi ha conceptes que entenen també la violència de gènere en altres matisos. Per 

exemple, la definició per entendre el concepte de violència domèstica a partir d’ Alberdi 

i altres (2005) citant a Bonino (1999) és: 

Es una forma de realizar, en el ámbito individual, el mandato del código patriarcal que 

decreta la sumisión de las mujeres al poder de los hombres. Esta violencia se considera 

un asunto privado en la mayoría de las sociedades; se lleva en secreto y está visto 

simbólicamente como forma de mantenimiento del orden social. Las formas de la 

violencia conyugal son muy diversas, yendo desde las formas más insidiosas del 

maltrato psíquico a las expresiones más brutales de fuerza que causan la muerte. [...] 

Muchos autores rechazan utilizar el término de violencia doméstica al hablar del 

fenómeno que estudiamos porque presenta el doble problema de no especificar ni la 

dimensión de género, ni quién es el agresor, y en su lugar hablan de violencia masculina 

contra la mujer. 

Pel que fa a l’àmbit autonòmic, al parlament de Catalunya, l’any 2004 es comença a 

treballar una llei que fins el 2008 no serà aprovada. Aquesta és la Llei 5/2008, de 24 

d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. En aquesta, es deixa 

enrere els conceptes violència domèstica i de gènere i defineix violència masclista com 

a: 

“La violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i  la 

situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre 

les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les 

amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment 

físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic com en el privat.” 

Aquesta llei recupera l’expressió de violència masclista, entenent que el masclisme és 

el concepte que, de forma més general, defineix les conductes de domini, control i 

abús de poder dels homes sobre les dones. La llei amplia la concepció del fenomen 

incorporant les diverses formes i àmbits en què s’exerceix, tant en l’àmbit de la parella 

i de la família, com en el context laboral, social o comunitari. Per aquest fet i en base a 

tots aquests conceptes exposats anteriorment el terme que utilitzaré en el present 

treball de fi de grau per referir-me a la violència envers les dones serà violència 

masclista.  

Tot i els diferents conceptes i definicions expressades amb anterioritat, és important 

constatar que hi ha altres formes de violència de gènere que no estan tan visibilitzades 

com la violència de l’home cap a la dona. Per exemple, és important destacar que 

també existeix una violència interpersonal que s’exerceix en relacions homosexuals. 
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D’altra banda, hi ha diverses formes de violència estructural que sostingudes dins de la 

societat patriarcal, denominen a l’home com a aquell que té el poder i aquest 

l’exerceix, ja sigui cap a la parella o també cap a fills i filles. Un dels exemples d’aquest 

tipus de violència pot ser el sistema judicial. 

A continuació exposo definicions de diferents conceptes relacionats amb el treball 

socioeducatiu entorn la violència masclista que són necessaris tenir presents al llarg 

d’aquest treball. Segons la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar 

la violència masclista s’entén per: 

-Sensibilització: Conjunt d'accions pedagògiques i comunicatives encaminades a 

generar canvis i modificacions en l'imaginari social que permetin avançar cap a 

l'eradicació de la violència masclista. 

-Prevenció: Conjunt d'accions encaminades a evitar o reduir la incidència de la 

problemàtica de la violència masclista per mitjà de la reducció dels factors de risc, i 

impedir-ne així la normalització, i les encaminades a sensibilitzar la ciutadania, 

especialment les dones, en el sentit que cap forma de violència no és justificable ni 

tolerable. 

-Detecció: Posada en funcionament de diferents instruments teòrics i tècnics que 

permetin identificar i fer visible la problemàtica de la violència masclista, tant si apareix 

de forma precoç com de forma estable, i que permetin també conèixer les situacions 

en les quals s'ha d'intervenir, per tal d'evitar-ne el desenvolupament i la cronicitat. 

-Atenció: Conjunt d'accions destinades a una persona perquè pugui superar les 

situacions i les conseqüències generades per l'abús en els àmbits personal, familiar i 

social, tot garantint-ne la seguretat i facilitant-li la informació necessària sobre els 

recursos i els procediments perquè pugui resoldre la situació. 

-Recuperació: Etapa del cicle personal i social d'una dona que ha viscut situacions de 

violència en què es produeix el restabliment de tots els àmbits danyats per la situació 

viscuda. 

-Reparació: Conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, socials, laborals, sanitàries, 

educatives i similars, preses pels diversos organismes i agents responsables de la 

intervenció en l'àmbit de la violència masclista, que contribueixen al restabliment de 

tots els àmbits danyats per la situació viscuda. 

-Victimització secundària o revictimització: Maltractament addicional exercit contra 

les dones que es troben en situacions de violència masclista com a conseqüència 
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directa o indirecta dels dèficits .quantitatius i qualitatius. de les intervencions dutes a 

terme pels organismes responsables, i també per les actuacions desencertades 

provinents d'altres agents implicats. 

-Precarietat econòmica: Situació d'una persona que té una percepció d'ingressos 

igual o inferior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, que s'estableix 

anualment. 

3.2.2. Context cultural de la violència masclista 

Pertanyem a una societat patriarcal on aquesta forma d’organització política, 

econòmica, religiosa i social es basa en que l’autoritat i el lideratge el té l’home. 

“El patriarcat és un concepte antropològic que descriu una organització social i cultural 

en la qual la totalitat de les relacions socials està estructurada pel domini de l'home. La 

seva ideologia inclou una valoració desigual entre homes i dones, establint que ells són 

superiors i elles inferiors” (Pujal, 2005, p.67). 

Per tant, predomina l’home per sobre la dona, el marit sobre la muller, el pare sobre la 

mare i els fills i filles, etc. i d’aquesta manera es va perpetuant aquesta organització. El 

patriarcat està estretament relacionat amb el sexisme. Com expliquen Fernández i 

altres (2013), el sexisme és una construcció social que defineix el marc de les 

relacions humanes, les formes de subjectivitat, els rols socials i la divisió del treball en 

funció del sexe biològic. 

El sexisme assigna uns atributs, unes característiques i unes habilitats diferencials 

depenent de si ets home o dona i defineix què vol dir masculinitat i feminitat. El 

sexisme cap a la dona implica una desvalorització en la majora dels àmbits de la seva 

vida i marcant una sèrie d’estereotips, característiques físiques o de comportament 

majoritàriament inferiors a l’home. Atribucions com fer les feines de la casa, els rols de 

cura, ser sensible i dolça, ser bona mare, tenir un cos atractiu o ser més dèbil que 

l’home en són alguns exemples. 

Trobem que hi ha dos conceptes, el sexe i el gènere, que contribueixen a aquesta 

construcció simbòlica dels què és ser home i ser dona. 

El sexe ens ve donat per naturalesa. S’entén per les diferències biològiques existents 

entre un persona del sexe masculí i una persona del sexe femení. (Toledano i altres, 

2015, p.30). Són característiques biològiques com poden ser els òrgans genitals 

externs o interns, particularitats endocrines, processos fisiològics, etc.   
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El gènere, en canvi, és socialment construït. Són comportaments, idees, creences i 

representacions que aprenem des de petites: 

“El género se construye a través de un conjunto de normas diferenciadas para cada 

sexo, elaboradas por la sociedad en función de las necesidades e impuestas a los 

individuos desde el nacimiento como modelo de identificación” (Toledano i altres, 

2015, p.30). 

Això fa que a través de la socialització, es posicioni als homes i a les dones amb 

significats, valors i oportunitats diferents. Aquest procés també es fa amb l’ajuda dels 

estereotips que atribuïm al concepte de què és ser home o ser dona. 

“Los estereotipos son imágenes preconcebidas que tenemos de las personas que 

comparten características similares (el cliché atribuido a un grupo de gente). Los 

estereotipos implican formas de ver y comprender la realidad de acuerdo a parámetros 

que no son neutros ideológicamente, sino que responden a valores y juicios de valor 

transmitidos a lo largo del tiempo y, en muchos casos, que se justifican como parte de 

una tradición o como algo natural e incuestionable” (Toledano i altres, 2015, p.30). 

Per tant, segons Toledano i altres (2015) podem entendre que els estereotips de 

gènere són idees preconcebudes i prejudicis que atribuïm a una persona per ser home 

o dona. Aquests, fonamenten les atribucions en referència a que l’home ha de ser fort, 

invulnerable, ha de tenir emotivitat continguda i amb escasses necessitats afectives i 

ha d’exposar-se en major grau a reptes i desafiaments. I en canvi, pel que fa a les 

atribucions a la dona, Toledano i altres (2015) expliquen que s’entén com al sexe dèbil 

i secundari. La dona ha de ser vulnerable, tenir emotivitat i expressar les necessitats 

afectives. Se’ls hi atribueix menor força física i s’entén que estan exposades a majors 

perills.  

Per mitja d’aquest procés de naturalització d’estereotips, idees i creences de com hem 

de ser les dones o els homes, el sexisme legitima i entén per justificades les relacions 

de poder que estableix la dominació masculina i les desigualtats socials que se’n 

deriven com per exemple la violència envers la dona. 

La violència masclista no és un fet aliè o estrany a les nostres societats ja que té una 

clara funció social. Garantir el control, la submissió, l’obediència i perpetuar així el 

sistema patriarcal. Per tant, hem de tenir clar que la violència s’entén per justificada 

per la condició de ser dona i no tant per ser esposa, mare o ama de casa. La relació 

familiar o domèstica on es produeix l’agressió és tan sols un escenari més de la 

representació d’aquesta. 
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Actualment, a la nostra societat, no es pot negar un avenç en matèria d’igualtat. Tot i 

això, en molts contextos les dones segueixen trobant obstacles i dificultats d’accés pel 

simple fet de ser dones: 

“La discriminación persiste bajo una forma invisibilizada e implícita en las sociedades 

occidentales, en que las formas más claras y sexistas (políticamente incorrectas) 

aparecen bajo formas menos manifiestas y son ambivalentes” (Toledano i altres, 2015, 

p.31). 

Per Toledano i altres (2015), el “sexisme modern” que s’ha denominat neo-sexisme, es 

caracteritza per la negació de la discriminació cap a la dona. Així doncs, el sexisme 

tradicional, aquell que es caracteritzava per un clar prejudici cap a la dona i que era 

fàcilment identificable, ha evolucionat, a les societats occidentals, cap a aquest neo-

sexisme camuflat i encobert de difícil percepció. Aquest, parteix de la idea que les 

dones ja han aconseguit la igualtat real i que per tant no és necessària cap política que 

les ajudi i intenta crear un ressentiment cap a aquestes polítiques i també a crear una 

negativa cap a les demandes de les dones.  

3.2.3. Tipologies de violència masclista 

- Formes explícites de violència masclista 

En aquest apartat exposo les dimensions més visibles de la violència masclista ja que 

és important poder identificar una sèrie de tipologies i fases que ens ajuden a 

entendre-la i detectar-la. La llei del dret de les dones per erradicar la violència 

masclista defineix la violència: 

-Violència física: Comprèn tota conducta o omissió de força contra el cos d’una dona, 

amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o dany com empentes, cops, atacs 

amb armes, mossegades, cremades, estrangulacions, mutilacions, etc. (Toledano i 

altres, 2015, p.35). 

-Violència psicològica: Comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi 

en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, humiliació, 

vexacions, exigència d’obediència o submissió, coerció verbal, insults, aïllament o 

qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. 

-Violència sexual i abusos sexuals: Comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no 

consentit per les dones, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de 

violència, intimidació, prevalença o manipulació emocional, de relacions sexuals, amb 
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independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una 

relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu. 

-Violència econòmica: Consisteix en la privació intencionada i no justificada de 

recursos per al benestar físic o psicològic d’una dona i, si escau, de les seves filles o 

fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o 

de parella. 

- Altres formes de violència implícita  

Tal com s’explica al protocol elaborat pel Consell de la joventut de Barcelona (2016) 

incloc aquestes quatre tipologies de violències que són més implícites i que moltes 

vegades la dificultat per detectar-les és major, però no per això deixen de ser-hi.  

-Violència simbòlica: Comprèn un seguit de submissions i coaccions que no són 

percebudes com a tal, recolzades en unes creences i valors socials homogènies, en 

unes expectatives col·lectives. A través dels patrons culturals, de la imposició del que 

és ser dona i que és ser home, i del que s’espera, dins el marc tradicional i 

heteronormatiu. 

-Violència cultural: S’exerceix a través d’aspectes culturals que la legitimen ja sigui a 

través de l’art, la religió, la filosofia, el dret, etc. 

-Violència estructural: Terme estretament relacionat amb la violència econòmica, 

però que inclou barreres invisibles i intangibles contra la realització de les opcions 

potencials dels drets bàsics de les persones. Se sustenta sobre l’existència d’obstacles 

fortament arrelats i que es reprodueixen diàriament en el teixit social (p.e. relacions de 

poder que generen i legitimen la desigualtat). (Toledano i altres, 2015, p.35). 

-Violència institucional: Les institucions, les seves normatives i les seves accions (o 

omissions) no són neutres i quan no desenvolupen -que és quasi sempre-, polítiques 

d’igualtat d’oportunitats i d’eradicació de la violència masclista de forma suficient (en 

totes les seves vessants) i amb recursos coherents als objectius, estan exercint 

violència. 

-Micromasclismes: El concepte de micromasclismes segons Bonino (2004), són totes 

aquelles petites accions, comportaments o situacions quotidianes que atempten contra 

l’autonomia de la dona.  Moltes vegades algunes d’aquestes pràctiques són tan subtils, 

imperceptibles, normalitzades i invisibles que quan es denuncien es titllen 

d’exageracions o se’ls resta importància ja que són legitimades per l'entorn social. 
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3.2.4. Àmbits de violència masclista  

La violència masclista es pot manifestar en qualsevol àmbit de la vida de les dones 

però els més freqüents i establerts per la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 

dones a erradicar la violència masclista a (Títol I, Art. 5) i a partir de Fernández i altres 

(2013) ens defineix com a : 

-Àmbit de la parella: Aquest es basa en la violència física, psicològica, sexual o 

econòmica exercida contra una dona i perpetrada per l’home que n’és o n’ha estat el 

cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut relacions similars.  

-Àmbit familiar: Aquest consisteix en la violència física, sexual, psicològica o 

econòmica exercida contra les dones i les menors d’edat en el si de la família i 

perpetrada per membres de la mateixa família, en el marc de les relacions afectives i 

dels lligams de l’entorn familiar. No s’hi inclou la violència exercida per l’àmbit de la 

parella definida en l’apartat anterior.   

-Àmbit laboral: La violència en l’àmbit laboral consisteix en la violència física, sexual, 

psicològica que es pot produir en el centre de treball durant la jornada laboral, o fora 

del centre de treball i de l’horari laboral si té relació amb la feina, i que pot adoptar 

dues tipologies: assetjament per raó de sexe i assetjament sexual.   

-Àmbit social o comunitari:  Comprèn les manifestacions com: agressions sexuals, 

assetjament sexual, tràfic i explotació sexual de dones i nenes, matrimonis forçats, 

violència derivada de conflictes armats (inclou l’assassinat, la violació, l’esclavatge 

sexual, l’embaràs forçat, l’avortament forçat, l’esterilització forçada, la infecció 

intencionada de malalties, la tortura o els abusos sexuals) i la violència contra els drets 

sexuals i reproductius de les dones, com ara els avortaments selectius i les 

esterilitzacions forçades 

- Qualsevol altre forma de violència que lesioni o sigui susceptible de lesionar la 

dignitat, la integritat o la llibertat de les dones.  

3.2.5. Cicle de la violència masclista en la relació de parella 

La gran majoria d’autors i autores coincideixen en remarcar que la violència masclista 

segueix un cicle que es retroalimenta i que s’instaura de forma gradual i sota diferents 

maneres d’actuar. Segons Toledano i altres (2015), s’han anat identificant situacions 

inicials que precedeixen l’aparició de la violència com ara intents de control i aïllament, 

agressivitat verbal, xantatge emocional, imposicions, humiliacions, menyspreu a les 
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opinions de la dona i cap a ella en general, etc. Les fases que explico a continuació, 

són possibles i es mantenen gràcies a aquest previ procés d’abusos psicològics que 

sovint són difícils d’identificar, però que vulneren greument la confiança, els sentiments 

i les emocions que devaluen l’ autoestima de la dona.  

-Acumulació de tensió: La persona agressora va acumulant tensió, es mostra 

irritable, s’enfada sense un motiu aparent, pateix situacions personals d’estrès o de 

frustració i tan pot ser per motius interns com externs a la relació. En aquest procés, 

encara que la dona intenti controlar la situació fent tot el possible perquè la persona 

agressora no descarregui la seva tensió de manera violenta cap a ella, l’home es 

mostra negatiu i sol culpar i responsabilitzar a la dona de la tensió existent. Per aquest 

fet, la dona va interioritzant que la situació que pateixen pot culpa seva i es va fent 

responsable del problema. 

- Esclat de la violència: Aquesta és on es produeix l’agressió violenta cap a la dona. 

A partir de Fernández i altres (2013) l’agressió violenta s’entén per situació amb la que 

a través de mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les 

intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o patiment físic, sexual o 

psicològic..  

- “Lluna de mel” o penediment: En aquesta fase la persona agressora admet la 

culpa i es penedeix de la situació de forma convincent. L’agressor experimenta un 

canvi, busca compensar la dona i instaurar una creença de que és un fet aïllat i que no 

es repetirà. S’anomena “lluna de mel” perquè és una situació de manipulació 

emocional que retorna als començaments de la relació amb mostres d’ amor, 

amabilitat, atenció, etc.  

Aquesta fase s’anirà diluent poc a poc de forma gradual retornant a la tensió per tornar 

a començar el cicle, novament. 

Segons Toledano i altres (2015), a mida que va passant el temps, quants més cops es 

completa el cicle, menys temps es necessita per tornar-se a iniciar. Això significa que 

les fases cada vegada són més curtes i la intensitat de la violència va augmentat fins a 

crear un hàbit d’instauració de la violència.  

3.2.6. Conseqüències de la violència masclista en les dones  

Els efectes de la violència en vers les dones en l’àmbit de la parella són complexes i 

multicausals, el què fa que abastin diferents nivells i de manera diferenciada a cada 
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dona.  Segons Gil (2007), en l’àmbit personal, la violència que pateixen les dones 

deixa greus conseqüències en la seva salut i benestar personal. Gil assenyala: 

-Efectes sobre la salut física: derivades dels maltractament físics com fractures, 

ferides, cops, etc. i de la tensió i l’estrès continuat com l’esgotament, insomni o 

baixades del sistema immunitari.  

-Efectes sobre la salut sexual i reproductiva: problemes ginecològics, pèrdua del 

desig sexual, avortaments o embarassos no desitjats,etc.  

-Efectes sobre la salut mental i emocional: falta d’autoestima, tristesa, culpabilitat, 

ansietat, pèrdua d’identitat personal, dependència o intents de suïcidi. 

-Efectes sobre la salut social: majoritàriament hi ha aïllament social, inhabilitació 

apresa, pèrdua de capacitat i habilitats socials competents. 

-Síndromes d’estrès postraumàtic: trobem que hi sol haver una reexperimentació de 

la violència, evitació del trauma o por incontrolable.  

-Síndrome d’Estocolm: es caracteritza per la minimització del perill, autoengany, 

idealització i justificació del maltractador o l’autoculpabilitat que fa la víctima cap a 

l’agressor.  

Pel que fa a l’àmbit familiar, Gil (2007) destaca que les conseqüències de la violència 

desarticulen de família de tal manera que el deslegitimen com a espai de protecció, 

seguretat i amor i per tan afecta a tots els membres d’ella en el seu desenvolupament 

saludable. La família passa a ser un espai de risc social a causa de la violència. 

En l’àmbit social,  la violència afecta tots els àmbits de l’esfera social de la dona. Pot 

incrementar l’absentisme laboral i augmenta la situació de risc social. 

Els efectes de la violència rebuda van molt lligats al tipus de violència rebuda i a la 

seva durada (Gil, 2007, p.60) i per tant, tot i que depèn de l’experiència viscuda i com 

la dona respon a ella, a continuació indico les conseqüències més específiques que 

pot patir una dona després de viure violència. 

La dona genera un sentiment d’estar en perill constant, de por i es sent amenaçada. 

Perd confiança i seguretat per por de tornar a patir agressions físiques o assetjaments 

inesperats. Al mateix temps, i atribuït a una sensació més psicològica, la dona creu 

que és l’única persona del món que li passa això i apareixen inseguretats juntament 
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amb sentiments d’humiliació, desvalorització i aïllament. També hi ha vergonya per 

haver patit la violència.   

Segons Gil (2007) la violència viscuda va generant un desgast a la persona que la va 

tornant més vulnerable a poder patir noves agressions ja que cada vegada es va 

debilitant més i es va tornant més indefensa: 

La violència reiterada provoca un procés de desidentificació que es manifesta a través 

d’una mena de desdibuixament, erosió, estranyament, confusió i en molts moments 

alteració de la percepció. [...] Aquesta erosió del sentit d’ella mateixa, juntament amb 

una ambivalència cap a l’agressor pel vincle afectiu i les manipulacions a què és 

sotmesa, fa que la dona se submergeixi e un estat de sofriment molt intens que 

dificulta discernir el que està vivint (Gil, 2007, p.62). 

 

3.3. Infància i violència al nucli familiar  

Com expliquen Casas i altres (2017), tenint en compte que una majoria de les dones 

que viuen violència masclista són també mares i tenen fills i filles menors d’edat, es pot 

deduir que l’ impacte d’aquesta sobre les criatures és igualment greu independentment 

de que el nen, nena o adolescent hagi sigut testimoni directa o indirecte de la 

violència. 

En base això, aquests autors i autores també destaquen la Llei catalana 14/2010, de 

27 de maig, dels drets i les oportunitats a la infància i l’adolescència que estableix a 

l’article 102 que la violència masclista constitueix en ella mateixa una situació de risc 

per el nen, nena o adolescent.  

Segons un estudi realitzat per l’organització no governamental Save the Children, 

estima que en tot Espanya, més de 800.000 menors pateixen les conseqüències de la 

violència masclista exercida al nucli familiar. Afirma doncs, que en la violència 

masclista no hi ha una sola víctima sinó que aquesta és una forma més de 

maltractament infantil i que els fills i filles d’aquestes mares pateixen igualment 

violència psicològica, física o inclús sexual. 

Altres autors i autores com Alemany i altres (2012) que exposen que la violència 

masclista sempre impacta ocasionant danys en l’infant o adolescent tant si aquest/a ha 

rebut també directament violència, com si n’ha estat testimoni presencial o indirecte a 

través del que ha sentit o com a observador/a dels efectes de la violència en la mare.  
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Per tant, tenint en compte tots aquests aspectes comentats anteriorment, és important 

exposar les conseqüències de l’ impacte de la violència masclista en fills i filles. 

3.3.1. Conseqüències de la violència masclista en infants i 

adolescents 

Com exposen Casas i altres (2017), diferents estudis mostren com molts nens i nenes 

que han viscut durant molts anys envoltats de violència, alguns des del naixement, 

altres amb més d’un maltractador i altres sent-ne testimoni ja sigui directa o 

indirectament, expressen diferents tipus de violència que creen una atmosfera de por, 

inseguretat i perill a l’infant. Per tant, expressen que ser testimoni o víctima de 

violència pot tenir efectes emocionals a llarg plaç ja que el fet que sàpiguen què passa 

no significa que entenguin el perquè i per tan poden sentir confusió.  

Aquests autors i autores citen a Gorin (2004) que exposa els diferents tipus de 

violència en que poden estar exposats/des o en risc de ser maltractats/des els infants i 

adolescents: 

-Físic: Patir agressions directes o veure-les cap a la mare o en germans/es. 

-Emocional: Especialment de veure patir la mare i no entendre les pròpies emocions. 

-Sexual: Aquest tipus de violència és poc freqüent, tot i que quan es dóna, sol ser el 

mateix tipus d’abús que pateix la mare. 

Per altra banda, també denomina que els infants i adolescents que pateixen aquesta 

situació adquireixen de manera precoç responsabilitats i rols com poden ser tasques 

domèstiques; com cuinar, tenir cura d’aspectes de la llar, etc., tasques de rol de 

cuidadors/es; tenir cura de germans/es, vigilar-los, portar-los a l’escola, etc. i assumir 

tasques de rols de recolzament emocional i físic cap als progenitors o rols de protecció 

cap a la mare. 

Stanley (2011), exposa que l’ impacte de l’exposició a la violència que pateixen els 

infants i adolescents fa que tinguin alts nivells de por i ansietat per estar constantment 

alerta. Aquesta anticipació a la violència fa que estiguin en estats d’hipervigilància i 

tensió. Aquest autor descriu en el cas de noies i nois joves que hi ha diferents tipus de 

sentiments. Hi ha adolescents que solen tenir sentiments de ràbia, preocupació i 

ressentiment, però també hi ha joves que poden trobar en el seu paper de 

cuidadors/es tan a la mare com a germans/es, sentiments de satisfacció per les 

responsabilitats adquirides.  
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Normalment, com descriu l’autor, hi ha taxes altes d’ambdues conductes. 

Comportaments interns de tristesa, ansietat i abandonament i comportaments externs 

d’agressivitat, ira i aïllament. 

Com expliquen Casas i altres (2017), les conseqüències d’aquesta violència té 

diversos impactes a la vida del o la menor. 

3.3.2. Impacte en l’escolaritat  

L’escolaritat del o la menor es veu afectada en molts casos i de maneres diverses. 

Com indica Gorin (2004) citat Casas i altres (2017) per els possibles canvis d’escola 

de l’infant quan la mare ha d’anar a una casa d’acollida o quan l’agressor pot arribar a 

utilitzar l’escola per atreure l’infant i la mare i aquestes es veuen obligades a canviar fa 

que el nen o nena rebi un impacte en relació a l’escolaritat. Sovint poden perdre el 

ritme d’aprenentatge i les relacions entre els iguals. A part, tota la situació pot causar 

desconcentració i poc interès a l’escola, problemes de conducta, agressivitat i 

dificultats d’aprenentatge, absentisme o fracàs escolar. 

3.3.3. Impacte en les relacions entre els iguals  

En l’àmbit de les relacions interpersonals, sovint trobem situacions on els nens i nenes 

se’ls hi fa difícil mantenir amistats o fer-ne de noves. Sovint no es senten còmodes 

portant amics/gues a casa i els hi va vergonya explicar la situació. Un altre fet que 

repercuteix és que si s’han de traslladar durant alguna temporada perden el contacte i 

se’ls hi fa difícil mantenir un vincle d’amistat amb els companys/es que tenien. En 

altres casos, les amistats esdevenen un recolzament important per l’infant.  

3.3.4. Impacte emocional  

Està clar que un dels impactes més importants en l’afectació de la violència a l’infant 

són els emocionals. Segons Gorin (2004), la barreja de sentiments, emocions i 

situacions que tenen fa que sentin estimació i lleialtat, inclús en situacions de violència 

greus cap a l’agressor. Altres, senten ambivalència entre estar ressentit/da, 

enfadat/da, sentir vergonya, o sentir-se profundament ferit/da emocionalment parlant. 

A part, la tristesa, l’aïllament i la depressió que poden tenir per sentir que estan 

guardant un “secret” per “protegir” els progenitors els fa sentir culpa. Creuen que ho 

podrien haver evitat o fins i tot que són els i les culpables de la situació. Com he 

comentat anteriorment, les autores també parlen de por, ansietat i inseguretat pel què 

pugui passar i aquest fet els i les frena d’explicar-ho per diferents motius com ara la 

por de que el pare reaccioni violentament, por de que els progenitors tinguin 
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conseqüències negatives (com presó, per exemple) o de com afectarà a altres 

membres de la família. També solen tenir pors de que els portin a serveis de protecció 

a la infància. Poden tenir por de que no els creguin o que si els creuen tampoc els 

podran ajudar o que es riguin d’ells o els etiquetin o estigmatitzin, sobretot a l’escola.  

Per acabar aquest punt, és important dir i destacar que la resposta i la vivència de 

cada nen o nena o adolescent davant la situació de violència que viu, sigui quina sigui, 

són individuals i úniques. De manera que cada persona ho viu i reacciona diferent i per 

tant el què he intentat és apropar-me al màxim al que passa o pot passar però en cap 

cas generalitzar. 

3.3.5. Xarxa i serveis de recolzament  

A part de l’impacta i les conseqüències que pateixen els i les menors que viuen 

envoltat de violència a casa, és important parlar de la xarxa de recolzament i/o atenció 

que tenen al seu entorn.  

- Recolzament del nucli més proper a l’infant 

Per començar, està clar que la principal és l’ajuda informal que poden trobar en 

l’entorn més proper. Com citen Casas i altres (2017), Mullender (2002) comenta que 

els infants veuen en la mare una figura important per a ells i elles. Sovint hi ha silenci 

entre ambdós, a vegades perdura fins i tot després de l’experiència. Però moltes 

vegades poden parlar-hi, tan si la mare adopta una figura més submisa per evitar la 

violència com més lluitadora. Seguidament es parla de la figura dels germans i 

germanes. És molt important i valuós establir vincles i relacions d’ajuda conjuntes per 

afrontar la situació. També hi ha l’ajuda i suport de família extensa com avis/es. 

Com s’ha mencionat anteriorment, el paper de les amistats també és important i sovint 

està infravalorat. A les amistats amb les que aquests infants i adolescents confien 

solen ser a les primeres persones que no són del nucli familiar a qui els hi expliquen la 

situació. Són un recolzament important per el nen o nena que pateix la situació. 

- Recolzament de serveis i professionals propers a l’infant 

En aquest apartat, m’agradaria incidir en els diferents serveis i professionals que 

donen suport als infants segons Mullender (2002, citat per Casas i altres 2017).  

A partir de l’estudi que van portar a terme, van detectar que la majoria d’infants valora 

positivament els professionals que es troben per exemple en les cases d’acollida on 
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se’ls escolta i se’ls té en compte, ja que no valoren tan positivament quan només és la 

mare el centre de tot i es senten al marge.  

Pel que fa als Serveis Socials, en aquest estudi es visualitza que sovint es senten 

reticents en anar-hi ja que creuen que prendran decisions per ells i elles i per les seves 

mares. Tot i això, valoren positivament i ho veuen útil per a poder trobar algú que els i 

les escolti i els pugui orientar i assessorar.  

Un altre del recolzament que també comenten és l’escola. Molt d’ells/es expressen que 

a l’escola, entre el professorat, sovint no es senten amb la confiança d’explicar-ho i el 

fet que sovint es canvien d’escola, empitjora tan l’aprenentatge, com la relació de 

vincle amb el mestre/a.  

Pel que fa a l’ajuda psicològica que poden rebre d’àmbits de la salut, es comenta que 

per ells i elles no és tan important el fet que aquests/es professionals puguin 

preocupar-se pel seu estat de salut com que puguin ajudar-los a resoldre la situació 

que pateixen a casa.  

El sistema judicial i policial és un dels sectors en que més desconfien i on no troben 

que se’ls respecti i escolti de manera positiva. Molts infants recorden negativament les 

pressions al judici en haver d’adquirir un rol que no els hi pertoca o fins i tot en les 

visites que han de fer al pare per ordre de les sentències. Els autors ho valoren com 

un tema amb molta controvèrsia ja que moltes visites a l’agressor els infants no les 

farien però és obligat i aquest fet fa que existeixi una desprotecció cap al o la menor.  

Per acabar aquest apartat, és important dir que les autores comenten que en general 

els nens i nenes volen sentir seguretat i tenir algú de confiança amb qui poder-ho 

parlar.  

Com es redacta a la Llei catalana 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats 

a la infància i l’adolescència, els i les professionals especialment dels àmbits de la 

salut, els serveis socials, l’educació i també de justícia, han de jugar un paper 

important i han d’intervenir quan tinguin coneixement d’una situació de risc o de 

desemparament en què s’hi trobi un nen, nena o adolescent, és així tal com s’indica a 

l’article 100.3 de la mateixa que obliga a l’administració a proporcionar atenció als 

infants i adolescents que conviuen amb situacions de violència masclista. 
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3.4. Serveis d’intervenció especialitzada 

En aquest apartat introduiré el servei d’intervenció especialitzada que treballa en els 

processos de recuperació de les dones que han estat víctimes de violència masclista i 

els seus fills i filles menors.  

En referència a tot el marc teòric exposat en el present treball final de grau, tenint en 

compte les conseqüències i l’impacte d’aquesta violència tan en la mare com en els o 

les menors és clar que qui estan en aquesta situació requereixen d’una atenció 

específica, que els i les reconegui com a víctimes d’aquesta violència, o com a futures 

possibles víctimes, o com a elements d’una cadena de reproducció de la violència. 

Aquests serveis estan explicats a l’article 60 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de 

les dones a erradicar la violència masclista on es diu que: “són serveis especialitzats 

que ofereixen atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les 

dones que han patit o pateixen situació de violència, i també a llurs filles i fills. Així 

mateix, els dits serveis han d'incidir en la prevenció, la sensibilització i la implicació 

comunitària”.  

Aquests compten amb un equip professional multidisciplinar integrat per persones 

titulades en psicologia, treball social, educació social, dret i inserció laboral. 

L'objectiu d’aquests serveis segons la Generalitat és oferir informació, atenció i 

recuperació a les dones que han estat o estan en processos de violència masclista, 

així com els seus fills i filles a càrrec i potenciar els programes específics i integrals de 

prevenció, assistència i reparació.  

Els objectius específics que marca la llei són: 

-Proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada en relació al 

procés de violència viscut. 

-Adequar el model d'intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que 

han patit o pateixen violència. 

-Treballar coordinadament amb els serveis externs, atenent el procés específic de 

cadascuna de les dones. 

L'accés al servei es fa principalment a través de: 

-La xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones en situació de violència. 

-Els serveis de salut d'atenció primària. 
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-Els serveis socials d'atenció primària. 

-Associacions de dones, quan reglamentàriament s'estableixi. 

3.4.1. Programa educatiu  

El programa educatiu és un document important del servei on consten aspectes bàsics 

sobre la visió, missió i valors del servei en particular així com també pràctiques, criteris 

d’actuació, explicació de l’equip de professionals, criteris epistemològics, etc.  

 

La intenció de posar aquest apartat dins el marc teòric del present treball final de grau 

és per poder contextualitzar els serveis d’intervenció especialitzada explicats 

anteriorment i posar bases i conceptes exemplificant de manera més concreta les 

seves pràctiques. La informació que trobareu a continuació és un resum del programa 

educatiu que em va facilitar el servei d’intervenció especialitzada de Girona on he 

explicat els punts que considero més rellevants per respondre a la intenció comentada 

al principi del paràgraf. 

- Situació que viu la dona que ha estat o està en situació de violència  

Al programa es veu reflectida una idea important a destacar en relació a les situacions 

que viuen les dones. S’explica que la violència per ella mateixa no produeix una 

“víctima” sinó que la condició de “víctima” és una producció social regulada per les 

normes culturals que determinen qui té el poder. La lògica del company que mata la 

companya és la lògica del “tradicional” vincle matrimonial. Han calgut anys, perquè les 

dones ocupin espais de veu i d’acció transformadora per a anomenar situacions i 

relacions abusives.   

En els processos d’acompanyament de les dones que han estat en situació de 

violència, és important entendre aquesta realitat posant atenció al camp social i 

discursiu en el qual les dones es constitueixen a elles mateixes com a víctimes. 

Des del programa educatiu s’indica que és necessari estructurar espais 

d’acompanyament on les dones puguin reelaborar la seva posició de “víctima”/agència. 

I relacionat amb això cito textualment un fragment del programa educatiu on diu el 

següent: “Un procés d’acompanyament i recuperació és aquell que permet a 

cadascuna de les dones se sentin reconegudes, protegides, escoltades, 

acompanyades i es sàpiguen competents per entendre i posar paraules pròpies al seu 

malestar i dolor, també al seu desig. Aquest procés està vinculat amb l’autorització 

d’una mateixa vers la pròpia llibertat i desig. En responsabilitzar-se de la mateixa vida.” 

(p. 5). És important doncs anomenar i resignificar tot el que s’ha viscut i poder 
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desodificar la veu interioritzada de l’agressor o discursos socials i culturals de 

culpabilitat i victimització cap a la dona. 

Un altre dels aspectes del programa educatiu que és necessari comentar és el fet de la 

creença que sovint es té de que un bon procés d’acompanyament és aquell que té 

com a resultat final que totes les dimensions o àmbits de la vida de la dona i les seves 

filles o fills hagin quedat resoltes. Comenten que és tot un mite, ja que no hi ha cap 

persona que tingui tota les facetes de la seva vida resoltes i, citant textualment un 

fragment del programa, “i qui així s’ho pensi no deixa de ser algú que s’ha investit de 

déu, amb tot el que això significa”, fent referència a que aquella persona que creu que 

ho té tot resolt i treballat de la seva vida està en una utopia. 

- De les filles i fills  

En relació a la situació dels fills i filles de les dones que van al servei d’intervenció 

especialitzada en el programa educatiu es comenten varis aspectes a ressaltar. 

Primerament, es parla de la importància de tenir clar que infants que han conviscut en 

un entorn on hi ha hagut violència requereixen de temps i espai per a poder elaborar el 

propi procés i com es menciona al programa educatiu “un dolor, que segons l’edat, no 

té paraules directes però que s’expressarà en altres llenguatges.” (p. 8). 

El fet d’acompanyar nens i nenes que han viscut aquestes situacions requereix d’una 

sensibilitat, responsabilitat i  per part de la o el professional que tinguin a davant. Un 

dels aspectes importants que es comenta és el fet de no posar en boca de l’infant 

paraules d’adult sinó acompanyar-lo a respondre als seus interrogants i incerteses.  

Al programa educatiu es veu reflectida la necessitat d’articular espais i pràctiques 

diferents en funció de les singularitats de cada infant o jove que arriba al servei. En 

relació al vincle mare – fill/a comenten que vetllen perquè independentment de la 

situació viscuda anteriorment o a l’actualitat es pugui anar incorporant maneres 

d’establir límits sense utilitzar la humiliació i el maltractament.  

 

- Del treball interdisciplinari  

Una part important del programa educatiu és posar en context sobre el treball entre les 

diferents professionals del servei. Treballar en interdisciplinarietat significa que tot 

l’equip ha d’elaborar la voluntat de posar en relació els diferents sabers, sense 

jerarquies exclusives, amb una interrogació permanent i de reflexivitat fins i tot amb la 

pròpia relació que cadascuna de les professionals manté amb la seva disciplina. 

Alhora sempre amb una actitud tant de respecte com de cooperació versus l’altre, que 



 

27 
 

permeti crear una nova mirada, amb una xarxa de diverses singularitats que 

s’entrellacen ja que cap dona, cap criatura s’apropa a una professional per a treballar 

una part de la seva vida només. La fragmentació de l’altra és una fragmentació 

construïda per les persones que acompanyen a les dones, però no per elles. Per 

aquesta raó, com es veu reflectit al programa educatiu, cal posar atenció a com es 

desplega la mirada de les professionals vers l’altra i el nostre acompanyament. Si des 

d’una mirada que la tanca en un “perfil de dona maltractada / nena-nen maltractat” o 

bé a una mirada que mira i veu la totalitat de la persona i suggereix pràctiques de 

llibertat i pensament crític. 

Seguidament, dins els programa educatiu del servei s’expliquen els criteris d’actuació 

a seguir, l’infograma2 i les funcions de l’educadora social de manera més específica.  

- Criteris d’actuació 

De manera molt resumida, exemplificaré alguns dels criteris d’actuació més rellevants 

en relació al present treball: 

-Iniciar i acompanyar els processos de recuperació des de les capacitats singulars de 

les dones i de les filles/fills i no des de la carència.   

-Escoltar i entendre la demanda de la dona com un procés d’elaboració permanent, en 

construcció durant el mateix procés de recuperació. 

-Centrar l’atenció en la dona, filla o fill concret en comptes de centrar-nos en la 

“problemàtica”. 

-Donar resposta a la singularitat i complexitat de cada persona atesa. Cada dona, 

nena, nen és quelcom més que la racionalització de la violència vers les dones. 

-Acompanyar des del vincle i “l’horitzontalitat”: perquè hi hagi intervenció ha d’establir-

se una relació de confiança entre la dona i les professionals. 

- Funcions de l’educadora social dins l’equip  

Per començar, de manera resumida, és important anomenar els sabers i pràctiques 

que configuren la pràctica i les actituds ètiques de les professionals del servei per tal 

de garantir el sentit del treball que es porta a terme: 

-Pràctiques de llibertat i pensament feminista 

                                                      

2
 Infograma del servei d’intervenció especialitzada a l’annex 1. 
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-Capacitat de cura, bon tracte i de transformació personal 

-Disposició al treball des de la complexitat 

-Alegria i vitalitat 

-Obertes a la diferència i responsables dels límits i la frustració 

Pel que fa a les educadores socials, com explica el programa educatiu, la seva 

principal funció és la realització de programes com el d’acollida, el social o el de 

maternatge. Tenen la responsabilitat d’establir i articular el vincle de confiança a través 

del qual es fa possible realitzar el procés d’acompanyament cap a la recuperació de la 

situació de violència viscuda.  

Per poder veure de manera més detallada les funcions singulars de la figura de 

l’educadora social dins l’equip, com en relació a les persones ateses i en relació a la 

xarxa de coordinació externa es podrà consultar a l’annex 2. 
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4. Treball de camp 

En la recerca del present treball final de grau m’he plantejat conèixer, descriure i 

comprendre la tasca que es porta a terme amb les mares i els infants en relació al 

vincle materno-filial en tres serveis d’intervenció especialitzada i interpretar-ho amb 

l’ajuda de les eines de recollida de dades i el marc teòric utilitzat. A continuació explico 

de manera detallada les decisions preses durant la recerca del present treball final.  

4.1. Metodologia de la recerca 

Aquest apartat conté la justificació de les decisions metodològiques preses durant el 

desenvolupament de la recerca del present treball final de grau. Aquest està format per 

subapartats que fan referència als diferents aspectes a mencionar a l’apartat de 

metodologia. 

Primerament trobem la justificació de la metodologia de la recerca, seguidament 

s’expliquen les eines i estratègies de recollida d’informació que he utilitzat, a 

continuació centrant-me en el treball de camp de la recerca, explico la mostra i 

selecció de les participants. Seguidament trobem el context d’obtenció de les dades on 

menciono tot el procés de la recollida d’aquestes. A continuació explico l’anàlisi de 

dades i finalment parlo dels aspectes ètics de la meva investigació.  

La investigació que he portat a terme ha estat basada en una metodologia qualitativa 

recolzada en el paradigma interpretatiu a partir d’entrevistes de tres serveis 

d’intervenció especialitzada de Girona, Tarragona i Igualada. Així doncs, puc dir que 

és una investigació qualitativa perquè com escriu Paz (2003) aquesta es caracteritza 

per ser una “activitat sistemàtica orientada a la comprensió en profunditat de fenòmens 

educatius i socials, a la transformació de pràctiques i escenaris socioeducatius, a la 

presa de decisions i també cap al descobriment i desenvolupament d’un cos organitzat 

de coneixements” (p.123).  El paradigma en el qual es recolza la meva investigació és 

el paradigma interpretatiu ja que com expliquen Latorre i altres (1996) aquest parteix 

de la descripció i comprensió d’allò que és únic i particular del subjecte estudiat. Per 

tant, no pretenc generalitzar sinó comprendre i identificar la complexitat de la realitat a 

través d’aspectes subjectius de l’experiència i conèixer més profundament el tema per 

a poder-lo visibilitzar a la comunitat. 
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4.1.1. Eines i estratègies de recollida de la informació 

utilitzades  

Per recollir les dades he utilitzat l’entrevista. Aquestes han estat confeccionades 

gràcies a la informació i influències teòriques del marc teòric del present treball final de 

grau que m’han servit per confeccionar i assolir indicadors i categories.  

Les entrevistes permeten recollir informació sobre esdeveniments i aspectes subjectius 

de les persones: creences i actituds, emocions, valors o coneixements, que d’altra 

manera la investigadora no tindria al seu abast.3 L’objectiu d’utilitzar aquesta eina de 

recollida d’informació és que em permet conèixer més profundament el servei i la tasca 

que porten a terme les educadores en relació al vincle maternofilial, des d’una 

perspectiva tant personal com professional de la persona entrevistada i d’aquesta 

manera apropar-me més a la realitat investigada.  

La tipologia d’entrevista que he utilitzat en la meva recerca ha estat la 

semiestructurada4. Aquesta consta de la planificació d’un guió de preguntes que 

permeten respondre de manera àmplia i lliure sobre els àmbits i temes dels quals 

m’interessava recollir informació i permeten ampliar les preguntes a realitzar si es 

considera necessari. La tipologia i ordre de preguntes en les tres entrevistes va ser la 

mateixa, ja que m’interessava que les tres mostres es basessin en un únic patró per a 

posteriorment poder fer un anàlisi que em permetés comparar aspectes dels tres SIE5 

des de la mateixa perspectiva. A continuació explicaré de manera resumida perquè 

vaig escollir estructurar l’entrevista en quatre blocs diferents: 

Al bloc de contextualització del servei vaig realitzar preguntes que em servissin per 

tenir informació de caràcter general sobre el servei i poder apropar-me a la globalitat 

de la situacions dels SIE. Al bloc de contextualització de les dones vaig voler recollir 

informació sobre aspectes que m’aportessin una visió global de la situació de la dona 

en base a aspectes relacionats amb la situació de la violència viscuda i en relació al 

servei d’intervenció especialitzada. Pel que fa al bloc de vincle maternofilial, vaig 

incloure-hi només dues preguntes que són molt obertes ja que el què m’interessava és 

que les persones entrevistades poguessin explicar de manera àmplia i lliure els 

aspectes relacionats amb aquesta. A l’últim bloc, de pros i contres, em va interessar 

recollir informació que vaig considerar que em podia servir per visualitzar noves vies 

                                                      

3
 Definició extreta dels apunts de l’assignatura de Mètodes d’investigació del 4rt curs d’Educació Social de 

la Universitat de Vic, impartida per Núria Simó. 
4
 Guió de l’entrevista utilitzada a l’annex 3. 

5
 Abreviació utilitzada per referir-nos als Serveis d’Intervenció Especialitzada 
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d’investigació, mancances en el servei i obrir la resposta a la opinió més personal de la 

persona entrevistada. 

 

 

 

Contextualització del servei d’intervenció 

especialitzada 
Contextualització de les dones i els infants 

Quin és l’origen dels SIE? Per què apareixen? 

On podien acudir les dones que havien patit situacions de 

violència abans que hi hagués aquest servei? 

De qui depenen? 

Com es finança un SIE? Rep ajudes de l’administració 

pública? 

Com és l’organització d’un SIE? Quins professionals de 

diferents disciplines treballen en aquest SIE? 

Els SIE també incidiu en la prevenció, la sensibilització i la 

implicació comunitària. De quina manera ho feu? 

 

Quin perfil de dones ateneu al servei? És molt divers? Amb  

quins paràmetres d’edat, xarxa social i familiar, recursos 

econòmics o l’origen (immigrant/no) us trobeu? 

Heu notat un augment o una disminució de persones ateses 

en el servei durant els últims temps? Ha canviat el perfil? A 

què creieu que és degut? 

Com arriben les dones i els infants al servei? 

Quan arriben al servei, amb quins entorns acostumen a 

mantenir el contacte i de quins se’n separen? (Feina, 

aficions, amistats, família...) 

Aquestes dones reben ajudes econòmiques durant l’estada 

al SIE? 

Quant de temps poden estar al servei? 

Qui i com es decideix quan poden marxar del servei? Ho 

escullen elles? 

Acostumen a tenir algun tipus de por o inquietud un cop 

deixen el centre? Se’ls segueix fent acompanyament? 

Vincle maternofilial Pros i contres 

Quines són les primeres accions socioeducatives  que 

porteu a terme amb les mares i els infants quan arriben al 

servei? Hi ha un protocol a seguir o bé cada cas és 

personalitzat? 

Com treballeu el vincle maternofilial en dones que han patit 

violència masclista? I com treballeu el vincle amb  els seus 

fills i filles? 

Quins avantatges i quines limitacions veieu en el servei? 

Creieu que l’administració hi hauria de destinar més 

recursos? 

Des de la seva experiència personal i professional quins li 

sembla que són els principals reptes de l’educació social en 

aquest àmbit concret? 
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4.1.2. Mostra i selecció 

La mostra i selecció que he utilitzat per recollir la informació pel present treball final de 

grau ha estat dels serveis d’intervenció especialitzada i les seves professionals.  

Pel que fa a la selecció de realitzar les entrevistes als serveis d’intervenció 

especialitzada, aquesta ha estat de caràcter no probabilístic amb mostres de 

conveniència6, és a dir, he triat el servei que més creia convenient per la investigació. 

El fet d’escollir aquests tres SIE (Girona, Tarragona i Igualada) va ser perquè m’oferien 

una visió des de tres punts del territori diferents i allunyats i la recerca podia veure’s 

més representada i contextualitzada.  A part, aquesta mostra i selecció també compta 

de  mostres voluntàries7, és a dir, les professionals que em van rebre es van oferir 

voluntàries a participar de l’entrevista posteriorment a la meva proposició. En el cas de 

Tarragona, vaig realitzar l’entrevista a l’educadora social. A Girona, van ser la directora 

juntament amb l’educadora social, i a Igualada l’entrevista la vaig realitzar a l’advocada 

i a l’educadora social. Pel que fa a la tria d’escollir realitzar les entrevistes a la figura 

de l’educadora social de cada servei ho vaig decidir així perquè m’interessava tenir 

una mostra heterogènia, és a dir, conèixer aquesta visió des de tres perspectives 

diferents, ja que cada professional m’aportaria la seva visió única i subjectiva. Aquest 

fet em permet relacionar-les entre elles i observar les singularitats i semblances de 

cada servei en relació a les preguntes proposades.  

4.1.3. Obtenció de dades  

Com m’havia organitzat en la meva proposta del present Treball Final de Grau, 

prèviament a realitzar les entrevistes, durant el mes de desembre de 2018, vaig posar-

me en contacte amb els tres serveis d’intervenció especialitzada on m’interessava anar 

a recollir les dades per concretar dia i hora per trobar-nos.  

El primer servei amb el qual vaig contactar va ser el SIE de Tarragona. El contacte el 

vaig mantenir per correu electrònic i ben aviat vam concretar visita. Seguidament, vaig 

contactar amb el SIE de Girona. El contacte establert va ser a través de correu 

electrònic i la resposta també va ser positiva. Finalment, vaig establir contacte amb el 

SIE d’Igualada a través d’una trucada telefònica ja que el correu no me’l van respondre 

i vam poder concretar data i hora amb aquest últim. Als tres serveis vaig demanar si 

seria possible mantenir una entrevista amb l’educadora social del servei i la resposta 

                                                      

6
 Extret de Blaxter, L., Hugues, C., & Tight, M. (2008). p. 179-180-181. 

7 
Extret de Blaxter, L., Hugues, C., & Tight, M. (2008). p. 179-180-181. 
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va ser positiva en els tres casos. El fet de posar-me en contacte a través de correu 

electrònic o trucada i concretar data amb molta antelació em va permetre portar a 

terme totes les entrevistes el mes de gener de 2019.  

La realització de les tres entrevistes es va portar a terme de manera satisfactòria i com 

havia previst excepte al SIE d’Igualada on la situació va fer que hagués de realitzar-li 

l’entrevista dels aspectes més generals del SIE a l’advocada i a l’educadora social la 

part més educativa (per correu electrònic). 

4.1.4. Instruments pel buidatge i l’anàlisi de dades 

Un cop vaig tenir totes les entrevistes realitzades, em vaig centrar en la transcripció 

d’aquestes. Tot i la quantitat de temps destinat a les transcripcions, el fet de poder-ho 

fer amb temps em va facilitar el procés. 

En aquest procés d’anàlisi de dades és bàsic desglossar en temes claus la informació 

recollida per obtenir aquells aspectes que més ens interessen per la recerca.  

La categorització8 et permet agrupar conceptualment unitats d’anàlisi que tenen 

aspectes comuns i assignar-los a una denominació global9 i d’aquesta manera 

organitzar la informació que consideres rellevant per a la teva investigació. En el cas 

de la recerca del present treball de fi de grau, les categories que vaig escollir les vaig 

extreure a partir dels blocs utilitzats en l’estructuració del guió de l’entrevista 

comentada anteriorment i aquestes em van servir per poder fer el buidatge de la 

informació recollida. 

 

 

 

 

 

                                                      

8
 Entrevistes categoritzades a l’annex 4. 

9
 Definició extreta dels apunts de l’assignatura de mètodes d’investigació del 4rt curs d’Educació Social de 

la Universitat de Vic, impartida per Núria Simó. 
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- Llegenda de la categorització 

BLOC CATEGORIA COLOR EXPLICACIÓ 

Contextualització del 

servei d’intervenció 

especialitzada 

Xarxa amb altres serveis del territori 

(derivacions, altres serveis destinats a 

dones, etc.) 

 
Conèixer quins altres serveis del territori 

col·laboren i treballen conjuntament amb 

el SIE. 

Accions sensibilitzadores, de prevenció i 

implicació comunitària. (xerrades, tallers, 

trobades, etc.) 

 
Saber si es fan accions per fomentar la 

sensibilització i conscienciació en relació 

a la violència masclista. 

Intervenció de l’educadora social. 
 Identificar totes aquelles tasques que fa 

l’educadora social al servei. 

Contextualització de 

les dones i els infants  

Perfil de dones (edat, recursos econòmics, 

perfil acadèmic, origen, etc.) 

 

 

Identificar si existeix un perfil de dona al 

servei. 

Necessitats de les dones. 
 Saber quines necessitats tenen les 

dones. 

Necessitats dels infants. 
 Saber quines necessitats tenen els 

infants. 

La dona com a dona- tasques per treballar 

les habilitats socials, la confiança, 

l’autoestima, etc. 

 Identificar quina és la tasca integral que 

es porta a terme amb la dona. 

Vincle maternofilial 

Vincle mare – infant. 
 

Identificar els programes existents, 

accions, treball i estratègies en relació al 

vincle maternofilial. 

Treball individual. 
 Identificar com treballen de manera 

individual el vincle amb mares i infants. 

Treball grupal. 
 Identificar com treballen de manera 

grupal el vincle amb mares i infants. 

Pros i contres 

Avantatges i limitacions del servei i la 

tasca que es porta a terme. 

 
Quins consideren que són els principals 

avantatges i inconvenients del servei les 

persones entrevistades. 

Recursos de l’administració. 
 

Detectar les possibles mancances o 

limitacions en relació als recursos que 

destina l’administració. 

Reptes de l’educació social en aquest 

àmbit. 

 
Com consideren noves vies de treball i 

perspectiva en aquest àmbit les persones 

entrevistades. 
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A partir de l’estructura de les categories escollides i la realització de la categorització, 

vaig seguir tractant i treballant sobre les dades obtingudes i ho vaig fer a partir de la 

codificació10 d’aquestes. La codificació és una eina que permet organitzar i facilitar la 

visualització del tractament de les dades obtingudes. Pel que fa al meu cas, em va ser 

de molta utilitat seguir les categories escollides anteriorment ja que amb la quantitat 

d’informació una bona organització i claredat en els passos a seguir són importants. A 

continuació explico la codificació utilitzada en la meva recerca. 

Exemples:  

- Entrevista número 1 al SIE de Tarragona. A la pàgina 3, paràgraf 5 i línia 1. 

E1T_p.3_par.5_L1 

- Entrevista número 2 al SIE de Girona dit per l’educadora parlant del treball 

individual en dones. A la pàgina 8, paràgraf 5 i línia 1.  

E2Getid_p.8_par.5_L1 

- Entrevista número 3 al SIE d’Igualada dit per l’advocada. A la pàgina 4, 

paràgraf 3 i línia 1. 

E3Ia_p.4_par.3_L1 

Aclariments: 

A la primera, l’entrevista número 1 al SIE de Tarragona com que tota l’estona parla 

l’educadora perquè l’entrevista va ser individual no s’especifica posant la (e) a darrere 

la inicial (T). En les altres dues entrevistes, s’especifica amb una (e) quan es tracta de 

l’educadora, amb una (d) quan es tracta de la directora, i amb una (a) quan es tracta 

de l’advocada per clarificar qui fa l’aportació.  

Pel que fa a l’exemple número 2 on trobem que després de la (e) hi ha (tid), em 

refereixo al treball individual amb les dones. També ens trobarem (tii) per referir-nos al 

treball individual amb infants. I el mateix sistema he utilitzat per la codificació del treball 

grupal.  

Els guions baixos els utilitzem per facilitar l’entesa entre les abreviacions.  

                                                      

10
 A l’annex 5 trobareu les taules de triangulació dels resultats amb la codificació al costat. 
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4.1.5. Aspectes ètics 

Per començar la part dels aspectes ètics que he tingut en compte durant la realització 

de la recollida de la informació m’agradaria introduir el concepte que afirmen Blaxter i 

altres (2008): 

“La realización de la investigación social éticamente fundamental debería ser un objetivo 

de todos los investigadores sociales. (...) Aún así, toda investivación social (utilice 

encuestas, documentos, entrevistas o comunicación a través de ordenador) da lugar a 

una serie de cuestiones éticas relacionadas con la privacidad, el consentimiento 

fundado, el anonimato, el secretismo, la sinceridad y lo deseable que sea la 

investigación.” (p.174) 

Com a investigadora, per mi és imprescindible adquirir la responsabilitat ètica en tots 

els aspectes de la recerca; tant en el primer contacte, en el procés de recollida, 

l’anàlisi, la difusió de la informació i els resultats obtinguts ja que em focalitzo en un  

àmbit sensible. 

Primerament, és important accedir al camp en el primer contacte de manera 

respectuosa i deixant clares les intencions i objectius sobre l’ interès cap a la persona 

o el servei i l’ús que es farà de la informació obtinguda. En el meu cas, va ser 

important tenir clar que tant podien acceptar la meva proposta com no, ja que partim 

d’una dificultat per accedir a aquest tipus de serveis.  Tot i això en els tres serveis 

contactats va ser positiva. Un altre fet que considero que s’ha de tenir en compte és el 

d’informar correctament i àmpliament del projecte en el qual t’estàs centrant, què et 

mou per tenir interès a realitzar aquesta recerca i conseqüentment les entrevistes. 

Aquest fet el vaig cuidar de manera que prèviament  a l’entrevista vaig enviar el guió 

perquè les educadores sabessin quina tipologia de preguntes eren. Seguidament en la 

trobada, vaig vetllar perquè en tot moment estiguessin informades correctament del 

meu projecte i que em donessin el seu ple consentiment11 en realitzar la gravació i el 

posterior anàlisi de la informació.   

  

 

                                                      

11
 Consentiments de protecció de dades a l’annex 6. 
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4.2. Anàlisi de resultats  

El següent apartat del present treball final de grau pretén mostrar el resultat obtingut a 

través de les dades recollides durant la recerca tot posant-les en relació amb el marc 

teòric.  A partir de la triangulació de les dades categoritzades doncs, a continuació es 

posen en contrast i en relació la part pràctica i la part teòrica del present.  

Per fer-ho, he estructurat en les diferents categories i subcategories que s’han utilitzat 

durant tot el tractament de dades i en cada una d’elles poso en relleu les respostes 

extretes de les persones entrevistades en relació al què diuen els autors i autores al 

marc teòric.  

4.2.1. Contextualització del servei 

- Xarxa amb altres serveis del territori 

El tema de la xarxa del SIE amb altres serveis del territori es precisa principalment 

amb els serveis que es fan derivacions conjuntes. Tots tres SIE coincideixen en 

explicar que les dones i els seus fills i filles poden venir derivades de diferents serveis 

com per exemple hospitals, des de pediatria a salut mental, mossos d’esquadra o 

guàrdia urbana, educació; escoles i instituts, serveis socials, EAIA12, jutjats, etc. però 

coincideixen en dir que un dels motius que més s’assabenten del servei és pel boca-

orella. Afirmen que la bona coordinació amb els diferents agents del territori és bàsic 

per a poder detectar la situació de violència, poder-hi donar resposta, i si no pot ser al 

SIE, derivar a altres serveis. Des del SIE de Girona però, també fan una crítica a la 

deshumanització de la dona en el fet de derivar, on sovint, no es té en compte tant a 

aquesta durant el procés i elles remarquen la importància de que es faci amb respecte 

i amb raó, i no es derivi per derivar. Comenten que sovint arriben dones que han patit 

força violència institucional en altres serveis del territori. Com podem veure reflectit al 

marc teòric, les normatives, les institucions i les accions que porten a terme aquests no 

són neutres, això fa que aquests obstacles que es reprodueixen diàriament legitimin i 

perpetuïn les desigualtats i facin més vulnerables les dones que ho pateixen. Les 

entrevistades opinen de la importància que tots els agents que treballen o poden 

treballar amb persones que han estat víctimes de violència masclista estiguin 

formades en aquest sentit. 

                                                      

12
 Abreviació utilitzada per a referir-nos a Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència  
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- Accions sensibilitzadores, de prevenció i implicació comunitària 

Pel que fa al tema de les accions sensibilitzadores, de prevenció i implicació 

comunitària els tres SIE coincideixen en la importància de realitzar aquesta tasca de 

cara a la comunitat. Consideren que treballar i incidir en la prevenció de la violència 

masclista en diferents col·lectius de la societat és de vital importància per avançar cap 

a l’erradicació d’aquesta. Els tres SIE organitzen diferents xerrades, tallers, formacions 

o campanyes en les que tracten tot tipus de temes relacionats amb la violència 

masclista. Algunes són destinades a la societat en general o altres a col·lectius més 

específics com joves o les pròpies dones. Aquest fet respon a les necessitats que 

defineix la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 

masclista, comentada al marc teòric del present treball final de grau, on s’especifica la 

importància de la realització d’aquestes tasques per a poder avançar cap a una 

consciència més àmplia sobre el tema a la nostra societat. 

- Intervenció educadora social  

Pel que fa a la intervenció de l’educadora social, les entrevistades dels tres SIE 

coincideixen en comentar la importància del treball en equip. Al tractar-se d’un equip 

de professionals interdisciplinari permet, com comenta l’educadora del SIE de 

Tarragona, que es faci un seguiment de la dona i l’infant des dels diferents punts de 

vista de cada professional i per tant que sigui molt més àmplia. L’educadora del SIE de 

Girona ressalta el fet de la importància de la comunicació i la coordinació dins l’equip 

de professionals per poder treballar conjuntament cap a aspectes generals que es 

poden detectar i treballar des de les diferents perspectives. Per l’educadora del SIE de 

Tarragona és interessant veure i potenciar la teva figura com a educadora social 

treballant amb altres professionals de diferents àmbits. Com comenta l’educadora del 

SIE de Girona i coincidint amb algunes de les funcions d’aquesta explicades al 

programa educatiu, és important la capacitat de cura i bon tracte per atendre i acollir a 

la dona, escoltant-la, perquè d’aquesta manera vagi incorporant la pròpia confiança en 

les seves capacitats, en superar la situació dolorosa viscuda, etc.  

Les tres educadores comenten diferents funcions dins d’equip de professionals com 

ara la valoració de la situació de la dona i l’infant, la realització dels diferents 

programes, destacant el de maternatge, fer un seguiment personal de cada cas o en 

col·laboració a altres professionals si s’escau, pensar i proposar models d’intervenció i 

estar al dia de les aportacions i recursos pedagògics existents relacionats amb la 

violència masclista, entre altres. 
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Pel que fa a la dinàmica d’equip, l’advocada del SIE d’Igualada comenta una 

professional que no tenen els altres SIE, la figura de la supervisora. Que acompanya i 

recolza l’equip en aspectes que aquest necessita. Des del SIE de Girona també 

comenten el fet que l’equip ha de ser molt flexible, ja que no fas el mateix amb cada 

cas ni cada persona amb la qual treballes. Per tant no és que tinguis unes dinàmiques 

establertes per què fer en cada situació, sinó que has d’adaptar-te tu com a 

professional a la situació i això requereix també cohesió a l’equip i molta comunicació  

A part, la tasca de l’educadora social en aquests serveis té relació en portar a terme 

diferents programes, com ja s’ha comentat al principi de l’apartat. Des del programa 

educatiu del SIE de Girona, es redacta que les educadores porten a terme diferents 

programes dins els SIE, que s’explicaran més endavant.  

Tant l’educadora del SIE de Girona com la del SIE de Tarragona coincideixen en el fet 

que és una feina que implica moments molt bonics on acompanyes processos 

d’alliberament i creixement i on pots treballar de manera molt complementària amb 

altres professionals, però a la vegada també són processos complexes que et 

remouen i que, com s’expressa al programa educatiu del SIE de Girona: “Mantenir una 

relació oberta a l’escolta i acompanyament de les dones i les filles-fills implica 

necessàriament deixar-se “tocar”. Disposar de maduresa per deixar-se ser interrogada 

tant per les persones que s’atén com per l’equip. Autoritzar-se a “tocar i ser tocada” 

mantenint una relació de <<paciència pacient>> amb una mateixa i les altres, que és el 

contrari de la <<paciència indiferent>> als afectes i efectes que provoca aquesta 

relació. Tot creixement respon sempre a una relació intensa d’intercanvi, al saber 

donar-i-rebre des de la confiança i el respecte mutu.” (p.15) 

4.2.2. Contextualització de les dones i els infants 

- Perfil de dones 

Pel que fa al perfil de dones ateses als serveis els tres SIE coincideixen en expressar 

que no hi ha un perfil de dona. És una representació molt gràfica del què és la societat 

i és tan variat com dones hi ha. Pel que fa a l’edat, igual. Al SIE de Tarragona, per 

exemple, detallen que els últims temps s’han trobat amb un àlgid de noies més joves, 

però hi ha molt de tot. Des del SIE de Girona, últimament estan detectant que hi ha el 

factor de “la dona del món rural” que significa que hi van dones que són de lluny 

perquè no volen que persones conegudes o veïns i veïnes sàpiguen de la seva 

situació. Hi ha dones de nivells econòmics diversos, d’àmbits diversos i de llocs 

diversos i per tant aquest fet fa que en cap cas existeixi un perfil de dona que pateix 
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una situació de violència. (E2Ge_p.29_par.2_L1). Això fa veure que la violència 

masclista afecta de manera transversal a absolutament tots els estaments de la nostra 

societat fet que coincideix amb l’explicació del marc teòric on es parla del fet que 

pertanyem a una societat patriarcal on tota forma d’organització política, econòmica, 

religiosa o cultural queda estructurada per el domini de l’home. 

Cito una frase textual de la directora del SIE de Girona on expressa més clarament 

aquest fet: “Quants més factors d’exclusió social acumuli un cos de dona més violència 

reps. Si, i tant. Més vulnerabilitat és més violència, si. Però no perquè ella tingui uns 

trets característics que la fan ser vulnerable. No. És perquè hi ha un context social, 

econòmic i polític que la fa vulnerable i no li dona eines per no ser-ho.” 

(E2Gd_p.28_par.3_L3) Com s’explica al programa educatiu del servei, és lògic que les 

condicions no són les mateixes per una dona que acumula exclusògens: pobresa, 

immigració, atur de llarga durada, salut mental, marginació... que per una dona que té 

les condicions materials i socials “normalitzades”, com per exemple una dona que 

disposa d’una xarxa personal i d’amistat/familiar que la sosté.  Aquest fet coincideix 

amb la visió de les autores mencionades, Toledano i altres (2015), que parlen de que 

la discriminació cap a la dona persisteix en tot moment i moltes vegades de forma 

invisibilitzada i implícita en les nostres societats ja que s’entén per justificat aquest 

comportament cap a la dona pel sol fet de ser-ho.  

Quan se’ls hi demana per l’augment, les tres coincideixen en comentar que hi ha una 

constant al llarg dels últims anys però que tendeix més cap a l’augment que no a 

disminuir fet que deixa entreveure que encara estem molt lluny de erradicar la 

violència que pateixen les dones de la nostra societat.  

- Necessitats de les dones  

Pel que fa a les necessitats de les dones quan arriben al servei els tres SIE 

entrevistats coincideixen en deixar clara la importància de que per poder accedir al 

servei no es demana cap requisit específic excepte haver patit o estar patint violència 

masclista. Expliquen que no és necessari ni haver tallat amb la relació amb l’agressor, 

ni tenir ordre d’allunyament, ni haver denunciat, ni tenir nacionalitat, etc. res de res. 

L’educadora del SIE de Tarragona explica que quan aquestes dones són mares i 

tenen fills i filles, el procés és molt diferent ja que la vinculació amb l’agressor va 

continuant i això els hi sol causar més dificultat. Un fet que millora en la llei del 2004, 

mencionada al marc teòric del present, ja que fins el moment era la dona la que havia 

d’abandonar el domicili familiar. Aquest fet alterava encara més la situació de la mare i 

l’infant. Però a partir d’aquesta llei, és l’home el que ha d’abandonar el domicili. 
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Perquè, com comenta la directora del SIE de Girona, si a sobre de la situació de 

violència és ella la que ha de canviar de territori, els fills/es d’escola, etc. és molta més 

victimització. 

Per altra banda, com explica l’advocada del SIE d’Igualada, normalment les dones 

arriben amb molt malestar i sense tenir molt clar per on començar. És important 

escoltar la seva demanda i necessitat i anar ordenant aquest malestar. L’educadora 

del SIE de Girona coincideix en el què comentava l’advocada afegint textualment: 

“l’únic que han de fer és explicar què passa i que volen fer amb la seva vida. I 

nosaltres acompanyem. I tampoc no hi ha temps. Això permet que cada dona faci el 

seu propi procés.” (E2Gd_p.30_par.1_L3). Aquestes explicacions coincideixen amb les 

conseqüències de la violència masclista en les dones esmentades al marc teòric. Els 

efectes són complexes, multicausals i evidenciats a diferents nivells, però la majoria de 

dones es senten en un perill constant de por, amenaça i confusió que fa que 

l’acompanyament sigui amb el màxim de respecte en els temps i les decisions que 

pren cada dona.  Com per exemple el que comenta l’advocada del SIE d’Igualada, que 

és important que la pròpia dona pugui elaborar el procés de la ruptura, ja que si talla 

amb l’agressor perquè és el que li han dit que és millor per ella, normalment no 

funciona. Ho ha de sentir ella i per tant se li dona el temps i el respecte necessari per a 

fer-ho si ho sent així.  

Des del SIE de Girona expliquen que hi ha dificultats amb les dones que venen com a 

contraprestació ja que no comencen a venir per què volen, sinó perquè les deriven o 

perquè si volen rebre una prestació, des de serveis socials se les fa venir. Moltes de 

les dones que arriben d’aquesta forma no confien i al principi costa molt. Tot i que 

moltes un cop ens coneixen expressen “quina sort que finalment hagi pogut trobar un 

espai on ningú em jutja”, (E2Gd_p.32_par.6_L1) el fet d’haver patit violència 

institucional, com hem comentat anteriorment13, aquest fet fa que quan arriben al SIE 

un dels treballs més importants és crear confiança ja que una de les conseqüències 

també és la pèrdua d’aquesta en tot l’entorn, i crear aquesta vinculació perquè la 

persona se senti tranquil·la.  

- Necessitats dels infants 

Pel que fa a les necessitats dels infants és important destacar que les entrevistades 

coincideixen en dir que és important escoltar la problemàtica que pugui expressar 

aquest infant. Com es veu reflectit al programa educatiu, les nenes i nens que han 

                                                      

13
 Comentat a l’apartat 4.2.1. a xarxa amb altres serveis del territori  
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conviscut en un entorn on hi ha hagut violència requereixen també de temps i espai 

propi per poder elaborar el seu dolor. Un dolor, que segons l’edat, no té paraules 

directes però que s’expressarà en altres llenguatges. Cal respectar en tot moment que 

potser no en vol parlar o no és el seu moment i s’ha de valorar correctament i de 

manera curosa si l’infant ha viscut d’alguna manera la violència, comenta l’educadora 

del SIE de Tarragona, ja que a vegades es possible que ells no l’hagi vist o que pel 

contrari, n’hagi sigut víctima. Aquests sentiments de confusió i inseguretat, com 

exposen diverses autores en el marc teòric, són de les conseqüències més clares en 

infants que viuen violència. Per tant, com diuen les educadores, és important escoltar 

si el nen/a quan arriba al servei verbalitza d’alguna manera el què ha passat, si 

presenta alguna problemàtica o de quina manera ho vol tractar per a poder-lo 

respectar.   

L’educadora comenta que s’ha de tenir molt present la vulnerabilitat que poden tenir 

els infants al venir al SIE i continuar estant en contacte amb el pare, ja que aquest li 

pot demanar què li estan explicant aquí i pot ser un fet que jugui en contra de l’infant. 

Com comenten els autors, la por a que el pare reaccioni violentament o que el pare 

pugui tenir conseqüències negatives com anar a la presó, fa que sovint a l’infant li costi 

manifestar per diferents motius. Hi pot haver l’ intent de protecció, la vergonya, la 

culpabilitat de pensar que ho ha causat ell/a, i moltes vegades creuen que ningú els 

podrà ajudar. Les educadores coincideixen en la importància de l’escolta i el respecte 

dels temps de l’infant ja que com s’expressa al programa educatiu, acompanyar nenes 

i nens que han viscut aquesta situació és un treball que requereix ètica i sensibilitat 

professional. 

Els tres SIE coincideixen en comentar que el fet que es necessiti autorització també 

del pare per poder atendre al menor (si hi ha procés penal obert, es necessita 

autorització del jutge) a vegades fa que no doni permís i no es pugui atendre l’infant al 

SIE. Des del SIE de Girona, l’educadora comenta que a vegades també pot ser que 

vinguin nens i nenes i no vingui la mare, per la circumstància que sigui i coincideix en 

dir que és molt important escoltar aquesta personeta i respectar-li tot el què vulgui 

parlar i el que no.  

Un altre fet que es comenta des del SIE de Tarragona és el fet de la repetició dels 

perfils que han vist els infants a casa. El rol de l’agressor i el rol de víctima. Comenta 

que hi ha infants que repeteixen aquests rols i és important tallar amb la transmissió 

d’aquesta violència com a un punt a treballar quan arriben al servei. Hi ha bastants 
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nois que repeteixen el perfil de l’agressor, però també hi ha moltes noies que es 

relacionen repetint el paper de víctima, perquè tan un com l’altre, és el què han vist.  

- La dona com a dona  

A continuació, centrant-me en el treball que es fa amb les dones més concretament, 

veiem que els tres SIE donen molta importància en enfocar a la dona com a dona.  

Primer de tot, és important comentar que “la dona com a dona” és una expressió que 

han utilitzat molt les entrevistades i es refereixen al fet d’enfocar la mirada en tots els 

aspectes de la vida de la persona que és dona i en la seva situació personal i única.  

Pel que fa al SIE de Tarragona, comenten que hi ha diferents programes on treballen 

de manera més completa tots els aspectes relacionats amb la dona, fet que s’ha 

introduït a l’apartat anterior14. Hi ha el programa d’acollida, on es rep la dona i es 

valora la seva situació i a partir d’aquí, es valora a quin dels altres programes pot anar 

per poder treballar la seva situació. En aquest mateix SIE treballen a partir del 

programa materno-filial, visualitzant a la dona com a mare i amb els infants, si han de 

ser atesos al SIE. El programa psicològic,  treballen la situació de violència patida, i en 

el programa jurídic se’ls assessora sobre la seva situació.  

Una de les coses que es posa de relleu en totes les entrevistes és el fet de la dificultat 

de la situació, és a dir, expliquen que les coses dins al SIE es veuen més “senzilles” a 

vegades però a fora la vida continua i a vegades no d’una manera fàcil. Comenten que 

quan les dones surten a fora tenen molts altres problemes; la feina, els diners, si s’han 

quedat sense casa, el transport, etc. la vida a vegades és complicada a fora i elles ho 

tenen molt en compte quan treballen amb aquestes dones.   

Des de Tarragona amb la dona treballen a partir de les eines i habilitats que té aquesta 

per a poder escoltar-se, regular les pròpies emocions, l’autoestima, les relacions 

socials que comparteix, i seguidament s’enfoca en el fill/a, com poses límits, com 

l’escoltes, etc. relacionat amb el vincle. També comenta que treballen la relació 

viscuda amb l’home. Les tres entrevistades, però,  coincideixen en la importància de 

que per sortir d’una situació de violència és necessari que les dones posin paraules al 

“dany/dolor”. 

Pel que fa a Girona, l’educadora explica que la gran majoria de les dones quan arriben 

al servei la seva primera demanda és: “ateneu als meus fills/es que estan molt 

                                                      

14
 Comentat a l’apartat 4.2.1. a intervenció de l’educadora social 
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malament” (E2Gdtid_p.33_par.5_L1). Ella explica que en tot això s’ha de fer un treball 

molt gran de resignificar i recol·locar tot aquest relat. Coincideixen en explicar que es 

centren en treballar la dona com a dona i després com a mare pel fet que aquesta 

dona ha estat filla, ha estat mare, germana, etc. i tot això forma part de la seva vida i 

també té relació. Expliquen que no es pot agafar la maternitat com a una cosa que no 

té res a veure amb tot el què ha viscut aquella dona.  

L’educadora explica que a vegades dona la sensació que hi ha un llibre de “què és ser 

bona mare” o “com a de ser una bona mare” i això fa molt mal. Hi ha tantes maternitats 

com dones i expliquen que fan un treball molt important en resignificar tot això. I com 

s’explica també al programa educatiu, és important acompanyar a posar consciència 

en la singularitat i la complexitat de cada dona. Deixar anar culpes, límits, visualitzar 

que no només ets mare, també ets dona i que moltes altres coses formen part de tu i 

que no hi ha la recepta per ser la mare perfecte. Explica la importància de que els 

homes agafin la responsabilitat que els hi toca com a pares.  

AL SIE de Girona expliquen que veuen la dona com a un tot, fent un treball integral on 

hi entren tots els aspectes de la dona; la seva part professional, la part social, la part 

espiritual, etc. perquè el què fa la violència és desconnectar-la d’ella mateixa i si 

transiten tots aquests aspectes la seva part com a mare també millora, i 

automàticament el vincle amb els seus fills/es. Aquest fet coincideix amb la idea 

exposada per Gil (2007) al marc teòric on es comenta que la violència reiterada 

provoca un procés de desidentificació que es manifesta a través d’una mena de 

desdibuixament, erosió, estranyament, confusió i en molts moments alteració de la 

percepció d’una mateixa. 

 Cito textualment una frase que va dir l’educadora del SIE de Girona on expressa que 

“el què està clar és que quan ella es recupera com a dona, com a persona, comença a 

connectar i a validar-se certes coses” (E2Ge_p.38_par.5_L1). 

4.2.3. Vincle materno-filial 

- Vincle mare-infant 

Pel que fa a què passa i com es treballa el vincle als serveis investigats, les tres 

entrevistades difereixen en algunes actuacions i coincideixen en altres.  

Les tres entrevistades coincideixen en dir que no hi ha una tècnica específica per 

treballar el vincle. En el cas de Tarragona, expliquen que treballen amb la mare el fet 

de l’apropament, amb pautes educatives de cara a reconduir conductes, regulació 
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d’emocions, com posar límits al fill o filla, etc. I que amb l’infant es va treballant 

paral·lelament aspectes com la identificació emocional i l’auto regulació emocional 

perquè fins que això no està una miqueta assolit no es pot entrar a treballar altres 

coses. Els fets que han passat (de violència) es treballen a partir de com ho ha viscut 

l’infant, que ha vist, què l’ha fet estar malament, etc. i es treballa la relació amb el pare 

ja que molt infants no deixen de tenir relació amb aquest i els acompanyem a gestionar 

aquestes emocions.  

L’educadora explica que moltes vegades la violència del pare cap a la mare es 

continua exercint a través dels fills/es encara que la dona hagi tallat amb la relació fet 

en el què coincideix també l’educadora del SIE de Girona.  

Des del SIE de Girona comenten que el vincle entre la mare i l’infant queda 

generalment molt malmès per la violència exercida i que elles ho treballen molt a partir 

de la dona com a dona. Aquesta és un qüestió on coincideixen les tres educadores i 

totes comenten que la violència malmet molt el vincle entre la mare i el fill/a però que 

quan es treballa, millora. Cito textualment una frase de l’educadora del SIE d’Igualada 

on explica el següent: 

“Així com et puc dir que en una situació de violència el vincle entre mare i fill és el 

primer que queda afectat, en el procés de recuperació és el primer que es pot reparar. 

Quan la mare trenca amb la situació de VM és capaç de poder començar a protegir als 

seus fills/es, empatitzar amb el patiment d’aquests/es i no només del seu, a buscar 

estratègies de contenció i reparació” (E3Ie_p.58_par.4_L1). 

Expliquen que quan la mare es comença a trobar a ella mateixa, va reconnectant amb 

les seves pròpies emocions i equilibri, la relació amb els seus fills o filles també millora. 

És important veure la dona com a una persona que una de les moltes coses que és, és 

ser mare, però que ser mare no ho és tot. Comenta que moltes vegades tot l’entorn 

social i en concret explica que el sistema judicial afegeixen una càrrega de culpa molt 

gran cap a la dona, fet que es veu reflectit al marc teòric,  i si no enforteixes a aquesta 

dona com a dona i l’acompanyes a trobar la seva fortalesa, no pot sostenir totes 

aquestes situacions.  

Un aspecte amb el que coincideixen les educadores dels SIE de Tarragona i Girona és 

en el fet dels límits. Moltes vegades el rol de posar límits a l’infant l’adopta el pare i 

quan es trenca la relació a elles els hi costa i és una preocupació freqüent. Per aquest 

fet, com s’explica al programa educatiu, és important garantir que la relació mare-infant 

es vagi reconstruint a partir del bon tracte, incorporant pràctiques i maneres d’establir 
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límits sans. Explica que moltes vegades es troben amb mares que estan mancades 

d’habilitats per a poder gestionar correctament aquest rol i aquest fet afecta a la relació 

amb el seu fill o filla. 

Com s’explica al programa educatiu del servei, un procés d’acompanyament i 

recuperació és aquell que permet a cadascuna de les dones i les seves filles/fills se 

sentin reconegudes, protegides, escoltades, acompanyades i es sàpiguen competents 

per entendre i posar paraules pròpies al seu malestar i dolor, també al seu desig. 

Aquest procés està vinculat amb l’autorització d’una mateixa vers la pròpia llibertat i 

desig i en responsabilitzar-se de la pròpia vida. 

Els tres SIE coincideixen en explicar que el vincle el treballen tan a nivell individual 

amb mares i infants, com a nivell grupal. Per aquest fet, a continuació analitzo el treball 

individual que fan tan amb les dones com amb els infants tan per treballar el vincle 

com per treballar aspectes de la persona. Seguidament també analitzo el treball grupal 

en el mateix sentit.  

- Treball individual 

L’educadora social del SIE de Tarragona explica que elles tenen un protocol per 

aquest programa materno-filial. Explica que després de que una dona hagi passat pel 

programa d’acollida on es recull la seva situació i la demanda, si ella manifesta la 

preocupació o necessitat o les professionals detecten que estaria bé començar el 

programa materno-filial, es concreta una hora amb l’equip d’infància on hi ha la 

psicòloga i l’educadora social. En aquestes entrevistes es valora una mica com està, 

quin tipus de recolzament necessita, l’afectació que hi ha per la violència, etc. i es 

proposa que al mateix temps rebi atenció l’infant, fet en el que coincideix l’advocada 

del SIE d’Igualada.  L’educadora del SIE d’Igualada explica que elles tenen un protocol 

per a la intervenció amb els fills i filles, però que està clar que cada persona és 

diferent. Generalment, la psicòloga infantil es troba amb la mare i després amb l’infant. 

Observa l’afectació del menor sobretot i posteriorment es valora quin tipus 

d’intervenció s’ha de fer.   

Pel que fa al treball individual amb els fills i filles explica que es treballen aspectes 

diferents si es tracta d’un infant o un adolescent. En general però comenta que 

treballen aspectes com l’autoregulació de les emocions; aprenent a identificar les 

emocions que senten al cos a partir de diferents recursos, treballen la relaxació, la 

consciència, etc. Des del SIE d’Igualada expliquen que el treball amb infants sol ser a 

partir del joc lliure, l’observació i l’escolta activa. Elles treballen molt la no normalització 
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de la violència com a prevenció, la deconstrucció d’estereotips de gènere, la gestió de 

les emocions, la capacitat de resiliència, reconduir les conductes disruptives de l’infant, 

etc.  

Un dels aspectes en què totes coincideixen és en la importància que tot és 

confidencial i que no estan obligats/des a parlar de res que no vulguin parlar, 

lògicament, fet en el que coincideixen els tres SIE. Aquest fet, que s’explica per Casas 

i altres (2017) al marc teòric del present, és bàsic perquè ells i elles agafin confiança i 

vegin que les professionals que tenen a davant els tenen en compte i els escolten. 

L’educadora explica que el vincle amb la mare no és l’única cosa que es veu afectada i 

que es treballa totes les àrees, i entre elles el vincle amb la mare. En aquest sentit, 

l’educadora del SIE de Girona comenta que moltes vegades quan col·loques a l’infant, 

col·loques a la dona com a mare també.  

L’educadora del SIE de Girona explica que quan es comença el treball individual amb 

la dona, quan hi ha fills i filles a càrrec sempre surt el tema de la violència com a cosa 

preocupant ja que aquesta, coincidint amb l’explicació de les altres educadores, ho 

espatlla bastant tot. Sovint, com s’ha comentat anteriorment, l’home utilitza els fills/es 

com a moneda de canvi i això sovint fa molt mal. També comenta que moltes dones 

quan comencen el seu treball individual i es comença a tocar temes més delicats, a 

vegades pot ser que no estiguin preparades, i per tant, coincidint amb l’educadora del 

SIE de Tarragona, no estan obligades a fer res ni parlar de res, ja que potser no és el 

seu moment. Aquest fet és important i com ja s’ha anat comentat en diferents apartats 

d’aquest anàlisi, és bàsic per a crear aquest respecte i valor del professional a la dona 

o l’infant. Les tres entrevistades coincideixen en comentar que és important mantenir 

un constant diàleg amb la dona per saber si està bé, a vegades, com també 

comentava l’educadora de Girona, no estan preparades i prefereixen deixar el servei, 

de moment. Es respecta en tot moment la seva decisió.  

En relació al treball individual, expliquen que una de les coses molt importants és el 

treball de coordinació de l’equip. També coincidint amb Tarragona, com que es 

treballen aspectes diferents i sovint a dues bandes, és important que totes les 

professionals estiguin al cas i l’expedient és un bon recurs. Totes coincideixen en 

destacar la importància de l’expedient. Aquesta eina permet que cada professional 

registri què ha treballat amb aquella dona o infant i que la professional que ve després 

ho sàpiga i es tingui tot clar.  
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- Treball grupal 

Pel que fa al treball grupal que es fa amb dones i els seus fills i filles, al SIE de 

Tarragona i al SIE d’Igualada coincideixen en explicar que es fan grups de dones on 

es treballen aspectes del vincle i de la recuperació de la violència. L’educadora del SIE 

de Tarragona veu positiu la intervenció grupal en el sentit que quan comparteixen 

entre elles i s’identifiquen, es recolzen i s’escolten, es senten enteses i escoltades. 

Una de les activitats que destaca és la creació d’un conte on les mares poden explicar 

als seus fills i filles què han viscut i és sanador, ja que moltes vegades el que falta és 

un relat del què ha passat per a l’infant. Pel que fa al SIE d’Igualada, l’educadora 

explica que fan grups trimestrals d’infants i mares i que no necessàriament han de ser-

hi tan la dona com el menor, és a dir, és possible que la mare assisteixi al grup però 

els seu fill/a no o a l’inrevés o que hi vagin totes dues parts. 

Al SIE de Girona comenten que hi ha un grup de recolzament mutu on treballen tots 

aquests aspectes que els hi interessen, preocupen i ajuden a les dones com a dones i 

treballen aspectes més integrals de la dona, de manera que la maternitat és un 

aspecte més i no ho és tot.  També és un espai on  poden compartir entre elles 

experiències, vivències i consells i el valoren molt positivament.  

Des dels SIE de Tarragona i Igualada comenten que amb els infants també treballen a 

nivell grupal. Comenta que hi ha varis grups tan de dones com d’infants i on es tracten 

diferents àrees. Treballen hàbits, maneres d’establir pautes, canals de comunicació 

entre l’infant i la mare, l’empatia mútua, etc. 

4.2.4. Pros i contres 

- Avantatges i limitacions del servei i la tasca que es porta a terme 

Pel que fa a les limitacions del servei, hi ha un aspecte on coincideixen tan el SIE de 

Tarragona com el d’Igualada que és en el fet del territori. L’ ubicació d’aquests vuit SIE 

per tot Catalunya fa que a moltes dones aquest servei els hi quedi molt lluny i que 

d’aquesta manera els hi sigui difícil accedir-hi. S’adonen que les dones que venen als 

serveis són de municipis on les comunicacions i el transport públic són més ràpides i 

properes fins al SIE, i per tant, totes aquelles dones més apartades o de poblacions 

llunyanes a on està ubicat el SIE més proper, tenen dificultats i moltes no hi poden 

anar.  Comenten que hi ha zones que no estan cobertes i que aquesta limitació va ser 

una crítica que van fer varis moviments feministes quan es van crear aquests serveis.  
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Una altra limitació que han expressat els tres SIE entrevistats i per tant on coincideixen 

és en el tema de la legislació. La principal limitació dins de la legislació que els hi 

afecta són les lleis de protecció del menor. Al SIE de Girona expressen que es troben 

amb lleis ineficaces que permeten que un menor pugui tenir visites amb el seu pare 

que està a la presó perquè ha assassinat a la seva mare. Al SIE de Tarragona, en la 

línia de lo anterior, expliquen les situacions de menors que tenen visites amb el seu 

pare però que han estat víctimes d’abusos i violència per part d’aquest. Aquest fet 

preocupa molt a les entrevistades i es queixen del fet que per exemple, com explica 

l’advocada del SIE d’Igualada, perquè elles puguin atendre un menor al SIE, 

necessiten autorització tan del pare com de la mare. Això limita la seva tasca quan, per 

exemple, el pare decideix no autoritzar aquesta intervenció. És una mostra més de 

violència que també s’exerceix per “castigar” a la mare. El SIE d’Igualada i de Girona 

comenten que el món judicial sovint no és un bon aliat en aquest serveis. L’educadora 

del SIE de Girona explica que moltes vegades quan amb una dona avancen i 

aconsegueixen millores, quan arriba el judici, retrocedeixen deu passes.  

Pel que fa a les prestacions, l’advocada del SIE d’Igualada comenta que un aspecte 

positiu del servei és que no tramiten prestacions. Això fa que el procés de recuperació 

no estigui relacionat amb el tema econòmic estrictament. Però també comenta que 

com a limitació és cert que tot allò econòmic condiciona molt en la recuperació 

d’aquestes dones i els seus fills i filles, ja que si no tens on viure, o què menjar, 

difícilment entris en treballar altres aspectes de la teva vida com la violència.  

Des del SIE de Girona també comenten la limitació i una mica la disconformitat en la 

precarietat laboral de les treballadores. Es senten poc valorades per les institucions i 

creuen que és també el fet de ser dones, que fa que s’exerceixi aquesta violència 

econòmica cap a elles. Comenten que si fossin homes treballant en aquest mateix 

servei cobrarien molt més, i elles no és que vulguin cobrar molt més, simplement 

creuen que tenir un sou digne seria just. 

Cito de manera textual una frase dita per l’educadora del SIE de Girona que resumeix 

força aquesta limitació que expressen: “Aquest despreci per la feina feta és el mateix 

despreci que el sistema té per les dones en general” (E2Ge_p.40_par.1_L2). 

Un altre aspecte que comenta l’advocada del SIE d’Igualada és el fet de 

l’especialització del servei. Aquesta fa que per una banda, és lògic i està bé que estigui 

especialitzat en violència ja que per això està creat, però comenta que en moments , 

quan hi ha intersecció de diverses problemàtiques en una dona (no només de 

violència), elles no poden atendre depèn de quines circumstàncies (com toxicomania, 
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salut mental, etc.) i que necessitin coordinar-se amb altres recursos del territori que les 

podran atendre en aquest sentit però potser no ho faran en violència. Aquest fet a 

vegades els hi és limitant ja que troba que falten recursos d’aquest tipus.  

Per últim des del SIE de Girona comenten la importància del recolzament que senten 

en el seu equip, i ho ressalten com a un aspecte molt positiu i com a una avantatge del 

servei.  

- Recursos de l’administració 

El tema dels recursos que hi destina l’administració als serveis d’intervenció 

especialitzada, les entrevistades dels tres SIE coincideixen en explicar la falta i la 

necessitat d’aquests actualment en aquest àmbit. L’educadora del SIE de Tarragona, 

comenta que només el fet de ser un servei que forma part de la Generalitat però que 

està obert a concurs a empreses privades, ja és un fet de minimitzar costos d’aquest 

servei i tenir unes condicions laborals més precàries, fet en el que coincideix 

l’educadora del SIE de Girona. Comenta que pel que fa a la política, queda molt bé al 

programa electoral dir que apostaràs per això, però després no hi posen els recursos 

necessaris.  

Des del punt de vista de l’educadora del SIE de Girona, explica que troben a faltar que, 

ja que són les que treballen i estan a primera fila, se les hauria d’escolar més i tenir 

més en comte a l’hora de fer les polítiques i hi hauria d’haver canals de comunicació 

més horitzontals.  

Les tres entrevistades coincideixen en el fet que l’administració hi hauria de destinar 

molts més recursos, i l’advocada del SIE d’Igualada afegeix que hi ha molts recursos 

col·lapsats, com cases d’acollida, i que sinó hi ha d’anar pagant, i això no hauria de ser 

així. Comenta que les prestacions també són molt baixes i que si tens càrregues 

familiars és impossible poder sobreviure.  

Per últim, creu que falta formació de professionals d’altres àmbits sobre violència i que 

en el cas dels SIE, hi falten professionals, ja que moltes vegades el servei que poden 

donar queda limitat per falta d’aquests.  

- Reptes de l’educació social en aquest àmbit 

Pel que fa als reptes de l’educació social en aquest àmbit les entrevistades tenen molt 

a dir. L’educadora del SIE de Tarragona comenta que veu la importància de poder 

ampliar la mirada de violència masclista. Com per exemple en relacions homosexuals, 
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poder identificar cada vegada més els micromasclismes, i poder anar sent més 

conscients de petites coses que sense adonar-nos anem transmetent. Comenta la 

importància d’entendre la violència com a violència i el repte de la cultura de la pau. 

També comenta que la formació contínua és vital per a aquesta professió i coincidint 

amb el tema de la formació, l’educadora del SIE de Girona considera que aquest tema 

hauria de ser una assignatura transversal a la universitat i a més llocs dels que ho és 

actualment. Ella encoratja en reflexionar sobre les relacions de poder que sostenen 

moltes de les desigualtats que patim, plantejar-nos i reflexionar sobre quines 

situacions ho legitimen. Com explica l’educadora, ella entén l’educació com a un 

procés transformador i alliberador i això fa que amb la nostra tasca haguem de lluitar 

contra el poder, ja que aquest, mai et demanarà que alliberis i creïs processos de 

pensament crític i comunitari perquè no li interessa. És important, com a futurs 

educadors/es socials, tenir clar de quina banda estàs, diu.  

Per altra banda, comenta que des de l’educació social hem de posar el focus en la 

societat per veure com allò social condiciona i determina cada persona i com des 

d’aquí ho podem transformar. 

L’educadora del SIE d’Igualada, coincidint amb la de Tarragona, comenta la 

importància de incidir en la població masculina per tal de fer un treball de prevenció. 

També comenta que s’hauria de buscar mesures de seguretat per aquells infants que 

els seus progenitors s’acaben de separar ja que majoritàriament la violència continua i 

aquest és un fet que els fa molt vulnerables. I comenta la importància de la prevenció 

en violència masclista a la societat. 
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5. Reflexions i conclusions  

5.1. La pregunta de recerca i els objectius  

En aquest apartat, em disposo a concloure els resultats obtinguts a l’anàlisi tot 

responent la pregunta i els objectius que han orientat la recerca del present treball final 

de grau. Pel que fa a la pregunta de recerca que m’havia plantejat: 

Com es treballa el vincle materno-filial amb dones i els seus fills i filles que han viscut 

una situació de violència masclista en tres serveis d’intervenció especialitzada? 

Puc indicar que gràcies a les entrevistes i les aportacions de les professionals he 

pogut apropar-me, conèixer i desenvolupar un saber més ampli en el treball del vincle 

entre mares i infants de manera particular a cada servei dels que he investigat. Aquest 

fet respon directament a l’objectiu general plantejat i m’ha permès obtenir informació 

molt vàlida al respecte.  

Un dels aspectes que puc detectar un cop finalitzada la recerca pel que fa al treball del 

vincle materno-filial és el fet de l’obtenció d’informació de caràcter molt 

generalitzadora. Tot i que la meva intenció en cap cas era generalitzar sobre aquest 

aspecte en els tres SIE investigats, si és cert que el fet que cada dona, infant o situació 

viscuda sigui singular, única i particular fa que la informació esdevingui generalitzadora 

i poc concisa i que per tant la resposta a la pregunta sigui àmplia i general.  

Partint de la base d’un dels resultats obtinguts en què s’expressa que el vincle entre la 

mare i l’infant queda en la majoria dels casos bastant afectat per la situació de 

violència, és important concloure que en la recuperació i el treball que es porta a terme 

als serveis d’intervenció especialitzada investigats, és un dels aspectes que més 

ràpidament millora durant el procés. He pogut veure que el treball i les accions que es 

porten a terme en relació al vincle es centren majoritàriament en la recuperació de la 

dona. En enfortir-la, acompanyar-la i escoltar-la. Un cop ella va connectant altra 

vegada amb tots els aspectes que la violència patida havia malmès, la relació amb el 

seu fill o filla també millora.  

Considero que veure la dona com a un tot; un ésser complet, singular, sensible, 

poderós, entre molts altres, em fa reflexionar sobre la valentia de posar paraules al 

dolor per a permetre’s transformar-lo, a pesar de les dificultats, en un aprenentatge i 

en força per tirar endavant que repercuteixi de manera positiva també en la relació 

materno-filial.  
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Una conclusió important que em plantejo en relació a allò comentat anteriorment, és el 

fet de crear espais de cura, escolta, apoderament i acompanyament en les dones, des 

de ben petites fins a adultes per afavorir la pròpia escolta, estima, consciència i cura 

d’una mateixa en el transcurs de la vida. Em plantejo si, tot i viure o poder viure una 

situació de violència que no s’escull i que ve donada per molts factors que ens 

envolten a totes les persones que compartim espais en aquesta societat, els aspectes 

comentats anteriorment, poden ajudar i ser útils per a la prevenció, superació o 

detecció d’aquestes situacions des de les pròpies dones.  

La situació de violència que porta a la pròpia desconnexió d’una mateixa, de tot el què 

és o desitja ser aquesta dona, s’ha de resignificar i tornar a col·locar en un procés que 

es caracteritza per un acompanyament on visualitza aquesta dona des d’una 

perspectiva completament holística15 i canviant.  

Com ja he comentat anteriorment, he pogut constatar que el treball que es porta a 

terme està molt centrat en la dona que és mare. Aquest fet, considero que és 

necessari, però per altra banda també, considero important reivindicar els infants i 

adolescents com unes persones que també necessiten el seu protagonisme en relació 

a les situacions viscudes i la recuperació d’aquesta. És necessari que la protecció del 

menor per part de les administracions i les professionals que treballen amb ells i elles 

siguin també prioritàries en aquests serveis a part de, per suposat, la dona que ha patit 

aquesta violència. Les persones menors que viuen o estan envoltades de situacions 

de violència són igualment vícitimes d’aquesta i realment és necessari posar-los al 

centre, prestar-hi l’atenció necessària i poder treballar amb elles i ells creant processos 

de recuperació. És important destacar que una de les tasques més importants pel que 

fa als fills i filles  és respectar el moment, els temps i això requereix una escolta molt 

activa i comprensiva. També puc concloure que des dels serveis investigats treballar 

per a tallar la transmissió de la violència tan en fills com en filles és una tasca 

important i de gran rellevància que puc indicar que vetllen per ella.  

D’aquesta manera, puc concloure que no he pogut obtenir tanta informació del treball 

que fan amb els infants i adolescents ja que tot i ser un serveis especialitzats tan en 

les dones com en els seus fills i filles, continuen estan molt centrats en les mares. Fet 

que fa que la informació obtinguda i el relat de les professionals sigui molt focalitzada 

en la recuperació de la dona.  

                                                      

15
 Adjectiu relatiu o pertanyent a l’holisme. Doctrina que considera que certes realitats formen un tot que 

no es pot reduir a la suma de les parts. Font: Enciclopedia.cat 
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En relació a tot allò comentat anteriorment, puc concloure que un dels aspectes més 

importants en tot aquest procés és el temps. Primerament, és important comentar que 

la recuperació de la situació de violència no té un temps, que cada dona i infant 

necessita el seu propi procés i espai per a la recuperació d’aquesta. He pogut 

constatar que als serveis investigats es respecte i es valora, fet que considero 

important ja que assumir que qualsevol procés educatiu que tingui com a finalitat la 

comprensió i l’aprenentatge ple i conscient, és lent i necessita temps. Donar espai i 

temps per a la confiança, la reflexió, el poder incloure les coses que han passat i van 

passant acompanya a la dona i l’infant a una vivència cada vegada més sana de la 

situació i recuperació. 

Aquests aspectes comentats els relaciono amb un objectiu específic plantejat al 

principi del treball on em proposo investigar les accions socioeducatives, els 

programes específics i integrals de prevenció i recuperació que les dones i els seus 

fills i filles poden viure als serveis en els que ens hem centrat. He pogut veure que els 

programes que existeixen i es proposen als tres SIE són diversos i complerts, donant 

resposta al context, a la necessitat i a la realitat que es troben dia a dia. A part dels 

diferents programes específics per acompanyar la dona i l’infant durant el temps que 

està el servei, com el programa d’acollida, el social, el psicològic, el de maternatge o 

materno-filial, entre els més rellevants, també considero de gran importància aquells 

programes o campanyes que emprenen les professionals dels serveis per treballar en 

la prevenció i sensibilització de la ciutadania. Considero que la transformació i el canvi 

sempre comencen des la consciència i l’educació i per això parlar-ne i fer-ho visible 

són aspectes de vital importància per avançar cap a l’erradicació d’aquesta. 

Pel que fa a la resposta dels objectius específics considero que en gran part han 

quedat reflectits i realitzats al present treball final de grau. Un dels aspectes que ha 

estat més important per mi en la realització de la meva recerca i contestant a un dels 

objectius específics, ha estat la cerca d’informació. Més que aglutinar coneixement 

d’experts/es, he llegit molt, m’he informat, qüestionat i reflexionat sobre tot i en tot 

moment com a constant del treball. Ha estat un procés bàsic i enriquidor que m’ha 

permès apropar-me de manera amplia però també concisa a la realitat de les dones i 

els seus fills i filles que viuen situacions de violència. M’ha aportat un coneixement 

molt necessari i no concebo aquest treball sense aquesta part.  

Per concloure aquest apartat, considero important indicar la importància i necessitat de 

tenir serveis com els investigats ja que és una necessitat social prioritària actualment i 

per tant no només és necessari tenir aquests serveis sinó que pràcticament obligatoris. 
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És vital que l’administració pugui oferir i vetllar perquè les persones que han viscut o 

viuen situacions de violència, tan les dones com els seus fills i filles, puguin recuperar-

se i tenir l’oportunitat de treballar i estar acompanyades en aquest procés. 

5.2. El procés i els aprenentatges  

En aquest apartat, m’agradaria fer la valoració de tot el procés d’elaboració d’aquest 

treball, una mirada endarrere per concloure aquest viatge d’aprenentatges i 

creixement.  

Aquest treball ha estat un procés viu des del moment de presentar la proposta fins els 

últims dies abans d’entregar-lo. Amb aquest concepte em refereixo a que, com tot 

procés educatiu que evoluciona, creix i es transforma a partir de la reflexió i el propi 

qüestionament, amb aquest treball m’ha passat el mateix. M’ha demanat revisar-me, 

exprimir-me i reflexionar molt per a poder créixer amb ell per acabar sent el què és. El 

principal aprenentatge a remarcar és que aquesta recerca m’ha permès conèixer i 

portar a la pràctica un procés d’investigació en el què he pogut evolucionar i créixer 

com a futura educadora social. Pel que fa al marc teòric, tot i tenir bastant clara 

l’estructura des del principi, ha sigut necessari anar incorporant aspectes i matisos que 

l’han fet més consistent i significatiu. En la realització del marc metodològic, he pogut 

posar a prova els aprenentatges adquirits durant l’assignatura de Mètodes 

d’Investigació del 1r semestre del 4rt curs d’Educació Social on, cada un d’ells m’ha 

sigut de gran ajuda per a poder ordenar tota la informació recollida i a entendre cada 

pas a seguir. Pel que fa al marc pràctic, ha estat un procés molt enriquidor on he pogut 

constatar que aquest treball, amb vida pròpia, creixia, madurava i acabava en forma 

d’uns resultats concrets.  

En relació al procés d’aprenentatge forjat durant la realització d’aquest treball puc dir 

que sobretot m’ha fet créixer en una mirada més crítica i comprensiva. Crítica perquè 

com he dit, a través dels dubtes, les qüestions i els nous conceptes adquirits en un 

tema que m’agrada i m’interessa ha fet que les ganes de seguir aprenent i 

deconstruint-me hi siguin sempre i més. I una mirada més comprensiva perquè he 

sigut més conscient de la diferència entre la vulnerabilitat que totes i tots tenim com a 

éssers; aquella que ens fa ser, sentir, viure i expressar-nos de manera més humana i 

sensible, a aquell ser vulnerable en una societat injusta i desigual que t’imposa i no et 

deixa ser depenent de qui siguis. Aquest treball m’ha fet creure més en la constant 

necessitat d’evolucionar i formar-nos, sigui quin sigui en l’àmbit que estiguem treballant 

o estudiant, sento que és important la voluntat de voler ser més conscients de tot el 
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què ens envolta, desmuntar-nos privilegis i seguir creixent com a persones i com a 

societat. En molts moments de la realització d’aquest treball he tingut la necessitat de 

replantejar-me vocabulari utilitzat, expressions o conceptes que moltes vegades 

utilitzem o trobem escrits i no ens parem a pensar si són paraules absolutes o 

totalitzadores. D’aquí doncs, la voluntat del constant replantejament i evolució per voler 

millorar.  

De manera més personal, aquest treball m’ha fet confiar (gairebé a marxes forçades) 

més en mi ja que en molts moments no he cregut que jo podia aconseguir fer d’aquest 

repte, un treball amb potencial i significat, i li estic agraïda. A mesura que vaig anar 

avançant en la idea he pogut veure com el procés viu ha anat creixent i transformant-

se fins al resultat final. Des de la primera idea, mes a mes i setmana a setmana ha 

anat creixent, agafant matisos i forma i això m’ha permès créixer amb ell. 

5.3. La figura i l’àmbit de l’educació social  

Pel que fa a l’àmbit de l’educació social, considero que un treball com el meu ajuda a 

veure la tasca que queda per fer en relació a ampliar mirades i implicar més agents en 

una problemàtica que ens inclou a totes i tots. A part de la necessitat de visibilitzar uns 

col·lectius com el de les dones i els seus fills i filles, que moltes vegades es miren amb 

molt determinisme social o fins i tot queden invisibilitzats, és important fer-nos 

conscients de la necessitat d’una constant formació tant de les persones que estan 

actualment acompanyant a les dones i els seus fills i filles com altres agents que hi 

interactuen i hi mantenen contacte, encara que sigui per elaborar una derivació. 

He pogut veure doncs,  que pel que fa a la formació dels estudis i ja no només al grau 

d’educació social o als d’educació, sinó a moltes més carreres, la importància de la 

implicació de manera transversal d’una mirada en perspectiva de gènere real, crítica i 

factible que permeti anar creixent i evolucionant en aquest sentit. 

Pel que fa a la figura de l’educadora social als serveis d’intervenció especialitzada i en 

relació al col·lectiu destinatari, he pogut veure que a vegades es porta a terme una 

tasca força terapèutica. Tot i que està clar que com a educadores no podem gestionar 

ni tractar segons quin tipus de trauma o problema (que li pertoca a una psicòloga), si 

que és cert que en relació a les vivències que es treballen i com afecten a les 

persones a les que s’acompanya, s’atén i acull des d’una mirada integral i sanadora 

que implica sostenir relats molt durs i complexes que requereixen de molta sensibilitat. 

Per aquest fet crec que és important cuidar-se com a professionals, aprendre a viure 

les situacions de dolor des d’un lloc sa i amb presència. Una presència que permet 
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posar-nos davant de persones i sostenir mil i una circumstàncies, sense perdre’ns a 

nosaltres de vista a través de l’autoconeixement.  

A part, considero que una de les principals funcions socials que compleix la figura de 

l’educadora social dins aquests serveis és aportar un anàlisi crític i qüestionament de 

models actuals, pràctiques, rols de poder o desigualtats que existeixen, per aportar 

mirades que generin transformació i noves perspectives.  

Aquesta és una de les tasques més importants que considero que ha vingut a fer 

l’educació social i en concret el o la professional que la porta a terme. La reflexió 

constant i posar el focus en la societat que ens envolta per veure com tot allò social 

condiciona a les persones i com des d’aquí ho podem transformar és una tasca molt 

important que crec que requereix una mirada integral i crítica.   

5.4. Línies de futur 

Durant la realització de la investigació he pogut anar coneixent aspectes que es 

deriven d’aquest treball i reflexionant sobre noves línies d’investigació, interrogants i 

perspectives de futur. A continuació exposo doncs les propostes i interrogants que 

m’han sorgit i que en un futur seria interessant poder-hi destinar treball i visibilitat. 

Pel que fa a la quantitat de serveis que treballen en l’aspecte que es centra el present 

treball final, he pogut veure que el fet de tenir tan sols 8 serveis d’intervenció 

especialitzada repartits per tot el territori de Catalunya deixa entreveure que no és una 

prioritat per l’administració i que tant les dones i els seus fills i filles com les 

professionals que hi treballen, tampoc.  

Aquest fet el relaciono amb una vivència a les pràctiques III d’aquest 4rt curs 

d’educació social. Les vaig portar a terme al Servei d’Informació i Atenció a les Dones 

Montserrat Roig de Manresa i un dels aspectes que em van comentar sobre 

necessitats detectades, va ser el fet de treballar també amb els infants de les dones 

que venien al servei. Actualment es troben amb una gran demanda en aquest sentit, 

les dones que són mares necessiten i demanden l’atenció també als seus fills i filles i 

com que als SIAD16 no existeix aquesta atenció es coordinen amb el SIE més proper 

que toca per ubicació al territori. La situació actual fa que el SIE més proper, en aquest 

cas, sigui el de la Catalunya Central, el d’Igualada i queda a 40 minuts de Manresa i el 

transport públic no està molt potenciat. Aquest fet, el poso d’exemple perquè considero 

                                                      

16
 Abreviació utilitzada per a referir-nos al Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
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que  aquesta necessitat passa també a altres localitats del territori, i per tant, com a 

noves perspectives de futur, considero important fer visible la necessitat de potenciar 

més aquest treball cap a les dones però també als seus fills o filles destinant més 

recursos i serveis de l’administració. Considero important reivindicar la necessitat que 

l’administració es responsabilitzi de la part que li pertoca i prioritzi destinar recursos ja 

no només en mantenir uns serveis d’intervenció especialitzada de qualitat, sinó en 

poder ampliar la mirada, en detectar necessitats i crear nous serveis com els 

investigats.      

Una de les línies que s’obra a partir de la realització d’aquest treball és el fet de 

potenciar pràctiques, estratègies i treballar en diferents espais, el tall de la transmissió 

de la violència. Ja no només enfocat en els fills i filles que han viscut situacions que 

poden fer que de grans puguin perpetuar tant el rol de víctima com el d’agressor, sinó 

enfocar aquest tall en la transmissió de les diferents formes de violència que patim dia 

a dia. Formes de violència més implícites, que ens obliguen a ampliar la mirada i 

reflexionar-hi.  

Un aspecte que se m’ha aparegut molt durant la realització d’aquest treball i que m’ha 

fet reflexionar ha estat el fet de la necessitat de que els homes, en la part que els hi 

pertoca en aquesta societat, es comencin a revisar i repensar coses. Quan reflexiones, 

penses i et planteges les coses pots enriquir-te i evolucionar, si no ho fas, difícilment 

puguis identificar què està passant i en què podem millorar. Costa molt renunciar als 

privilegis i és més fàcil quedar-te en silenci. Considero que aquesta posició ja no es 

vàlida en el moment que estem vivint. S’ha d’evolucionar i transformar, posar a debat 

tot allò que sempre s’ha donat per suposat i aquest fet requereix de valentia i 

responsabilitat. Com a noves perspectives de futur considero que és molt necessari 

que els homes reflexionin, s’involucrin en el canvi i es plantegin coses, des de noves 

masculinitats fins el paper que adquireixen en aquesta societat i en relació a la 

problemàtica que ens envolta. 
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Annex 1. Infograma  
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Annex 2. Funcions de l’educadora social 

 EDUCADORES SOCIALS / TREBALLADORA SOCIAL 

 

La principal funció de les educadores socials i de la treballadora social és la realització 

dels següents programes: Programa d’Acollida, Programa Social i Programa de 

Maternatge.   

Aquesta responsabilitat significa establir i articular el vincle de confiança a través del 

qual es fa possible realitzar un procés d’acompanyament per fer realitat la recuperació 

de la situació de violència viscuda.  

1.- En relació a les persones ateses: les dones i les seves filles-fills  

 Atendre i acollir a la dona escoltant-la per tal que a través de les seves pròpies 

paraules incorpori la confiança en ella mateixa i en les seves capacitat per 

elaborar la situació dolorosa viscuda i portar a terme el Pla de Treball. 

 Informar a la dona i a les filles/fills del funcionament i sentit del treball que es 

realitza en el SIE.  

 Valorar la situació de la violència i la seguretat/risc a la qual està exposada la 

dona i les filles/fills. 

 Comunicar els ”drets i deures” en la utilització d’aquest servei públic, així com 

de la llibreta de reclamacions i els fulls de reclamació del Departament de la 

Generalitat que disposa el servei. 

 Realització del Programa d’Acollida, Programa Social i de Maternatge registrant 

les sessions i les seves incidències: canvis d’hora i dia respecte a les visites 

programades prèviament... en l’agenda electrònica del SIE 

 Establir conjuntament amb la dona el calendari de treball del Programa Social i 

el tipus d’intervenció que mantindrà amb l’equip. 

 Responsabilitzar-se dels documents de cessió de dades i de l’autorització per 

l’atenció de les seves filles-fills.  

 Fer el seguiment i proposar a la dona i/o filla/fill accions o activitats 

corresponents al Pla de Treball establert. Acompanyar-los presencialment en 

aquelles situacions excepcionals que es valori oportú. 

 Responsabilitzar-se de la valoració de les persones ateses una vegada hagi 

finalitzat el seu procés terapèutic tant de les sessions individuals com de les 

sessions de grup; portant a la reunió d’equip la proposta de tancament una 

vegada s’hagi assolit els reptes plantejats en la teràpia, tant per part de la 
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persona atesa com de la professional. En la reunió d’equip consensuar i 

acordar quina professional de l’equip realitza el tancament i valoració final amb 

la dona, filla-fill. 

 Omplir la informació i seguiment de les sessions en el document <<Diari>> 

inclosa en la carpeta individual de cada dona i filla-fill per fer realitat el treball 

interdisciplinari e integral. 

 Garantir la confidencialitat.  

 

 2.- En relació a l’equip i el funcionament intern del servei 

 Obrir l’historial informàticament per a cada dona o infant atès i fer seguiment 

acurat de l’arxiu de la informació i del seu seguiment, tant en format paper com 

en format informàtic – VIFAM i Documentació interna del SIE -. 

 Proporcionar eines i elements d’anàlisi de la situació individual de les persones 

ateses per tal d’afavorir el treball coordinat amb la resta de l’equip. 

Responsabilitzant-se de portar a la reunió d’equip el plantejament de cada 

<<Pla de Treball>> per articular l’inici de les sessions dels altres programes del 

SIE. 

 Participar activament en les reunions d’equip, la supervisió i les jornades de 

reflexió 

 Realitzar les actes de la reunió d’equip. 

 Participar en jornades de formació relacionades en la seva àrea d’actuació 

prèvia autorització de l’entitat. 

 Proposar modificacions per tal de garantir la continuada operativitat del servei 

en funció de les necessitats detectades a través de l’escolta de les dones/filles-

fills ateses. 

 Descriure, redactar, impulsar i posar en operatiu tallers i sessions de grup. Fer-

ne el seguiment, el recull de la documentació específica i la seva valoració 

final. 

 Elaborar documentació específica relacionada amb la metodologia de treball 

emprada. 

 Aportar i redactar els punts de la memòria relacionats amb l’especificitat del 

seu camp de treball. 

 Responsabilitzar-se de la dinàmica de treball de les sessions individuals i 

grupals: programació, posta en marxa, seguiment i valoració. 

 Atendre les trucades i tenir cura de les filles-fills sempre que sigui necessari. 
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 Conèixer els protocols i el conveni laboral de l’entitat i responsabilitzar-se dels 

mecanismes i dispositius per garantir la comunicació i el traspàs de la 

informació relacionada amb la dinàmica del centre i de l’entitat. 

 

3.- En relació a la xarxa de coordinació externa 

 Articular les coordinacions amb els diferents equips que intervenen en el <<Pla 

de Treball>>, si es dóna la situació, per tal de trencar la “victimització 

secundària”, evitar la duplicació d’intervencions i donar respostes 

complementàries. 

 Participar en activitats i accions de sensibilització i/o promoció de dispositius de 

bones pràctiques per fer realitat el treball conjunt en l’eradicació de la violència.  

 Donar suport i socialitzar models d’intervenció amb les/els professionals que 

treballen en aquest àmbit. 

 Elaborar documentació específica. 

 Realització d’informes per requeriment judicial 

 Socialitzar els programes, accions i resultats del servei sempre que es valori 

rellevant, previ autorització de l’entitat i el Departament de Benestar Social i 

Família de la Generalitat de Catalunya.  

 Realitzar propostes de treball conjunt i assumir-ne la gestió si són autoritzades. 

 

L’altra funció principal de les educadores socials és promoure una anàlisi crítica dels 

rols genèrics de la nostra societat, analitzant i proposant, des de noves perspectives, 

quins models volem les dones que generin autonomia i benestar i quins models no 

estem disposades a acceptar. 

 

 Elaborar i estructurar material específic per fer possible i realitzable l’anàlisi 

crítica dels rols de gènere de la nostra societat. 

 Proposar, realitzar, dinamitzar i valorar activitats específiques o tallers en funció 

de les característiques de les dones ateses i els reptes que plantegen.  

 Estar al dia, informar i assessorar a totes les professionals de l’equip, així com 

als equips específics en violència de la xarxa, de les aportacions i recursos 

pedagògics existents relacionats amb la violència masclista. 
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 Pensar i proposar models d’intervenció que facin visible el camí recorregut per 

les dones així com els reptes pendents de la nostra societat per incidir en 

l’equitat entre homes i dones.  
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Annex 3. Guió de l’entrevista utilitzada   

Els SIE 

El Servei d'Intervenció Especialitzada és un servei gratuït que ofereix atenció integral i 

recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen 

situació de violència, i també a llurs fills i filles. També incideixen en la prevenció, la 

sensibilització i la implicació comunitària. Compten amb un equip professional 

multidisciplinar integrat per persones titulades en psicologia, treball social, educació 

social, dret i inserció laboral. 

L'objectiu principal és oferir informació, atenció i recuperació a les dones que han estat 

o estan en processos de violència masclista, així com els seus fills i filles a càrrec i 

potenciar els programes específics i integrals de prevenció, assistència i reparació.  

- Quin és l’origen dels SIE? Per què apareixen? 

- On podien acudir les dones que havien patit situacions de violència abans que 

hi hagués aquest servei? 

- De qui depenen? 

- Com es finança un SIE? Rep ajudes de l’administració pública? 

- Com és l’organització d’un SIE? Quins professionals de diferents disciplines 

treballen en aquest SIE?  

- Els SIE també incidiu en la prevenció, la sensibilització i la implicació 

comunitària. De quina manera ho feu? 

Les dones i els seus fills i filles 

- Quin perfil de dones ateneu al servei? És molt divers? Amb  quins paràmetres 

d’edat, xarxa social i familiar, recursos econòmics o l’origen (immigrant/no) us 

trobeu?  

- Heu notat un augment o una disminució de persones ateses en el servei durant 

els últims temps? Ha canviat el perfil? A què creieu que és degut? 

- Com arriben les dones i els infants al servei? 

- Quan arriben al servei, amb quins entorns acostumen a mantenir el contacte i 

de quins se’n separen? (Feina, aficions, amistats, família...) 

- Aquestes dones reben ajudes econòmiques durant l’estada al SIE? 

- Quant de temps poden estar al servei?  
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- Quines són les primeres accions socioeducatives  que porteu a terme amb les 

mares i els infants quan arriben al servei? Hi ha un protocol a seguir o bé cada 

cas és personalitzat? 

- Com treballeu el vincle maternofilial en dones que han patit violència 

masclista? I com treballeu el vincle amb  els seus fills i filles? 

- Qui i com es decideix quan poden marxar del servei? Ho escullen elles? 

- Acostumen a tenir algun tipus de por o inquietud un cop deixen el centre? Se’ls 

segueix fent acompanyament? 

L’educació social en l’àmbit de la violència masclista 

- Quins avantatges i quines limitacions veieu en el servei? 

- Creieu que l’administració hi hauria de destinar més recursos? 

- Des de la seva experiència personal i professional quins li sembla que són els 

principals reptes de l’educació social en aquest àmbit concret? 
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Annex 4. Entrevistes categoritzades  

 

Entrevista al Servei d’Intervenció Especialitzada de Tarragona 

Dilluns 14 de gener de 2019 

Lord: Quin és l’origen dels SIE? Per què apareixen? 

 

Educadora: Apareixen amb la llei del 2008 del dret de les dones a eradicar la 

violència. El què fa aquesta llei és ampliar la cartera de serveis i un dels serveis que 

crea són els SIE. A partir d’aquí el primer va ser el de Girona després Catalunya 

Central crec que va ser, Terres de l’Ebre i el de Tarragona va ser el quart. I ara n’hi ha 

7. Igualada, Lleida i Pirineus. 

 

Lord: On podien acudir les dones que havien patit situacions de violència abans que hi 

hagués aquest servei? 

 

Educadora: Doncs jo entenc que als serveis socials. Aquest servei el què fa és 

treballar per la recuperació llavors on podien acudir? Als serveis generalistes, de salut 

generalistes en el cas d’alguna patologia mental o així, salut mental i sinó doncs als 

SIAD’s però clar el SIAD tenen un nombre de visites determinat llavors no hi havia un 

servei on poguessin acudir les dones i les dones que estaven en serveis d’acolliment 

doncs en serveis d’acolliment. Als serveis d’acolliment abans si que hi havia la figura 

de psicòloga de dones i infantil. Ara no. Perquè com que hi ha els SIEs la figura dels 

psicòlegs als serveis d’acolliment va a passar a ser la figura de psicologia ambiental. 

 

Lord: De qui depenen? 

 

Educadora: De la Generalitat. És un servei públic però de gestió privada. Cada SIE 

està gestionat per una entitat diferent. Aquí Tarragona la Fundació Salut i Comunitat. 

El què passa és que depenen de la Generalitat.  

 

Lord: Llavors hi ha una part de diners que ve de la Generalitat? 

 

Educadora: La Generalitat fa un concurs públic i les entitats es presenten i qui guanya 

el concurs doncs la Generalitat li paga els diners que han acordat i la fundació ho 

gestiona tot.  
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És una història una mica llarga. Em podria estendre molt més. És la manera que té la 

Generalitat de minimitzar els costos d’un servei, de precaritzar les condicions laborals 

dels treballadors, de tenir un servei a costa de les condicions precàries dels 

treballadors. Perquè sinó si treballéssim com a professional públic les condicions 

serien unes altres i els sous serien uns altres i els dies de vacances de lliure 

disposició. Llavors tenim un servei, però amb unes condicions més precàries.  

 

Lord: I a tots els SIEs és el mateix? 

 

Educadora: Si. Les entitats són diferents però tots els SIEs és el mateix. Llavors hi pot 

haver SIEs que les condicions siguin més beneficioses o no, no ho sé, però en principi 

a tots els SIEs és igual. Menys un que és el de Terres de l’Ebre que és un consorci 

entre entitat pública i privada. Consorci Terres de l’Ebre o alguna cosa així. Però 

també són els diners de la Generalitat que van cap a aquest consorci.  

 

Lord: Bé una mica ja ho hem parlat però com es finança un SIE? Rep ajudes de 

l’administració pública? 

 

Educadora: Tot. Al 100%.  

  

Lord: Com és l’organització d’un SIE? Quins professionals de diferents disciplines 

treballen en aquest SIE?  

 

Educadora: Val doncs aquí i crec que ara més o menys estan tots iguals, però 

t’explico aquest. Estem organitzades per diferents programes. Espera’t et vaig a 

buscar el tríptic de programes (Marxa i torna). Val aquest és el que donem a les dones 

si vols després et faig una còpia. Aquí funcionem per programes. N’hi un que aquí no 

hi és que és el d’acollida. Llavors les professionals, et dic el nombre de professionals 

que estem i després com estem organitzades.  

Hi ha una treballadora social. Dues educadores socials que som tres perquè jo estic en 

reducció de jornada. Llavors som tres que fem la feina de dues. Ara hem ampliat a tres 

psicòlogues. Fins ara érem dues. Ara aquest gener han sigut tres psicòlogues. Una 

advocada, una mediadora cultural. L’administrativa i la directora. Val. Llavors t’explico 

el què fem cada una. Està el programa d’acollida que és que quan una dona arriba 

aquí al SIE es fa una acollida que dura dos tres visites, depenent de cada cas. Llavors 

aquest programa d’acollida està la treballadora social i l’altre educadora. Algunes 

vegades puc fer-ho jo però no ho solo fer ja t’explicaré després perquè. Llavors es fa 
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l’acollida i quan es tanca el programa d’acollida pot anar als diferents programes que hi 

ha. Que són: el programa socioeducatiu, el psicològic, el materno-filial, el jurídic i el de 

medicació. Es tanca l’acollida i llavors amb la demanda de la dona i el que veus com a 

professional se li proposa un pla de treball. Llavors el programa socioeducatiu qui el fa. 

La treballadora social i les educadores. Jo aquí també estic. I es treballa la dona com a 

dona. Llavors està el programa psicològic que el fan les psicòlogues de dona i 

treballen la història de violència d’ella com a dona.  

El programa materno-filial està la psicòloga infantil i jo que sóc l’educadora materno-

filial infantil. Llavors aquí treballem amb la dona com a mare i amb els infants si és que 

han de ser atesos aquí. Llavors el programa jurídic que el fa l’advocada i el de 

mediació que el fa la mediadora cultural en els casos que l’idioma és un barrera ella 

intervé o pot fer classes d’alfabetització també. I aquí hi van les dones com a dones i 

majoritàriament són dones àrabs. Llavors no ho sé si t’ho he explicat massa bé si t’he 

fet un lio... t’apunto aquí què fa cadascuna 

 

Lord: Si està bé, si em poguessis explicar una mica amb més detall el programa 

materno-filial... 

 

Educadora: Si t’explico el programa o hi ha més preguntes? 

 

Lord: Si hi ha més preguntes. Si vols seguim i després entrem més en aquest tema. 

 

Educadora: Perfecte 

 

Lord: Els SIE també incidiu en la prevenció, la sensibilització i la implicació 

comunitària. De quina manera ho feu? 

 

Educadora: Val això ho fem les educadores socials fonamentalment. I ho fem a 

demanda de SIADs , escoles, instituts, casals de gent gran, centres de salut mental. 

Llavors podem fer tallers o xerrades. Precisament demà i demà passat anem a 

l’Hospitalet de l’infant a fer tallers a 1r i 2n de BAT. Llavors anem fent el què ens 

demanen. Vam estar fent aquest any passat amb l’ajuntament de Calafell amb 

professors i directors d’escola un mini curs de Coeducació de cara que ells ho 

poguessin implementar a les escoles. Implementar estratègies de coeducació com una 

eina de cara a la prevenció de la violència masclista.  

 

Lord: Per exemple el de Batxillerat aquest que feu de què va? 
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Educadora: Va de noves tecnologies i relacions de parelles. Llavors clar aquest dura 

una hora i ens agrada que duri una miqueta més. Treballem amb material audiovisual i 

així de cara promoure una reflexió en aquest sentit perquè amb una hora passa volant. 

Llavors hi ha llocs que tenim com una programació estable amb el SIAD de Salou 

col·laborem amb un grup de dones, amb el SIAD del Priorat també, aquest any 

començarem així a fer més estable una vegada al trimestre anem amb el grup de 

dones d’allà i treballem diferents aspectes de violència, de prevenció, etc. 

 

Les dones i els seus fills i filles 

Lord: Quin perfil de dones ateneu al servei? És molt divers? Amb  quins paràmetres 

d’edat, xarxa social i familiar, recursos econòmics o l’origen (immigrant/no) us trobeu?  

 

Educadora: De tot. No hi ha un perfil de dona. Ara hauria de mirar la memòria que ara 

l’estan fent. Segurament hi ha una franja d’edat que venen més dones habitualment és 

dels trenta i algo als cinquanta però hi ha de tot. Des de noies adolescents amb les 

primeres relacions de parella 14-15 anys... 13 fins i tot. Fins a dones grans de vuitanta 

anys que es separen en aquest moment. Immigrades si, però d’aquí també. El 

percentatge de persones immigrades aquí és el percentatge que hi ha a la societat 

llavors no hi ha més dones immigrades aquí no. Recursos econòmics hi ha dones que 

en tenen i dones que no. Clar has de pensar que si et separes de l’agressor moltes 

vegades la situació es més precària. Llavors si que hi ha dones que tenen una situació 

molt precària aquí però també hi ha dones que no. Habitualment si que les dones que 

tenen més dificultats econòmiques doncs clar són dones que tenen més dificultat per 

trobar feina, depèn molt. Si són dones immigrades que han vingut aquí i no tenen 

documentació és molt difícil que puguin tenir una solvència econòmica, que puguin 

tirar endavant...  

 

Lord: I el nombre de dones que ateneu? 

 

Educadora: Números ara mateix no els sé però són moltes.  

 

Lord: Heu notat un augment o una disminució de persones ateses en el servei durant 

els últims temps? Ha canviat el perfil? A què creieu que és degut? 
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Educadora: No sé gaire què dir-te. Clar t’ho diria amb la meva experiència perquè no 

tinc les dades al davant però et diria que potser hi ha més noies joves ateses que 

abans o sigui que les primeres relacions de parella i relacions sexuals de noies més 

joves però a part d’això no et se dir. S’hauria de mirar les memòries. 

 

Lord: Com arriben les dones i els infants al servei? 

 

Educadora: Val poden arribar o derivades per algun altre professional o perquè s’han 

assabentat que hi ha aquest servei i venen. Si venen derivades demanem sempre que 

ens facin un informa de derivació d’allà on venen. Poden venir derivades de serveis 

socials, salut mental, des del cap des de la guàrdia urbana, des del jutjat, des de 

mossos. Llavors hi ha professionals que fan l’informe i professionals que no fan 

informe. Llavors quan tu fas l’acollida amb l’informe, perquè és important l’informe, per 

evitar la revictimització de la dona llavors quan arriben amb l’informe al davant pots fer 

una acollida que no caldrà que preguntis certs aspectes. Si no tens l’informe hauràs de 

preguntar sobre tot.  

 

Lord: Quan arriben al servei, amb quins entorns acostumen a mantenir el contacte i de 

quins se’n separen? Si és que se’n separen (Feina, aficions, amistats, família...) 

 

Educadora: Depèn. Perquè per venir aquí no cal ni que estiguis separada, no cal que 

hagis posat denúncia, llavors depèn molt de cada cas. Clar, és molt diferent si hi ha 

fills en comú. Si tenen fills en comú amb l’agressor és molt difícil que puguin arribar a 

desvincular-se totalment de l’agressor. Dependrà molt dels processos jurídics que hi 

hagin, si hi ha ordre d’allunyament si no n’hi ha... però sempre hi haurà aquest 

vinculació a través dels fills amb l’agressor. Que això no vol dir que tinguin contacte. Si 

hi ha una separació però no hi ha fills normalment s’intenta o es recomana que es 

trenqui amb tot l’entorn de l’agressor i buscar noves amistats, nous entorns, és 

complicat. A vegades la relació amb la pròpia família també està molt danyada per les 

relacions amb l’agressor perquè ell s’ha encarregat de que les relacions amb el teu 

entorn es malmetin. Llavors l’estada aquí a vegades afavoreix a recuperar el vincle 

amb la família extensa que havia perdut. Depèn molt de cada cas. Ara penso amb 

entorns de dones immigrades a vegades pot ser que l’agressor i la dona siguin família, 

siguin cosins per exemple. En llocs com el Marroc és normal que es casin entre 

cosins. Llavors clar és molt difícil tallar amb la relació per què també és la teva família.  

Amb dones que venen de cases d’acollida si que és més fàcil poder tallar amb la 

relació de l’entorn però que no es talla del tot i si tenen fills menys. A vegades la 
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dependència emocional fa que no es pugui acabar de tallar amb tot i encara que tallis 

físicament hi ha les xarxes socials, és complicat... Sempre que no hi hagi una ordre 

d’allunyament clar o un ordre de prohibició de comunicació pel mig. 

 

Lord: Aquestes dones reben ajudes econòmiques durant l’estada al SIE? 

Educadora: Per estar al SIE no reben cap ajuda. L’única ajuda que hi ha és la RAI 

(renda activa d’inserció) que és estatal i que la pots tenir si tens, entre altres supòsits, 

però si has patit violència de gènere és si tens una ordre d’allunyament. Llavors amb 

aquest ordre tu pots tenir la RAI que crec que són quatre-cents vint i pico. Aquesta 

ajuda també es pot tenir per altres supòsits eh, no només per violència de gènere. 

Dura onze mesos i llavors es pot prorrogar dues vegades més. Llavors hi ha una ajuda 

de l’estat també que és una ajuda única que hi poden accedir algun perfil de dones, 

però és molt poc. No hi ha gaires ajudes econòmiques. Llavors el que hi ha com a 

serveis socials és la renda garantida però no perquè siguis víctima de violència sinó 

per altres motius.  

 

Lord: Quant de temps poden estar al servei?  

 

Educadora: El temps que duri el seu procés. No hi ha un mínim ni un màxim. Clar el 

què si que hem vist és que les persones que acaben assolint uns objectiu i acaben 

amb èxit estan aquí un temps. Pensa que clar recuperar-te de tot això no és ràpid. No 

et sabria dir la mínima estada d’una persona. Depèn molt de cada cas.  

 

Lord: Quines són les primeres accions socioeducatives  que porteu a terme amb les 

mares i els infants quan arriben al servei? Hi ha un protocol a seguir o bé cada cas és 

personalitzat? 

 

Educadora: Hi ha un protocol. T’explico el del programa materno-filial. Quan una dona 

passa per un programa d’acollida i ella fa la demanda o des dels professionals que fan 

l’acollida detecten que estaria bé passar al programa materno-filial se li dona una hora 

amb l’equip d’infància. Que hi som psicòloga i jo (educadora social). Es fa un primera 

entrevista amb la mare, que pot ser una, dues o tres. Normalment són dos tres 

entrevistes amb la mare amb la que es parla de el fill o la filla, l’afectació de la 

violència que ha tingut i es valora si es necessita o no atenció psicològica o educativa 

per aquell infant. Llavors amb la mare també se li proposa que mentrestant el nen/a 

estigui sent atès amb ella es farà un treball paral·lel de cara a poder treballar el mateix 

o similar al què està treballant l’infant. I això es sol fer sempre a tots els casos. En 
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aquest parell d’entrevistes es recull expedient d’infància. Si vols te’n vaig a buscar un i 

ho mirem (va a buscar-ho). A l’expedient d’infància es recull una miqueta tot. L’edat, el 

què li preocupa més a la mare, si hi ha ...... civils, si s’ha de fer un correu pel pare... 

perquè a vegades el pare es l’agressor o pot ser que no. Llavors relacions socials que 

té l’infant. Si la mare està satisfeta o no amb les relacions que té. La mare amb el pare, 

amb les germanes, amb els iguals, a nivell escolar, a nivell d’hàbits... llavors també 

salut, des de l’embaràs. Perquè moltes vegades pot ser que hi hagi violència durant 

l’embaràs i saber com afecta tot. Dificultats i problemes de comportament importants. 

Característiques emocionals, somatitzacions, etc. I aquí hi ha la violència. Com l’ha 

viscut. La violència de la mare. Si l’ha viscut d’alguna manera o si no perquè pot ser 

que l’hagi viscut o que no. Sempre la viuen però hi pot haver algun cas que la mare ha 

patit violència per pare part d’un home però que l’infant estava completament separat, 

o sigui que no estava vivint amb la mare aquell moment. Llavors directament no l’ha 

viscut però si. Llavors en quina freqüència, què feia l’agressor durant les agressions de 

cara el nen o la nena i també si l’agressor l’ha agredit a ell o ella directament, de quina 

manera, etc. i si el nen verbalitza d’alguna manera el què ha passat i si hi ha implicació 

judicial i si l’infant presenta alguna problemàtica.  

Llavors és molt important dir-te que com que l’atenció terapèutica d’un infant és un 

qüestió de pàtria i potestat el pare ha d’estar informat de que l’infant està sent atès 

aquí i qui ha d’informar-lo d’això és o la mare o en el seu defecte, si no pogués ser així 

doncs advocats o a vegades mirem si poden fer-ho serveis socials. Que informin el 

pare de que l’infant està sent atès. Aquí ens trobem problemes en aquest sentit perquè 

a vegades hi ha hagut pares que han dit que l’infant no pot continuar sent atès aquí, 

llavors hem de parar d’atendre. Si hi ha una condemna de l’agressor poden ser atesos 

sense el seu consentiment però moltes vegades aquí no hi ha denúncia o no hi ha una 

condemna llavors moltes vegades els nens i les nenes no poden ser atesos aquí. 

També de cara a precaució dels nens i les nenes. Imagina’t que venen aquí, s’obren 

aquí i després van a casa del pare i ell els hi demana què t’han preguntat, què els hi 

has dit... doncs això també és una vulnerabilitat de cara als infants i s’ha de tenir en 

compte. No tots els infants poden ser atesos aquí al SIE.  

 

Lord: I en el cas que per exemple siguin germans es fa el procés individualment amb 

cada germà. 

 

Educadora: Si, exacte. Llavors si és individual de cada germà depenent de l’afectació. 

Habitualment fa un germà la psicòloga i l’altre jo. Depenent eh, si estan els dos molt 

afectats els fa la psicòloga però habitualment  
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Lord: És possible que a vegades es confongui la figura de psicòloga i educadora 

social pel què em dius? 

 

Educadora: No, quan hi ha trauma van amb la psicòloga. O sigui et diré que la figura 

de l’educadora social aquí és terapèutica. Però està clar que hi ha coses que jo no puc 

fer. Davant un trauma ho treballa la psicòloga. A part perquè jo no tinc eines. Jo faig 

servir alguna tècnica com per exemple aquí treballem amb una caixa d’arena que això 

sempre ho fan servir les psicòlogues però jo no. Ells venen aquí a la professional que 

hi ha. A vegades amb adolescents sobretot el que passa es que si han tingut males 

experiències que han anat a salut mental i que no volen anar amb la psicòloga o així 

doncs tenir una educadora social és un altre tarannà que pot ajudar. Treballar a nivell 

educatiu per anar entrant i agafar confiança està bé.  

 

Lord: Com treballeu el vincle maternofilial en dones que han patit violència de gènere? 

I com treballeu el vincle amb  els seus fills i filles? 

 

Educadora: No hi ha una tècnica específica per treballar el vincle. Es treballa amb la 

mare sobretot. Si hi ha un trastorn del vincle ho treballa la psicòloga. I sinó les 

educadores de cara a apropament, amb pautes educatives de cara a reconduir 

algunes conductes dels infants que preocupen molt a les mares i és anar treballant a 

través de l’infant i a través de la mare.  

Normalment es va treballant per separat però si que algunes es poden fer conjuntes i 

es va fent el seguiment. Quan hi ha una afectació per violència no només es treballa el 

vincle. El vincle està afectat però hi ha moltes altres àrees que també estan afectades. 

El vincle és com una àrea més que es va treballant.  

 

Lord: Qui i com es decideix quan poden marxar del servei? Ho escullen elles? 

 

Educadora: Es fa un pla de treball, llavors es fa la valoració del pla de treball i quan es 

veu que els objectius estan assolits doncs es parla amb elles i es consensua que el 

procés ja està acabat. Paral·lelament pot passar que pel camí es despengin i deixin de 

venir per mil motius diferents. Pot ser que hagin fet retorn amb l’agressor, pot ser que 

els hi hagi sortit feina i que tinguin dificultats per venir, pot ser moltes coses diferents. 

Jo sempre dic que aquí és com un laboratori, aquí dins les coses són més “senzilles” o 

que es veuen com més fàcil però quan surten a fora la vida continua i hi ha trenta mil 

problemes i clar imagina’t que es una dona que ha perdut la feina, que ha de buscar 
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feina o que li canvien els horaris laborals, que viu al Priorat i que per venir cap aquí ha 

d’estar un dia sencer per venir en una visita d’una hora. La vida és molt complicada a 

vegades i pot ser que deixi de venir perquè no pot arribar aquí al SIE. Quan es tanca 

un expedient es pot tancar amb objectius assolits, procés finalitzat o no. Llavors en 

qualsevol moment poden tornar a venir aquí. 

Si normalment s’ha de treballar la desvinculació del servei perquè tampoc és saludable 

per elles que no es sentin segures de deixar el servei. Si has d’estar sempre amb un 

servei al darrere que els hi doni suport doncs clar s’ha de treballar la desvinculació i 

potser el procés de tancament igual pot durar un any. Diem doncs mira ara vindràs 

aquí cada dos mesos o cada tres després ens veiem d’aquí mig any. No és acabar els 

objectius i ja està. Que a vegades si però a vegades no. 

 

Lord: Acostumen a tenir algun tipus de por o inquietud un cop deixen el centre? Se’ls 

segueix fent acompanyament? 

 

Educadora: Poden trucar però normalment no s’acostuma a fer. Però si pors i 

inquietuds normalment en tenen. Normalment la majoria de dones estan vinculades a 

serveis socials pensa que si hi ha una denúncia s’obre un informe de risc d’infància 

llavors continua el treball amb serveis socials. Mai es queden despenjades. Algunes 

dones si que no tenen cap xarxa i podrien venir aquí si necessitessin qualsevol cosa. 

Es procura fer la desvinculació abans de tancar l’expedient.  

L’educació social en l’àmbit de la violència masclista 

Lord: Quins avantatges i quines limitacions veieu en el servei? 

 

Educadora: En la meva tasca com a educadora aquí de punts forts penso que és molt 

interessant que podem treballar en la violència i la figura d’educadora social pot fer 

d’educadora social. O sigui tu pots plantejar-te uns objectius pots fer tot el treball que 

tu et plantegis. No com a serveis socials que potser has de fer més el que et ve 

marcat. Sinó aquí pots treballar totes les àrees que tu consideris a nivell educatiu. 

Punts febles del SIE et diria que a vegades és limitat l’accés a col·lectius. Per exemple 

al treballar amb violència masclista hi ha molta part de població que es queda fora, per 

exemple relacions homosexuals on pot haver-hi violència, tot aquesta part la deixem 

fora perquè per llei no poden accedir-hi i penso que moltes vegades també hi pot 

haver violència. És un servei que en el seu moment va ser punter però que s’ha 

quedat una mica reduccionista o limitat en aquest sentit. Per exemple quan anem a fer 

tallers comunitaris ens hi trobem. Que ens hem de moure en relacions binàries i la 
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realitat no és així. Llavors això penso que és un punt dèbil del servei. Jo penso com a 

educadora que no afavoreix la meva feina. 

Penso també que com a educadora és una feina que pots treballar tan amb mares o 

per exemple jo he estat treballant amb les dones com a mares i amb infants llavors és 

molt ampli. I permet tenir una visió molt àmplia i el treball interdisciplinari que es fa 

aquí també et permet treballar totes les parts perquè encara que hi hagin diferents 

figures professionals tothom treballem amb el mateix pla de treball llavors et permet 

saber què està treballant cada una en cada moment i tu complementar o explicar mira 

em passa això. La teva figura d’educadora treballant amb altres professionals. Per 

exemple tenir l’advocada aquí t’ajuda molt perquè hi ha moltes vegades que jo em 

quedo molt curta amb l’ informació que tinc del què pot passar a nivell jurídic. I el que 

passa a nivell jurídic moltes vegades condiciona molt el procés de la dona.  

 

Lord: El treball interdisciplinari que realitzeu entre vosaltres com l’organitzeu? 

 

Educadora: Si fem reunions el dilluns al matí on revisem l’agenda llavors veiem qui té 

cadascuna perquè clar una dona pot venir amb mi i després amb la psicòloga o amb la 

jurista. Veiem si hi ha alguna cosa així important a parlar. Llavors tenim les reunions 

d’equip que són els dimarts on treballem casos, l’organització. Jo amb la psicòloga 

infantil com que treballem conjuntament doncs moltes visites les fem conjuntes o sinó 

doncs en paral·lel i fem els registres conjunts, etc.  

  

Lord: Creieu que l’administració hi hauria de destinar més recursos? 

 

Educadora: Si, és clar. I tant. La violència masclista és un punt que queda molt bé als 

programes electorals però llavors no se li dona els recursos necessaris. Només per 

començar amb l’espai aquest que tenim és súper limitat per fer grups de dones, grups 

d’infants... és molt limitat. Algunes vegades hem hagut de buscar un espai a fora per 

poder fer grups. Des d’infraestructures fins a condicions laborals de les treballadores 

que estem aquí a recursos que se li poden oferir a les dones. 

 

Lord: I més sent Tarragona que és capital de comarca i avarca molts altres territoris. 

 

Educadora: Clar pensa que aquí a Tarragona ve gent de sis / set comarques 

diferents. Estem atenent a gent del Priorat. Una dona que ve del Priorat si no és de 

Falset que visqui amb un poblet necessita tot un dia per baixar aquí. Clar això és 

inassolible. O de la Conca de Barberà necessiten tot el dia per venir aquí. Aquí si que 
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notem molt que ve la gent de la costa. De la línia de tren de la costa des del Vendrell 

fins a Cambrils. Perquè les comunicacions són més fàcils, però fora d’aquí és 

complicat que puguin arribar. O tenen cotxe o és molt difícil. A Barcelona si que hi ha 

molts mitjans de comunicació però aquí està molt limitat. Llavors si que fem entrevistes 

via Skype. Per apropar-nos a aquests territoris. Però és molt limitat i perds molta 

qualitat de l’entrevista, no és el mateix. Però en alguns casos es fa... tot perquè puguin 

ser ateses. Depèn de quins temes no es poden treballar com abusos o temes delicats. 

Però a nivell educatiu si, tot i que no és el mateix.  

Llavors també es treballa a nivell grupal i individual tan amb dones, com amb mares 

com amb infants. Dins de cada programa, cada trimestre anem fent grups. Llavors 

abans que em preguntaves pel tema del vincle i així doncs fem un grup de mares que 

estan aquí. Amb aquest grup es treballen diferents aspectes i un dels aspectes és el 

vincle que es treballa a nivell grupal. A nivell grupal la qualitat d’intervenció augmenta 

perquè no és el mateix que jo pugui explicar-li o dir-li a una dona el que li expliqui una 

altra dona i li digui doncs mira a mi això també em va passar, em sento identificada, 

etc. I amb els infants també treballem a nivell grupal. Com a dona també es treballa a 

nivell grupal la recuperació de la violència.  

 

Lord: I es fa alguna cosa conjunta entre mares i infants? 

 

Educadora: Si, el grup d’infantil es fan algunes sessions conjuntes  

 

Lord: I què es sol fer en aquestes sessions? 

 

Educadora: Depèn del que es treballi. Clar en aquest grup jo no hi vaig estar perquè 

l’està portant l’educadora que està fent l’altra part de la meva jornada. Però hi ha una 

planificació de grup i llavors depèn de la sessió. Per exemple una de les coses que 

vam fer és fer un conte. Que les mares poguessin fer un conte de cada fill/a explicant-

les-hi quina era la seva història perquè el que falta moltes vegades a nivell de violència 

és un relat del què ha passat. Perquè moltes vegades creiem que els infants no se 

n’adonen i en realitat ho saben tot. Falta un relat coherent del què ha passat. I una de 

les maneres que vam veure era explicant un conte on es poguessin identificar els 

nens/es. Llavors es va treballar això a nivell grupal amb les mares. Que és una manera 

també de treballar el vincle. Si tu li expliques el què ha passat doncs tant per la mare 

com per l’infant és sanador.  
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Lord: Des de la seva experiència personal i professional quins li sembla que són els 

principals reptes de l’educació social en aquest àmbit concret? 

 

Educadora: El poder ampliar la mirada de violència masclista. Que per mi tot això és 

violència masclista també. No tan classificar sinó entendre la violència com a violència. 

Un altre repte penso que seria el poder començar a construir des de la cultura de la 

pau. Com altres alternatives de prevenció, altres eines. I ja no només aquí sinó també 

en altres àmbits com el comunitari, poder fer especial èmfasi en la cultura de la pau. I 

el que si que queda molt pendent de fer és formació de gènere ja des de la pròpia 

carrera com a escoles, instituts... formació des d’una visió feminista. Entenen ja allò 

més “macro” com les desigualtats, al més petit; ser capaç d’identificar cada una, petits 

micromasclismes o les petites coses que sense donar-nos compte anem transmeten. 

Perquè sinó incorporem la visió crítica d’anar mirant que fem malament, què 

reproduïm, doncs llavors és difícil de poder-ho transmetre.  

 

Lord: Del programa materno-filial què més em podries explicar 

Educadora: Si, al programa materno-filial el què primer es treballa és la identificació 

emocional i l’auto regulació emocional perquè fins que això no està una miqueta assolit 

tu no pots entrar a treballar altres coses. Llavors el què primer treballem és el saber 

identificar les emocions de notar les sensacions al cos i amb les mares també, 

treballem una eina que es diu el tripòmetre que és saber com estàs tu d’accelerada, a 

nivell d’energia perquè clar quan un nen/a es desborda, si la mare no és capaç de 

mantenir la calma i els dons perden la calma doncs és difícil que aquest infant 

aprengui a autoregular-se. Llavors treballem amb les mares quines eines tens tu per 

poder-te regular les emocions i després per contenir l’infant que tens. Amb l’infant es 

treballa paral·lelament el poder adonar-se de et passa això o allò i poder-hi posar 

cognició, què passa, quins pensaments t’han vingut.  

Després de treballar això es treballa l’autoestima, les relacions socials la xarxa de 

família que tens i habilitats socials, i llavors també els fets que han passat. Com ho has 

viscut, què has vist, i també es treballa la relació amb el pare. Perquè no deixa de ser 

el pare de l’infant llavors es treballa la relació amb el pare. Moltes vegades és com et 

pots protegir tu de segons quines accions del pare, depèn de quins comentaris faci el 

pare, donar-li eines. Clar molts d’aquests infants continuen tenint visites amb els seus 

pares i moltes vegades aquests pares continuen exercint violència cap a la mare a 

través del fill. Els nens acaben sent el vehicle de la violència i és intentar que ells 

puguin desenvolupar eines per tal de preservar i això depèn mot de l’edat, del què ha 

passat, etc. 
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Lord: Creus que davant de la violència masclista l’infant queda desprotegit i és víctima 

total dels fets? 

 

Educadora: I tant. I pel sistema. A nivell de serveis de protecció del menor està súper 

desprotegit. Personalment penso que les lleis que tenim en aquest país de protecció 

del menor són totalment ineficaces, que els sistemes de protecció del menor no 

funcionen i que els infants estan doble o triplement victimitzats; pel pare, per l’entorn i 

pel sistema judicial. Perquè aquí hem tingut casos d’infants que han estat abusats pel 

pare i continuen tenint visites amb aquest pare. Llavors quin treball pots fer amb 

aquest nen o nena de que es recuperi de la violència de què, si continua patint 

violència, continua estan abusat. Llavors el sistema de protecció que tenim aquí no 

funciona. Podem ajudar molt a les dones a que preservin però si aquest infant continua 

anant amb el pare i el pare continua maltractant-lo, ja no dic directament, però si a la 

mare o a través de ell. I per no parlar dels que maltracten directament a l’infant. Que 

per mi estant tots sents maltractats igualment eh, perquè si tu estàs a l’entorn ja estàs 

sent maltractat però estic dient exercir violència directa contra aquest infant. Llavors 

nosaltres aquí podem fer el que podem fer i pots ajudar en el que pots ajudar. Però 

clar aquests infants quina qualitat de vida poden tenir, molt baixa.  

 

Lord: Us heu trobat en casos de fills o filles que exerceixen violència a la mare? 

 

Educadora: Si, pot ser que agafin el rol de l’agressor i acabin exercint violència a la 

mare. Amb una mare que a la relació de parella mai ha tingut autoritat, que el fill o la 

filla ha vist que agredint a la mare s’aconsegueixen determinades coses que es la 

manera de resoldre els conflictes a través de la violència doncs pot ser que acabi 

copiant. Ja només el fill sinó la filla. Com també i que no es pregunta mai, filles que 

repeteixen paper de víctima. Si veig que la manera de relacionar-me és el de víctima, 

o nois. I no hi ha molts estudis sobre la repetició del rol de víctima. N’hi ha molts de la 

repetició d’agressió, fills que repeteixen el perfil de l’agressor, que al cap i a la fi crec 

que és un 14%, vull dir són menys. Però noies i alguns nois que repeteixen el paper de 

víctima bastants. Tallar la transmissió de la violència i també és un punt a treballar. 

Però això passa per empoderar a la mare també, i depèn molt de l’estat de la relació 

mare – fill/a de com estigui. Si és un estat inicial o de menys afectació serà més fàcil. 

Quan hi ha casos més crònics és més difícil poder treballar això. Estic pensant amb 

patrons de nois agressius. A vegades s’ha de conscienciar a la mare de que potser 

haurà de trencar la relació amb aquest fill.  
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Tornant al programa materno-filial, sobre els grups normalment fem un grup per 

trimestre i llavors el d’infants es selecciona mes o menys per edat i llavors depén de 

qui doncs es valora i es procura que es faci en un dia que no hi hagi moltes activitats 

extraescolars per interferir el mínim en la vida dels infants i es procura que siguin 

grups més o menys estable.  

I a les mares es valora que puguin assisitir i depsrés es va proposant dintre del mateix 

grup. És indiferent que els infants estiguin amb un grup i les mares amb un altre poden 

anar per paral·lel o no. Al principi si que fèiem grup dels mateixos infants i grup de les 

mateixes mares, però vam veure que no era massa eficaç perquè igualment no 

anaven al mateix ritme. Llavors ja fa anys que ho fem així. Llavors hi pot haver alguna 

mare que vingui al grup de mares i al grup d’infants, o que vingui al grup d’infants com 

a mare o només al de mares. 

La duració és el de mares dura unes 6-7 setmanes depenent. A vegades yun grup 

s’allarga més. I el d’infants unes 10-12 setmanes.  

 

Lord: Quan ho treballeu amb els infants quin tipus d’acció feu? 

 

Educadora: Doncs amb els infants depèn de l’edat. Si són infants es treballa d’una 

manera si són adolescents d’una altre. Des d’autoregulació de les emocions, mapa 

corporal de les emocions, identificar emocions, treballem també amb el pot de la 

calma, dinàmiques de l’arbre genealògic i posar la relació que tens amb cada familiar. 

Una altra dinàmica que fem és la del cor, gat, abella, tireta; que és posar una tireta a 

qui creus que necessita ser curat, el cor a qui t’estimes, l’abella a qui et fa por, i el gat 

a qui et fa ràbia. Es fan activitats d’aquestes en grup per poder anar identificant les 

coses que els hi ha passat. Els nens i les nenes ho parlen tot. Però no s’obliga a ningú 

a parlar ni a dir el què sigui. És confidencial, no es pot explicar res del què passa aquí 

a  fora, es pot compartir amb la mare si es vol però ja està. Es fan activitats de 

relaxació a l’entrar i al sortit, mindfulness, etc.  

Un cop acabada la sessió fem un full de registre. Pensa que cada dona té un 

expedient i un cop acabada cada sessió cada professional hi traspassa la intervenció 

que ha fet. Perquè tothom tingui accés al què ha fet cadascú a la seva sessió. Imagina 

que jo faig una sessió i em diu que he de fer un retorn. Jo no sé qui vindrà. Jo ho poso 

allà perquè qui la vegi sàpiga de què va. O que hi ha hagut una modificació a nivell de 

mesures civils, o en tema de salut ha passat alguna cosa important. I a les sessions 

grupals es fa un registre grupal de cada sessió on s’avaluen dues coses, com ha anat 

a nivell metodològic  i a nivell personal què ha passat a cadascú. Llavors quan s’acaba 

el grup es fa una devolució grupal a cadascú, de si es tanca el procés de grup perquè 
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ja està o es continua a nivell individual en alguna dona o mare. I a nivell del grup dels 

infants igual. Quan s’agafen sessions de grup només fan grupals i és molt intens. 

Només en algun cas es valora si es fa però normalment si estàs fent grup només fas 

grup. Les mares pot ser que tu estiguis al grup de mares, que el teu fill/a no estigui al 

grup d’infants i llavors que tinguis visita amb el teu fill/a i en veiem. Clar també és més 

curta, el grupal de dones dura 6 setmanes. I si alguna dona pel què sigui no se sent 

còmode a nivell grupal es torna a individual.  

Es fan diferents grups. En el programa materno-filial hi ha dos grups; el de mares i el 

d’infants. A nivell psicològic pot haver-hi grups de trauma. A nivell socioeducatiu hi ha 

diferents grups també. Llavors pot ser que una dona si pot i en té ganes i es valora 

favorable per ella pot ser que estigui venint a tres grups alhora. Que normalment no ho 

fem però es podria donar el cas.  

Pots fer diferents programes simultàniament.   

 

  



 

23 
 

Entrevista al Servei d’Intervenció Especialitzada de Girona 

17 de gener de 2019 

Lord: El meu TFG va sobre com es treballa als SIE el vincle maternofilial en dones 

que han patit violència de gènere i em centro en com es treballa i que es fa partint de 

la base que cada cas és únic i diferent no, però una mica què es fa des del SIE per 

treballar el vincle. 

Directora: Puc fer un esment?  

Lord: Si, i tant. 

Directora: Parles de violència de gènere. Suposo que quan parles de violència de 

gènere et refereixes a aquella que és en l’àmbit de la parella. A Catalunya no en 

parlem de violència de gènere. Mira t’explico. L’ estat espanyol comença a treballar 

amb violència quan entra a la UE. Dins de la UE hi ha uns requisits que és que hi hagi 

un pla d’igualtat i que hi hagin lleis contra la violència. A l’estat espanyol teníem una 

llei que es deia Ley de violencia doméstica perquè això ens venia encara del 

franquisme i d’aquesta llei en treuen un Decreto Ley (2004) que parla de violencia de 

género. Aquest és un punt d’inflecció molt important a l’estat espanyol perquè es 

passa de la violència com una falta on no hi havia dret civil passa a ser delicte. És el 

dret penal. Aquí és quan comencen a haver-hi presons.  

Què s’entén per violència de gènere? Com que ve de violència domèstica a l’estat 

espanyol s’entén per parella, home vers la dona. No hi entra ni violació. Perquè venim 

del franquisme i en aquell moment cap marit violava a la seva muller perquè era seva i 

tenia el dret.  

Què passa a l’estat català. Evidentment com que no som autònoms Espanya es queda 

sempre els grans poders que són l’economia, miliars i les presons i el dret penal. Així 

es controla la població i les autonomies. L’estat català el 2004 comença al parlament a 

treballar una llei que fins el 2008 no serà aprovada. Aquesta llei és la Llei del dret a les 

dones per eradicar la violència masclista. Evidentment com que és una autonomia el 

dret no pot ser dret penal. Ha de ser dret civil. Aquest Obre la ment i diu no és només 

en l’àmbit de la parella. Són diferents tipus de violència i diferents àmbits de violència. 

Llavors estructura un seguit de obligacions a tots els departaments més prestacions a 

habitatge, educació, salut, promoció econòmica...  

Llei del 2008 del dret de les dones per la eradicació de la violència masclista obre i diu 

tan es violència una violació que no sigui dins de la parella. Els casaments forcats, la 
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prostitució.. no formen part de violencia de género. Per l’estat espanyol només és la 

relació amorosa de marit-muller. En canvi la violència masclista és tots els tipus de 

violència psicològica, la sexual, la comunitària... en tots els àmbits, en el món laboral, 

... independentment de quina sigui la relació entre l’home i la dona. Estem dient ep! 

Que les dones patim moltes altres violències. Quin és el problema? Els jutjats, els 

mossos d’esquadra funcionen amb la llei espanyola. Mossos d’esquadra et dirà que hi 

ha dues violències: de gènere i domèstica. La violència domèstica inclou aquella 

violència que un fill fa a la seva mare i la violència de gènere només és en la parella. 

L’assassinat de la Diana Quer com que no estaven casats no és violència de gènere. 

No entraria en els jutjats específics de violència. Aquí es van crear una cosa que és 

molt famosa que són uns jutjats especialitzats. I els altres són ordinaris. Els 

especialitzats només hi van els matrimonis, quan hi ha hagut una violència en una 

parella amorosa. Però el cas de la Diana no anirà aquí perquè no eren marit i muller. 

Això és el que estem reclamant les dones. I també perquè quan una dona ha estat 

assassinada els seus parents reben prestacions. Però només si és en el cas de 

violència de gènere. Clar llavors si no estaves casada i et mata no reben res. Aquí a 

Catalunya tots els partit polítics es van posar d’acord en part gràcies a que a darrere 

col·lectius feministes ja havien estat fent molta base i ja hi havia tot un treball fet i es 

va obrir el primer SIE al 2005 (Girona) tot i que la llei encara no estava aprovada. 

*Departament d’Ensenyament, protocol de violència. Hi trobaràs tots els circuits tots 

els protocols que hi ha, prestacions. 

Lord: Perfecte moltes gràcies. Bé, la primera pregunta és quin és l’origen dels SIE? 

Per què apareixen? 

 

Directora: Els SIE neixen d’aquesta llei (2008) i d’aquest concepte del què és 

violència. I per tant nosaltres hem de treballar no només els processos de recuperació 

en l’àmbit de la parella sinó que hem d’atendre a totes les dones que han patit 

violència en qualsevol àmbit.  

Apareixen primera perquè hi ha una necessitat perquè en aquell moment hi ha un 

tripartit que és d’esquerres i per primera vegada en el govern català puja el feminisme, 

dones posicionades ja en el feminisme. I es fa un treball molt seriós i absolutament de 

base. Es va crear una comissió al parlament on hi eren tots els partits i diferents grups 

de dones i equips que havien estat treballant en violència a les 4 cases d’acollida que 

hi havia en aquell moment. Des d’aquest coneixement des de la reivindicació i des de 

la política, s’escriu aquesta llei. Que per això s’hi van estar tant temps. Perquè tots els 

partits polítics es van haver de posar d’acord. Es una llei que dins del món feminista 
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criticaven perquè no parla de la violència institucional, hi ha paraules que no les van 

posar sobre la taula, perquè era encara molt radical.  

Aquesta llei no parla només de la recuperació sinó també de la sensibilització per això 

es diu eradicar. Des d’una posició de drets humans, tenint clar que la violència 

masclista és una xacra social.  

 

Pel que fa als SIEs. La divisió territorial d’aquell moment es va fer per vagueries 

perquè en aquell moment hi havia un tripartit governat per esquerra republicana i 

aquest no reconeix les províncies. I després es van començar a obrir els SIEs. El 

primer a Girona, perquè a Barcelona en aquell moment ja hi ha altre serveis que 

treballen en violència i perquè a Girona existia des del 99 una cosa que era un protocol 

de coordinació que es va fer des de jutjats. Hi havia un jutge d’esquerres que com que 

hi havia hagut diferents assassinats va dir això no pot ser. I ell va muntar una taula d 

coordinació, un protocol entre els diferents ajuntaments, consells comarcals, policia i 

escoles primària. Com que és el primer protocol que existeix de coordinació entre 

serveis d’àmbits diferents es converteix en un model. Un model que després donarà 

peu a que quan despleguen la llei a partir del 2008 hi ha SIEs + protocols d’intervenció 

a mossos, salut, educació, joventut i a tot el territori hi ha uns serveis de coordinació i 

derivació de tots els equips i serveis públics que tenen competència d’atenció a la 

dona. Una altra cosa és que sigui operatiu, que funcioni, etc.  

Per exemple aquest protocol pioner de Girona quan es van començar a implementar 

els altres protocols és el que es va quedar més antiquat perquè quan el vam començar 

a rectificar hi havia moltes resistències a dir violència masclista.  

  

Lord: On podien acudir les dones que havien patit situacions de violència abans que hi 

hagués aquest servei? 

 

Directora: Doncs a grups de dones. Alguns ajuntaments tenien un servei per 

acompanyar aquestes dones. Un servei que estava i ho continua estant molt 

estigmatitzat ja que hi ha sempre una psicòloga i una treballadora social i estava 

sempre a primària. A benestar social. I es movia molt amb el clixé que les dones que 

reben violència són dones pobres, immigrades, etc. i després el què hi havia són 

aquests grups de dones i entitats 

 

Lord: De qui depenen?  
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Directora: Del departament de treball, afers socials i família. Hi ha la direcció de 

famílies i a dins hi ha la unitat de violència. El què passa és que quan naixem (SIEs) 

les línees neoliberals ja estan presents i Catalunya està en el debat de que hi ha 

massa funcionaris i per tant el què fa la Generalitat és fer política de contractació 

externa per els serveis. Com a salut, educació (concertades)... Els SIE es licita 

públicament, surt una convocatòria pública i les entitats es presenten. Són empreses 

privades de contractació. Els SIEs estan dirigits per dos caps (que es el pitjor que li pot 

passar a un equip) tens una direcció tècnica – política de la generalitat i una 

contractual de sous, condicions laborals, calendari laboral... privada. A Girona l’entitat 

privada és SUMAR. SUMAR abans era un consorci d’acció social de Catalunya. És un 

entitat público – privada i actualment està dins de la diputació de Girona.  

 

Lord: Això precariza el servei? 

 

Directora: Si. Hi ha una quantitat de diner per portar un SIE. La Generalitat decideix 

quin cost té (professionals, instal·lacions, recursos, mira els convenis laborals, etc). 

què fa l’entitat que ho porta? Això ja depèn de l’ètica i la decència de cada entitat. La 

Generalitat marca un programa de mínims (per exemple al conveni d’educadores 

socials hi ha establer un sou que és una misèria) llavors l’entitat digui home això és 

una vergonya i pujaré els sous... doncs a nivell de gestió l’entitat pot prendre decisions, 

però això ja forma part de cada entitat i amb quins criteris. 

 

Lord: Com es finança un SIE? Rep ajudes de l’administració pública? 

 

Directora: Clar, és que és l’administració pública. No podem rebre diners de altres 

llocs. Hi ha unes partides i es paga tot: el llum, l’aigua, les professionals, tot.  

 

Lord: Com és l’organització d’un SIE? Quins professionals de diferents disciplines 

treballen en aquest SIE?  

Directora: El gran pas que va fer la llei és muntar aquest servei que és interdisciplinari i 

integral. Interdisciplinari vol dir que aquí hi ha tothom; totes les parts afectades per la 

violència. Hi ha educadores socials, juristes, psicòlogues per nens i per adultes, la 

treballadora social i ara ens afegiran una psicòloga. Quan vam començar érem un 

equip d’onze, amb les retallades per la crisi ens vam quedar en 8. Tot i que nosaltres 

com que vam ser el primer SIE tenim certs “privilegis”, com que vam haver-ho 

d’inventar tot ens escolten bastant. Per exemple amb l’horari en teoria tots els SIEs fan 

horari partit de 9 a 14 h i a la tarda de 16 a 20 h. Nosaltres vam veure que aquest 
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horari no anava gens bé, perquè hi havia dones que feien el mateix horari que 

nosaltres i no podien venir mai al SIE. I ens vam adonar que moltes professionals 

veníem de fora i passàvem tot el dia aquí. I vam decidir que si fèiem jornada intensiva 

totes cobríem treballant 3 matins i dues tardes, tot l’horari laboral. I a més ens va 

passar una cosa molt curiosa que va ser que el primer dia que vam obrir el servei la 

primera dona que va trucar la porta va venir a les 3 del migdia perquè se’n havia 

assabentat pels mitjans de comunicació. Per tant l’horari del migdia és un horari que a 

les dones els hi va molt bé perquè els fills són a l’escola, etc. I fent aquesta proposta 

tothom estava més bé.  

 

Lord: Els SIE també incidiu en la prevenció, la sensibilització i la implicació 

comunitària. De quina manera ho feu? 

 

Educadora: Hi ha diferents coses. El tema de les xerrades que es fan molt a demanda 

depenent del territori i professorat, etc. també es van a fer pràctiques restauratives i 

treballs concrets sobre temàtiques concretes a nivell de comunitat. El SIE és molt 

referent en aquest sentit doncs per exemple quan han passat casos d’abusos a dins 

d’un espai de formació secundària, es fan xerrades a la universitat, xerrades amb 

grups de dones, es fan xerrades i tallers per un costat. I per l’altre a nivell comunitari 

es fa la participació a la taula de dones de Salt que bàsicament organitzen el 25 de 

novembre i el 8 de març. És una taula que en algun moment si que va tenir molt de 

pes perquè eren les entitats mateixes però ara són més els serveis. Serveis tots 

privatitzats perquè l’educació social ja va néixer privatitzada per una responsabilitat 

d’estat. Una de les tasques comunitàries que es fa és fer un programa de ràdio que es 

diu Veus de Dones aquí a ràdio Salt (que el gravem per una qüestió de disponibilitat 

de les dones). En aquest programa hi participen dones que han fet un procés aquí al 

SIE i que té a veure amb un grup que es va fer amb un grup que es diu Dona Dóna’m 

la mà. Una de les coses que vam veure i que els dones ho deien és la soledat amb la 

que et trobes a l’hora de anar a fer un cafè, amistats,... tot l’aïllament que comporta la 

situació de violència fa que d’alguna manera la soledat sigui molt present, el fet de no 

tenir xarxa. I a partir d’aquí es crea una mica el grup per fer acompanyaments a altres 

dones que estan sent ateses al SIE i que estan en processos de manca de xarxa, 

d’amistats,.. aquest acompanyament es tracta d’anar a fer un cafè, compartir. A part 

d’això el grup fa temes d’incidència política, per exemple quan va passar lo de la 

manada es va fer una concentració i té molt de valor que qui faci la concentració siguin 

precisament dones que han passat per això. Moltes vegades les concentracions 

aquestes acadèmiques (molt necessàries també) però és important que hi hagin les 
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pròpies protagonistes donant la cara. Va ser important. Llavors es fa temes de 

formació també amb drets, i també estem fent una ràdio- novel·la que sortirà pel 

programa de ràdio que ens permet d’alguna manera a partir de la ficció i de la creació i 

la creativitat doncs poder parlar de temes que ens interessen. En aquest cas des d’un 

guió literari i de tota la part que comporta la ràdio – novel·la que hi formen part la 

música, les veus, etc. Es van fent coses a nivell comunitari hi ha força xarxa, ara se’ns 

convida a participar a la taula de convocatòria del 8 de març. S’està intentant d’alguna 

manera que aquest grup s’enxarxi amb la comissió de dones d’aquí de l’ateneu 

popular. Tenim moltes idees el que passa es que el volum de feina que comporta 

l’atenció individualitzada menja molt de temps perquè hi ha moltes dones. Però el que 

és positiu és que cada vegada venen més dones a participar d’aquest grup i elles 

mateixes fan de ressò i d’acompanyament i com que estan formades. Vam fer una 

formació d’un cap de setmana de cohesió de grup i també d’entendre la violència en el 

seu context. Com una escola feminista. Començar a parlar de quines són les causes 

de tot això i elles poder ser multiplicadores. L’objectiu d’elles també és poder constituir-

se com a entitat i des del SIE acompanyar aquest procés però que qui proposi i tot 

siguin elles que són les protagonistes. 

 

Les dones i els seus fills i filles 

 

Lord: Quin perfil de dones ateneu al servei? És molt divers? Amb  quins paràmetres 

d’edat, xarxa social i familiar, recursos econòmics o l’origen (immigrant/no) us trobeu?  

 

Directora: Mira precisament acabo de fer la memòria i el buidatge i tot. Una de les 

coses que dic és quina tonteria fer lo dels perfils. Perquè des de 2005 fins ara no ha 

canviat. Hi ha el tant per cent igual d’immigració. Clar l’estadística què fa? S’ho 

empassa tot i per tant continua havent-hi un 70 – 30 %. Majoritàriament són de l’estat 

espanyol i aquest 30 d’immigració.  

D’edat hi ha la que es repeteix més que es la de 25 – 30. Però sempre és el mateix. 

Diries que la població no canvia. O en quins  àmbits de la violència? Treballem tots els 

àmbits però sempre hi ha més clar com que la gent sap més de violència de gènere i 

hi ha uns jutjats, la policia, etc funcionen amb aquests criteris doncs abans no van 

entendre que els dispositius dels altres serveis podien portar aquí dones que han estat 

abusades sexualment, violacions, etc. van tardar lo seu. Però una vegada està 

reconegut el salt de quin tipus de violència continua sent el mateix. El perfil és tots els 

perfils. No n’hi ha. Llavors hi ha llocs que et diran que si que et parlaran de subjectivitat 

i de que hi ha uns trets que fan que hi hagi dependència. Però no hi ha un perfil clar. 
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És tan variat com dones hi ha. Aquí som tres dones. Tenim coses en comú? Si. Tenim 

coses singulars? Si. N’hi ha de tots els àmbits econòmics. Hi ha dones riques, dones 

pobres, evidentment quan més pobresa més vulnerabilitat més violència reps, és clar. 

Si ets immigrada, no tens papers, et dediques a la prostitució, etc.. quan més factors 

d’exclusió social acumuli un cos de dona més violència reps. Si. I tant. Més 

vulnerabilitat més violència, si. Però no perquè ella tingui uns trets característics que la 

fan ser vulnerable. No. És perquè hi ha un context social, econòmic i polític que la fa 

vulnerable. I no li dona eines per no ser-ho. Però aquí hi ha mestres, últimament 

moltes dones de bombers, dones de mossos d’esquadra que són els agressors, dones 

de jutges, dones obreres, dones que estan boges, vull dir...dones de tot. I quan volem 

fer un retrat doncs no podem fer-lo. I quan volem dir-ho dius buenu i ara io aquí el 

retrat que faig quin seria... doncs no en puc fer cap... amb una mica de respecte i de 

tenir cura del què estàs dient no el pots fer. El que si que puc dir és que en el SIE hi ha 

aquest 70 – 30 o a vegades aquest 60 – 40 i et puc dir que la franja d’edat de les 

dones la majoritària és aquesta, doncs si, això si. Però res més. 

 

Educadora: El què també és interessant dels SIE és el tema de la dona rural. Que la 

dona que ve del món rural no va al servei més pròxim, ve aquí. Per tema de 

confidencialitat, i per un tema de visibilitat. Si tu tens un recurs al poble però tothom ho 

sap, etc.  

 

Directora: Això passa amb la metgessa de Figueres, la de Roses... per exemple aquí 

del territori qui més ve és les comarques que estan més a la vora per tan són Gironès, 

Selva. Però venen dones de l’Alt Empordà (encara que estadísticament no surtin). 

Perquè venen aquestes? Perquè es la metgessa que no vol ser atesa en aquest SIAD 

que està a serveis socials i que es troba a les seves pacients. O la del forn de pa que 

tampoc es vol trobar a les veïnes. I els SIE facilita que vinguin de diferents territoris.  

 

Lord: Heu notat un augment o una disminució de persones ateses en el servei durant 

els últims temps? Ha canviat el perfil? A què creieu que és degut? 

 

Directora: Augment. Cada dia augmenta exponencialment. Vam començar l’any amb 

un abusador sexual de nenes petites d’un gimnàs d’aquí Salt. Llavors tot el que ha 

passat de la manada i que a serveis socials hi havia dues psicòlogues molt 

conscienciades en el tema i tot això i aquí s’ha treballat molt tot el tema d’abusos 

sexuals i violacions a l’ infància. I quan hi ha derivacions i coordinacions amb altres 

serveis qui més ve és per una categoria que es diu “altres”. Hi ha categories 
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d’educació, mossos, salut, justícia, serveis específics, etc.. i altres és el boca orella de 

les dones. “Ves aquí que t’ajuden. Ves aquí que et creuran. O ves aquí que t’escolten.” 

Primera perquè també hi ha una altra cosa que és molt important per nosaltres i que la 

llei va obrir que és aquí no es demana cap tipus de requisit per venir. O sigui si no tens 

papers pots rebre servei i atenció. Han de signar una papers amb les seves dades i tal 

però no es demana res. Ni que hagis denunciat, no han de demostrar res. L’únic que 

han de fer és explicar què passa i que volen fer amb la seva vida. I nosaltres 

acompanyem. I tampoc no hi ha temps. Això permet que cada dona faci el seu propi 

procés. Això demana que l’equip sigui molt flexible perquè és clar no és el mateix tenir 

una cartera de productes de dinamitzacions i coses d’aquestes que cada vegada fas al 

mateix amb cada persona i grup. Que clar organitzar en funció de quines persones 

entren, quina demanda i necessitats hi ha. I clar ara mateix per exemple una 

educadora social va formar uns tallers de dons de dones que és per potenciar 

intercanvi de sabers i de dons. Una els hi ensenya una cosa l’altre una altra. És 

treballar a partir de la part de llum que té cadascuna i no de la part fosca. De poder 

compartir la saviesa que tenim. S’han fet de mandales, sobre pedres, reiki, de regals 

de Nadal, ara una sobre sexoafectivitat, defensa personal... però són tot dones que les 

professores són elles mateixes.  

 

Directora: L’educadora acompanya i recull qui s’apunta i qui no.. perquè no totes es 

coneixen i apa. No hi ha un patró de com es fa.  

 

Educadora: I d’estar molt pendents de les dinàmiques i de dins d’un equip amb molta 

comunicació. Perquè si el què veiem és ostres reforcem el tema de podem compartir 

sabers. De que una persona que no ha parlat mai en públic faci una classe a les altres 

companyes alguna cosa que sap fer. Clar això és molt potent. I funciona súper be. 

També en grups de noies més joves.  

 

Directora: Si, temes de fer un documental a partir del què elles han viscut amb les 

seves relacions amoroses. No sobre el què nosaltres diem de les relacions amoroses 

sinó elles. I llavors elles van triant cançons, ho treballen, etc. i algun dia quan ho 

tinguem doncs ho muntarem en format documental. És allò que tens un model 

d’intervenció però tu el vas modificant el vas creant el vas articulant en funció del què 

passa aquest any i quines dones tens i quins nens i nenes hi ha i això també és 

engrescador per nosaltres. 
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Educadora: Si, perquè implica està sempre al 100% i d’emocionar-te amb les coses 

que passen i és gratificant. 

 

Com arriben les dones i els infants al servei? (ja m’ho ha respost)  

 

Lord: Quan arriben al servei, amb quins entorns acostumen a mantenir el contacte i de 

quins se’n separen? (Feina, aficions, amistats, família...) 

 

Directora: No es separen de res. Clar això està pensat més en cases d’acolida. Tu 

pensa que quan es formen els SIE i quan hi ha la llei del 2004 comencen a haver-hi 

discussions de si les cases d’acollida hi ha de ser o no. I perquè? Doncs perquè és el 

primer moment on es marca que és l’home el que ha d’abandonar el domicili i que la 

dona es quedi a la casa. Perquè si la dona a sobre és la que ha de canviar de territori, 

els fills d’escola, etc. és doble victimització. La llei del 2004 de l’estat espanyol talla 

amb això i diu que es ell el que marxa. Això garanteix que l’entorn familiar sigui el de 

sempre i que no s’hagi de deixar res. Perquè l’altre és l’agressor i els mossos i la 

policia quan actuen se l’emporten a ell. Si funciona o no funciona doncs no. Però si 

que és veritat que els domicilis queden més en mans d’elles que d’ells i això ha 

permès a les dones doncs almenys no haver de marxar del domicili.  

Llavors aquí als SIE la dona no ha de trencar amb res quan hi ha denúncia. Què passa 

quan no hi ha denúncia les coses continuen com sempre.  

 

Educadora: Si, una de les coses que tenim més en compte és ajustar l’horari amb les 

dones i els infants. Perquè treballem amb i per elles. Per exemple si treballen de 

matins doncs sabràs que mai podrà venir al matí i se li buscarà sempre a la tarda 

perquè pugui venir.  

 

Directora: Les úniques persones que fan fugida de pis i tal són dones molt vulnerables 

perquè no tenen res. I no tenen oportunitats i acostumen a tenir nens i nenes i hi ha un 

nivell de pobresa i de dificultats de poder accedir a feina normalitzada que fa que vagin 

a cases d’acollida. Però totes les denúncies de mossos que hi ha i tot no es trenca 

amb res. 

 

Lord: Aquestes dones reben ajudes econòmiques durant l’estada al SIE? 

 

Directora: Clar, la llei tenia 5 àmbits. Sensibilització, l’atenció, la prevenció, la 

recuperació i la reparació. La recuperació són aquests serveis que es van crear: SIE. I 
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la reparació eren totes les prestacions econòmiques. Abans de la crisi hi havia 

prestacions amb sentit i operatives. Una dona que vingués al SIE i que es volgués 

matricular a la Universitat tenia la matrícula gratuïta. La Generalitat també pagava les 

pensions alimentàries que no pagava el marit. Les dones ho cobraven i la Generalitat 

s’encarregava de cobrar-ho del marit. Hi havia tot el tema d’habitatge. Però tot això 

se’n va anar a norris. Ara res. Queda la RAI. I a Catalunya com que hi ha l’ajut de la 

renda garantida de ciutadania doncs quedaria això. I com que estem en aquest impàs 

està tot molt penjat.  

 

Lord: Quant de temps poden estar al servei?  

 

Directora: El que necessitin. Elles venen, marxen. Si que és cert que les dones que fan 

procés de recuperació satisfactori a vegades costa que marxin. I hem de treballar la 

desvinculació. Per sort tenim un bar a baix i passem a fer cafès a baix. Perquè també 

és important, acabar el procés vol dir molt per ella. Desvincular-se d’aquí o vincular-se 

d’una altra manera fent de voluntària, etc però vol dir molt. I llavors venen però no com 

a dona que està transitant el procés  tal. Queda el vincle d’amistat.  

 

Lord: I persones que marxen de manera prematura o que vosaltres veieu que no és el 

moment? 

 

Educadora: Com que treballem molt des de que la dona és la protagonista de l’espai i 

ella tria en quin moment. És a dir nosaltres no adoctrinem a les dones no les obliguem 

a venir. Igual ara no és el seu moment, potser en un primer moment ella vol treballar 

un tema d’un abús sexual en infància i quan comença veu que no pot i que no és el 

seu moment. Tenen tot el dret i la llibertat per dir ara no i escolta quan em senti 

preparada ja tornaré. Clar que hi ha processos que es trenquen. Perquè no és la 

voluntat del professional sinó és la persona que ve qui decideix i qui planteja com es 

vol acompanyar tot. 

 

Directora: Realment hi ha dificultats amb les dones que anar al SIE és una 

contraprestació. És a dir que des de serveis socials se’ls hi diu ves aquí. Llavors 

aquesta dona no ve aquí perquè vol. Hi ha dones que després venint aquí i quan ens 

coneixen i tot ja estan encantades i diuen quina sort que finalment he pogut trobar un 

espai on ningú em jutja. Però n’hi ha altres que ja estan fartes de serveis, 

professionals (salut mental, EAIA...) i el tema de violència institucional 
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Educadora: Si, de dones que han viscut violències institucionals i quan arriben aquí 

un dels treballs més importants és crear confiança, aquesta vinculació perquè la 

persona se senti tranquil·la. T’adones que potser et passes dos mesos fent aquesta 

feina. I després comences. Perquè sinó és què li dic a ella perquè no em jutgi, estigui 

contenta... des de l’afecta, la proximitat, l’escola respectuosa i tal poder anar vinculant 

amb ella. I després es fan processos bonics.  

 

Directora: Algunes dones que després de deixar el SIE retornen per x motius... però 

elles saben que tenen les portes obertes i que pel què necessitin hi som.  

 

 

Lord: Quines són les primeres accions socioeducatives  que porteu a terme amb les 

mares i els infants quan arriben al servei? Hi ha un protocol a seguir o bé cada cas és 

personalitzat? 

 

Directora: El SIE de Girona el pal de paller i l’element fort són les educadores socials i 

la treballadora social. Són qui fan la primera acollida i la vinculació. Llavors es des 

d’aquí que es va treballant. I el més important és l’acollida. La primera acollida sempre 

diem que la fa l’Eva, que és l’administrativa. És qui diu hola primer. És qui truca i diu a 

quina hora et va bé, aquest espai esta aquí, tal... Sempre donar un somriure que ja les 

acull. Només d’entrar amb la persona referent que et doni un somriure... l’Eva sempre 

està al tantu de tot.  

Llavors el tema de maternatge doncs nosaltres atenem a la dona com a dona. Una de 

les seves preocupacions com a primera demanda sol ser la de: ateneu els meus fills 

que estan molt malament. Clar tot això s’ha de resignificar tot i recol·locar. Es treballa 

com a dona i després com a mare. I evidentment es fan exploracions amb els nens i 

les nenes d’aquestes dones que tenen fills i filles per a veure quins són els danys que 

hi ha hagut.  

 

Educadora: Aquí es fa un treball molt coordinat a nivell d’equip. Totes les persones 

que fem les acollides amb les psicòloga infantil. Es fa un treball a dues bandes. Perquè 

elles atenen els infants i no en tots els casos s’atenen els nens i les nenes perquè el 

primer que es fa amb una acollida és ja no només el fet d’acollir com a dona sinó 

explicar què és el SIE, demanar com la podem acompanyar. Si hi ha fills i filles a 

càrrec surt el tema de la violència. Perquè la violència ho espatlla bastant tot i també la 

relació amb els fills i filles i perquè molts agressors utilitzen els fills com a moneda de 

canvi.  
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Directora: I per exemple hi ha dones que estan ateses per l’educadora, la psicòloga 

infantil, l’advocada, etc. perquè són dones que tenen agressors molt potents i 

perversos i costa molt. Per la justícia encara no s’ha entès que un agressor és un mal 

pare. O sigui no és que un agressor sigui un mal marit, no, és que un agressor no pot 

ser un bon educador i punt. Això encara no s’ha entès. I llavors aquí hem tingut 

situacions d’infants que tenien permís d’anar a veure el seu pare a la presó perquè 

havia assassinat a la seva mare. Estàvem acompanyant a dos nens que havien vist 

com el pare havia assassinat a la mare. Vull dir és una cosa extraordinària. La 

violència malmet molt el vincle entre la mare i el fill/a, el fa molt malbé. I llavors el 

sistema judicial és on es culpabilitza més a la mare. Són males mares. El focus es 

posa en ella. I llavors s’hi posa l’EAIA i ràpidament hi ha retirades de criatures, unes 

perversions terribles. Llavors clar o enforteixes molt aquesta dona com a dona i no 

només com a mare o sinó aquesta dona no podrà sostenir absolutament res de tot 

això. És un treball molt conjunt.  

Aquí el pal fort del paller són les educadores i la treballadora a diferència d’altres SIE 

que són les psicòlogues.  

 

Educadora: Si, nosaltres també treballem molt amb el relat de vida de la persona. 

Resignifiquem el relat perquè aquesta dona ha estat mare, ha estat filla, ha estat ... i 

tot això forma part de tot el què ha viscut. Clar llavors agafar la maternitat com a cosa 

que no té res a veure amb el què hem viscut no, no?. I a partir d’aquí es treballa. 

Temes de culpes, de límits, tot això que cal resignificar. 

Directora: Havíem fet uns treballs grupals de mares i fills /es amb el tema de límits i 

funciona depenent de les problemàtiques i de mares i infants hi ha. Hi va haver una 

època que teníem moltes mares amb bebitos i que per la manera com havien estat 

gestats aquests nens, que la majoria eren fruits de violacions i sortien unes coses molt 

doloroses, doncs es va fer un treball amb elles i el vincle sa amb els infants. I després 

també s’ha fet algun grup per treballar el què és el règim de visites, les visites amb 

l’agressor, quan torna, etc. i els infants també aprenen a jugar amb els adults i clar 

com col·locar les paraules no, “és que el pare m’ha dit que ets una... o el pare m’ha dit 

que la roba que m’has posat està bruta...” Aquestes situacions que són molt 

desagradables i que moltes mares pel fet d’haver viscut això tenen dificultats, etc. 

doncs es va treballant. 

 

Educadora: Clar i després el tema de la marentalitat que a mi com a educadora i 

també sóc mare no, però no hi ha el llibre de la bona mare, llavors aquí hem d’anar 
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molt alerta de no caure a paranys estranys de primer de tot la idea de com cria una 

dona blanca, europea al seu fill/a, hem de començar a parlar de maternitats i no a una 

sola maternitat. I no només centrar la seva vida com a mare perquè ella no és només 

mare llavors a vegades amb això tornem a antics mandats de tu ets mare per davant 

de tot i tal i a l’hora d’aprendre a posar límits. No totes les dones som mares súper 

guays i tal i qui surti d’això ja està malament, no. Hi ha una lectura que passa per que 

els homes assumeixin la seva part de responsabilitat perquè és el pare, perquè si si és 

el pare, que es mulli. I tot el tema de què vol dir ser mare, hi ha maternitats com dones. 

Tot el tema de la marentalitat no té una recepta de com ser una bona mare i això no 

és. Perquè pot ser que la violència hagi arribat d’una manera o d’una altra o pot ser 

que tampoc ni tant. Vull dir que a cada cas s’ha de veure com, qui és la persona que 

tenim davant. I això vol dir no tenir un manual sinó tenir la capacitat d’estar com molt 

alerta de què fa la dona, escoltar molt, etc. 

 

Lord: Com treballeu el vincle maternofilial en dones que han patit violència de gènere? 

I com treballeu el vincle amb  els seus fills i filles? 

 

Educadora: Clar el vincle hi és amb aquesta criatura llavors què és el què li passa a 

ella amb aquesta criatura. Escoltar-la què és el que sent, no? Com ho viu, quines són 

les coses... clar pensa que una de les coses que et demanen més és que no li poden 

posar límits al nanu perquè clar moltes vegades qui posa límits es el pare, el rol del 

límit. Aquest repetició de patró com els hi costa no? Això és una de les coses que 

surten no? El vincle ja és quan la mare està millor i comença a connectar més amb ella 

mateix està millor amb el nanu, això és una realitat. Llavors moltes vegades no és la 

marentalitat en si sinó com tu t’estàs connectant amb tu mateixa. I dins d’aquesta 

connexió amb ella mateixa està la seva part com a mare, això és important.  

Llavors des de la psicòloga infantil veure com està l’infant, a veure si s’ajusta el relat 

de la mare amb el relat del nanu com podem acompanyar aquesta mare i aquest fill/a 

 

Directora: I llavors hi ha tot el tema de modelatge que a veure hi ha dones que si han 

viscut una violència molt cristal·litzada en el sentit de que hi ha filles i clar tothom diu 

és que ha d’aprendre a jugar. Clar a veure com algú que no ha jugat mai, que no ha 

vist mai a la seva mare ni al seu pare a jugar, que no té incorporat el joc, pot jugar. O 

jugues amb ells i fas coses amb ells o no hi ha manera. I clar això no és una cosa que 

dius mira ara t’ensenyaré tres jocs: hi ha un joc que es diu l’oca mira veus aquí es tiren 

les fitxes, etc. no, no? Et poses a jugar... llavors aquí hi ha espais que són així 

comunitaris. 
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Estic agafant això que ho tenim que ja en tornaré a imprimir un altre. Ho va fer l’oficina 

d’atenció a la víctima del delicte però és lu que demanaria un nen a la seva mare i al 

seu pare quan es separen, res és molt senzillet. Que són pel dret del fill i la filla i va 

molt bé per tothom per col·locar. Llavors si col·loques el nen també col·loques a la 

dona, com a dona i com a mare. Clar saps discriminar una mica què és cada cosa. 

Llavors per exemple un nen/a que és fruit d’una violació doncs s’ha de ser molt pulcre 

a dir que aquesta dona s’ha d’estimar aquesta criatura. Llavors és com no fem mal, 

com la teva manera de pujar aquesta criatura la pots separar de tot això i cada situació 

és cada situació.  

Llavors hi ha mares que encara que hi hagi hagut violència és molt sa, no ha estat 

malmès. I depèn n’hi ha que està molt mal més. N’hi ha que han rebut, n’hi ha que la 

filla ha estat abusada, el pare ha abusat sexualment d’ella i la mare llavors és quan hi 

ha una culpa, 

Clar tot el què et puguis imaginar de perversions de violència masclista aquí en això 

quedaràs curta, llavors clar el treball d’aquest vincle passa perquè clar és una 

diversitat de situacions i complexitats que depèn de quin és la història de cadascuna, 

de quin és el context, de què ha passat. 

 

Lord: Llavors tema sessions depèn no, però feu això que dèieu; la psicòloga infantil 

agafa l’infant i l’educadora la dona i llavors es fa alguna de conjunta? 

 

Educadora: Depenent de cada cas es fa una devolutiva , depenent de cada cas es fa 

una devolutiva o es fan grupals. A vegades es fan grupals per exemple amb la tieta 

perquè la mare és morta i amb la germana per poder posar nom a tot el què va passar, 

etc. es va fent i perquè la figura de mare i persona acollidora no és la mare perquè no 

hi és... clar com que les situacions són complexes es va mirant. Normalment fem la 

devolutiva amb la dona sobre com està o fem la conjunta depèn del nanu. 

 

Directora: A vegades el nen i la nena, el fill o la filla en cas que siguin fills/es que 

estiguin aquí per això, perquè pot ser que vinguin nens i que no vingui mare, es té en 

compte el què en la sessió de psicologia ha passat i el que el nen/a diu que necessita 

parlar. Si la nena/a diu no és que amb la meva mare no hi vull parlar això doncs 

evidentment no es parlarà. Tan dret té aquesta personeta com la dona mare. 

 

Educadora: Si perquè llavors una altra relació de poder que intentem no reproduir 

aquí és l’adultisme no, és l’espai i donar-li la veu al nanu, al nen o la nena. 
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Confidencialitat i que pugui dir de la seva mare el què li sembli del seu pare el què li 

sembli, etc.  

 

Lord: I per exemple grupals d’infants amb altres infants es fa? 

 

Educadora: no 

 

Directora: si s’ha fet el de règim de visites  

 

Educadora: si aquest si 

 

Directora: és que nosaltres ens vam quedar sense educadora infantil i llavors aquest 

treball així com més grupal ens és molt complicat. I aquest any encara ha estat més 

difícil perquè han entrat molt nens i nenes i a veure els grups és molt complicat i la 

psicòloga té molt poques hores, és la única que treballa totes les tardes i té contracte 

intensiu per tant fa tan dones, adolescents, violacions d’abusos de joves noies, ... i clar 

l’horari infantil va de 5 a dos quarts de 8 que tanquem per tant era impossible aquest 

any fer grups perquè ens quedàvem sense sessió de teràpia individual. I es va molt 

apretat. 

Si tot va bé l’any que ve tindrem una altra psicòloga i podrem reforçar el tema aquest 

d’infància. Clar ens hem d’adaptar a l’horari escolar perquè lògicament el principi del 

departament no permet que els nens i les nenes es saltin classes per venir aquí, ells 

han de fer la seva vida, extraescolars etc. i treure’l de classe de mates per venir aquí 

pensem que no, va a ser que no. I llavors clar tenint aquestes 4 tardes i donant prioritat 

als casos d’abusos doncs... 

 

Educadora: si el tema dels abusos aquest any ha sigut tremendo eh... llavors clar aquí 

hem d’acollir aquests pares i mares i els adolescents. Hi ha hagut pfff.... clar això és 

prioritari.  

 

Directora: Si que pares i mares poden venir migdies, però clar els nens i les nenes 

venen de llocs diferents, fan molts extraescolars, és un trencaclosques. És gastar 

moltes energies intentant muntar una cosa perquè després en vinguin 3 i com que hem 

itngut moltes entrades aquest any toca així i punto. 

 

Lord: I entre mares feu grups? 
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Educadora: No.  

 

Lord: Feu allò que em comentaves en l’àmbit comunitari i prou? 

 

Educadora: si però en els grups es parla de la maternitat com un aspecte més i un 

àmbit més de la nostra vida perquè no... o sigui no és el centre. No ha sortit la 

demanda. 

 

Directora: i a més a tots els taller de dones han vingut nens/es, aquest que era de 

Nadal; venen elles i porten els seus fills i filles com a mares. Fantàstic. És una cosa 

natural 

 

Educadora: Clar en el grup de recolzament mutu surt una de coses que clar... que la 

meva filla adolescent, que tal... però clar no és prioritza això, està clar que ho treballem 

si passa però es que sinó és focalitzar un altre cop amb el tema de les mares i el què 

esta clar és que quan ella es recupera com a dona, com a persona, comença a 

connectar i a validar-se certes coses i treure’s culpes i a poder-se... comença a 

transitar la seva maternitat des d’un altre punt, no des de la culpa, no des de si no sóc 

bona mare i si estic sota la mirada dels altres què és ser una bona mare, etc. sinó qui 

sóc jo... i a més a més sóc mare. I automàticament els vincles amb els fills i filles 

millora. Llavors es com dir treballem només això, no, hi ha altres aspectes de parts 

seves, la part professional, la part social, la part espiritual... totes són importants. Es 

que sinó és com centrar-ho sempre en la mare, la mare , la mare i a vegades treballar 

més qui erts tu... el què fa la violència és que desconnectes de tu mateixa. 

 

Directora: És un treball integral, llavors quan penses amb això és no ets només allò 

que treballes, jo no sóc només el què cobro, no sóc només mare, etc. ets tot. I en 

aquesta idea de ets tot alhora amb la normalitat a tots els espais que anem fent. Per 

exemple nosaltres no tancarem mai la porta a algú perquè vingui amb una criatura, 

només faltaria. Per això hi ha un espai per a infants, doncs hi van i ja està.  

 

L’educació social en l’àmbit de la violència masclista 

Lord: Quins avantatges i quines limitacions veieu en el servei? 

 

Educadora: bé jo penso que en aquests moments hi ha un equip com  molt potent on 

hi ha un grup de professionals que cooperen, no competeixen i això és un gustassu, 
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perquè tenim la mateixa mirada i la mirada de cooperar i inquietud de formar-se, 

d’obrir, tenim la llibertat. Des del meu punt de vista la vida en general pivota sobre 

dues coses, l’amor i la llibertat. Doncs quan això ho trobes a la teva feina i és sincer i 

és real doncs tot això es nota. Quina és la limitació. La limitació per mi no és els 

volums de feina, perquè a més entenem que això ha de sortir bé. És la llei, es la 

violència també econòmica que s’exerceix a les treballadores d’aquí, si això fos un 

servei d’homes cobraríem el triple. Però és que ja no és que cobréssim el triple, és que 

cobréssim un sou digne llavors aquesta cosa que té a veure també amb... 

 

Directora: O posem un exemple molt clar. Aquí a Girona a 1 km de distància hi ha el 

Santa Caterina 

 

Lord: Què és el Santa Caterina? 

 

Directora: El Santa Caterina és un hospital general. Hi ha un servei per homes 

agressors que el porten dos nois psicòlegs dins de l’àmbit de la salut i cobren el triple 

que nosaltres, val? 

Ser dona a l’educació social té el que té. El teu company home únic que hi ha a classe 

és el que trobarà feina primer i cobrarà més. En pots estar segura. Si tu ets arquitecte i 

estàs envoltada d’homes tu com a dona no cobraràs més ni seràs més valorada ni 

agafaràs els millors projectes, al revés seràs invisivilitzada. Aquest es el nostre 

present. Totes les feines de dones baixen.  Medicina cobraven molt fins que van entrar 

dones i es va acabar. En qüestió d’educació tres quartes parts del mateix i vinga.  

 

Educadora: Aquesta és una feina que implica moments d’una bellesa i d’una 

esperança en la vida brutal i moments molt durs perquè treballem també amb el dolor i 

som empàtiques, no des de la deshumanització. És més que una feina perquè una de 

les limitacions és que si tu no ets capaç d’assegurar un salari digne, perquè ningú ha 

vingut aquí a fer-se ric, perquè sinó seríem odontòlogues, doncs un salari digne que 

ens permeti viure no pots fidelitzar els equips i això és una cosa perillosa i a més quan 

tens un equip que t’està funcionant i que tothom se la creu. Jo sempre ho dic la 

majoria de senyores que venen aquí cobren el triple que nosaltres i elles tenen la 

creença que com que treballes a un recurs de la Generalitat doncs que deu cobrar 

buenu.. i no. L’altre dia li comentava a una senyora que és caixera d’un supermercat i 

quan li deia el què cobrava... encara està rient. Llavors això per una banda fidelitzar un 

equip si tens problemes econòmics és complicat però per altra banda, la part positiva 

que li haig de trobar perquè sinó esto es infumable, és que hi sóc perquè vull. Després 
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aprens artesania eh, ***** (riures) i fem altres coses i ens inventem altres coses... tan 

jo com la resta de companyes eh. Llavors jo penso que el que falta aquí és tot el 

desenvolupament  de realment d’una legislació que valgui la pena, el món judicial per 

nosaltres és molt bèstia i fa molt mal. Aquí amb dones que fem deu passes endavant 

veus que a la que comença el judici tornem enrere i venga dale que te pego...  llavors 

això són limitacions, no tan al servei sinó amb qui treballem, no... i aquest despreci per 

la feina feta és el mateix despreci que el sistema té per les dones en general i això és 

una realitat i en molt moments “cabreja” o... et sap greu o t’indigna. Però jo penso que 

és lo que personalment trobo a falta i després si que penso que seria interessant que 

som les que estem a primera fila i que tenim una mirada, i a vegades jo crec que la 

gent que es dedica des d’un despatx a fer polítiques ens hauria d’escoltar més o hi 

hauria d’haver canals de comunicació molt més propers, horitzontals... 

 

Directora: si perquè nosaltres sabem que diuen les dones i què senten les dones i 

com els afecta tot això que s’organitza per elles ... 

 

Educadora: i una altra de les coses que penso que en aquests moments... estem 

sostenint molta violència a fora al carrer, a les nostres vides en la nostra postura de tot 

el què passa... i és molta violència tot el punyeteru dia... i en aquests últims temps més 

penso que ens hem de cuidar molt entre nosaltres, hem de tenir espais amb molta 

cura, amabilitat i tendres perquè sinó petaríem perquè estem sostenint l’escola de 

relats molt durs, surts a fora i dius puf... vienen curvas, no?... i en aquest sentit de que 

trobes el reforç en les companyes i amb el teu activisme, amb les teves històries, però 

tenir un bon equip és fonamental quan treballem amb violència masclista perquè a 

més som totes dones i estem totes travessades també per aquesta violència. Per tant 

estem en cuidar-nos molt, estaria bé que ens cuidessin també des de les altes esferes 

però... (rialles) 

 

Directora: ho aconseguirem, ho aconseguirem....(rialles)   

 

Educadora: nosaltres ho batallem, però sinó també ens cuidem nosaltres que és 

important. 

 

Lord: per acabar....reptes de l’educació social cap aquest àmbit. Des de la seva 

experiència personal i professional quins li sembla que són els principals reptes de 

l’educació social en aquest àmbit concret? 
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Educadora: jo pel que fa a reptes... a la facultat.. jo vaig estudiar aquí a la UdG.. sóc 

la 2na generació d’educadores o sigui que imagina’t... però he estat mirant una mica 

els temaris i les assignatures... clar fer una assignatura de violència tal... no.. ha de ser 

transversal. O sigui estàs explicant diversitat funcional doncs fes-ho amb perspectiva 

de gènere o enfocament feminista perquè sinó es que... és aquella cosa de val anem a 

fer una assignatura o un talleret d’això però no ens replantegem que la perspectiva 

feminista ha de ser transversal en tots els estudis d’educació social.  

 

Directora: el debat de què és violència també. Perquè fixa’t, que es sostenta amb la 

desigualtat i les relacions de poder. Si a l’educació social no es parla de relacions de 

poder i com un educador social transmet i les executa les fa... aquí hi ha un buit molt 

gran. O sigui els estudiant és que aquí hi ha molta teoria i no es fa pràctica i tal i qual... 

clar ja hi ha una articulació que si en tota la classe d’educació social hi ha dos homes 

són sempre els que parlen, i de les dones enraonaran tres però resulta que a la classe 

n’hi ha 60 i la mestra que està allà no atura en els nois i tal.. aquí ja estem reproduint 

unes relacions de poder dels homes en les dones que és molt bèstia des de l’àmbit 

professional. I ningú es planteja què passa i ningú li dirà als nois calleu una mica tu... 

va.. o reflexionar-hi o perquè les noies tenen aquesta veu sempre tan silenciada... 

perquè no s’atreveixen a dir... si l’altre no para de dir parides, es fa l’interessant però el 

que diu en si mateix no és interessant llavors tot això que passa al quotidià .... o als 

alumnes que diuen al mestre que això que fas o dius no ens acaba de fer...clar però 

aprofundim en això, què no agrada, perquè estàs interrogant el poder. La persona que 

està darrere una tarima a vegades hi està perquè val però a vegades no. I a vegades 

té raons i a vegades no en té... i si no en té tinc dret a dir-li no li trobo sentit i estàs 

dient coses que legitimen el poder que com a educadora a mi em fan més mal que bé, 

això és ja partir des d’una posició de pensar en horitzontal.. i això és un debat que no 

es fa, es fa molta crítica per sobre però.. és molt fàcil anar a fer la birra i dir mira 

aquesta profe... mira l’altra.... i clar a lu millor és un fatxa i t’està dient unes coses que 

si te les rumies dius ostia però aquest tio m’està dient que els nens són.... clar 

malament. Llavors aquests anàlisis crítiques que són les que haurien de donar lloc a la 

universitat 

 

Educadora: per una part la part acadèmica amb el tema aquest i l’oportunitat de dir 

ostia és que som moltes dones, i com es que som tantes dones? Preguntar-nos-ho 

amb veu alta i problematitzar sobre això estaria de conya, però després una de les 

altres coses que té l’educació social és que si no té sentit crític i un codi ètic com a 

educadora acabes treballant per poder en plan “xungo”. Jo me’n recordo que  
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Directora: Si tothom vol entrar com a funcionari de l’ajuntament per cobrar bé, tenir un 

bon sou, tenir un bon horari... 

 

Educadora: i dir-li a la gent de forma enrotllada el què ha de fer i el què no...amb tots 

els seus prejudicis i tot... jo me’n recordo que quan estudiava, és una cosa que m’ha 

perseguit al llarg de 20 anys de ser educadora... jo vaig preguntar a classe a un 

educadora quan a tu et demanen que facis algo que va en contra dels teus principis i 

que creus que això no ajudarà a la comunitat... tu ho fas o no? (njsbcdubcani, soroll) 

Perquè què entens tu per educació si és un procés transformador, d’alliberació... o és 

el manteniment del poder... el poder no et demanarà mai que alliberis i creïs processos 

de pensament crític i comunitari. No t’ho demanarà mai perquè no li interessa. Per tant 

què entenem per educació social. Quina línia pedagògica seguim. Si seguim certes 

línies pedagògiques serà difícil trobar... Clar si tu entres en contradicció l’educació és 

política i llavors aquesta banda de ser objectiva no existe i llavors sembla que els 

estudis i la professió ja sóc bona. Doncs no, l’educació serveix per fer processos de 

transformació i processos crítics. A el poder mai l’interessarà.  

 

Directora: clar una de les coses que més es posa de moda és el rollo aquest de la 

autocura i tothom es responsable, s’ho mereixen. Etc. tot el tema social és com si 

desaparegués... i tot el pes es posa en la manera de ser de la persona, els nois de la 

classe, es que aquest és molt violent, aquest tal... a veure i si fem educació social i 

posem el focus en la societat per veure com el social condiciona i determina cada 

persona i com des d’aquí puc transformar. És la mirada integral i això costa molt.  

 

Educadora: però és apassionant  

 

Lord: bé això és tot. Moltissimes gràcies.  

 

Directora: a tu. Has anat a altres SIE?  

 

Lord: si vaig anar al de Tarragona. 

 

Directora: i què tal? Molt diferent? És que la Generalitat diu tots els SIE són iguals... i 

dic no.. primera, cada territori és molt diferent. 
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Entrevista al Servei d’Intervenció Especialitzada d’Igualada 

18 de gener de 2019 

Lord: Bé al principi són preguntes del SIE en general així que... i si que el meu TFG 

està centrat en com afecta la violència masclista al vincle maternofilial  

Advocada: Claro esto lo podría hablar con la educadoras. Ahora justo no está la que 

más trabaja en el vinculo maternofilial porque hoy tiene guardia por la tarde pero la 

otra educadora está sobretodo especializada en niños y entonces lo que hacen es 

trabajar lo que es el vinculo maternofilial una de ellas con la madre y la otra con el hijo. 

Pero bueno cuando la otra educadora termine pienso que te va a ir bien también.  

Lord: Perfecte moltes gràcies. La primera pregunta és quin és l’origen dels SIE? Per 

què apareixen? 

Advocada: Los SIE en general la primera demanda es que hubiera un reclamo y 

demanda po parte de los movimientos feministas de que hubiera una atención 

especializada para las mujeres, cercana a sus domicilios, que permitieran el contacto 

para poder conseguir soporte profesional sobre problemáticas que se les presentaran 

por el hecho de ser mujer. Dentro de ellas la principal demanda es el tema de la 

violencia machista. Entonces ese era el papel de los SIAD cuando aparecieron que 

empiezan a hacer la primera atención institucional. Porque antes de eso lo hacían 

entidades agrupaciones feministas… yo soy de una asociación de mujeres juristas 

también que asistíamos pero más a un nivel asociativo. Luego vino el reclamo político 

y si que se creó estos puntos de asesoramiento a la mujer y de esto hace bastante. 

Antes de la ley catalana de la violencia machista, es incluso… yo creo que la creación 

institucional de este tipo de servicios de atención cercano es de la lay integral. Los SIE 

si que se crean cuando la ley de la violencia machista la del 2008, los SIE sí que son 

creados específicamente. Lo que pasa que antes existía esta figura antecedente y son 

las que llevaban la gran carga de atención de violencia además de otras problemáticas 

más cercanas a las mujeres. Yo trabajaba en una de esos servicios, luego como le 

dan la forma de institución dan subvenciones y aportes de entidades pero con la ley de 

violencia machista se crea una xarxa de atención entre los cuales se crea los SIE 

como centro de intervención especializada. Lo interesante de estos centros es que 

ponen más profesionales, normalmente en los SIAD hay una educadora o una técnica 

que hace el acercamiento luego una jurista que hace el asesoramiento y la atención 

psicológica pero con una corta duración en el tiempo. Con la idea del SIE es que 

tengan más profesionales y que atengan los menores entonces se crea una figura de 
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atención a los menores que entran educadoras, entran psicólogas infantiles y una 

trabajadora social para poder dar soporte a la tramitación de recursos relacionados a 

la atención de la violencia machista. Y así se crean los SIE.  

El primero en Girona anterior a la ley de violencia machista, que sería este el 

antecedente más interesante para analizar cómo se construyó, luego sí que la ley 

catalana le da la forma a la xarxa entonces los SIAD están desplegados por el territorio 

y es lo más cercano, ¿no? Municipalizado. En algún caso de pueblos muy pequeños 

no, pero todos estos servicios empiezan a derivar para una atención más completa y 

amplia y además especializada a los SIE. SIE hay 9 en el territorio. Está Girona, 

Tarragona, Nosotras (Igualada), Mataró, Baix Llobregat, Seu d’Urgell, Lleida y Terres 

de l’Ebre. Hay algunas zonas que no están cubiertas y la crítica que se hizo des de los 

movimientos feministas de base a la creación de los SIE es que son recursos que 

abarcan territorios muy amplios y no tienen esta cercanía de atención y está un poco 

limitado el acceso. Se sigue manteniendo la atención para esos casos de los SIAD, en 

el caso de los menores es más complicado hay otros recursos públicos pero no están 

especializados en violencia y entonces sí que des de servicios sociales pueden facilitar 

el acercamiento y para que puedan llegar, se orienta des de los SIAD. Si que la forma 

de funcionar de los SIE es fantástica porque el equipo de profesionales abarca todas 

las ramas; antes teníamos una orientadora ocupacional que se suprimió con los 

recortes i que estaba muy bien. Ahora lo hace la trabajadora social pero va 

sobrecargada que es la que se coordina con los recursos ocupacionales municipales, 

comarcales, para poder facilitar el acceso. Porque si es cierto que hay una distinción. 

Una distinción de hecho a nivel laboral hay bonificaciones especificas de contratación, 

pero bueno nosotras en si lo que intentamos es dar una información específica dirigida 

a estos servicios y en todo caso dar un poco de soporte.  

 

Lord: On podien acudir les dones que havien patit situacions de violència abans que hi 

hagués aquest servei? 

Advocada: En los SIAD sí. He empezado por la otra pregunta. (rialles) porque es un 

poco como se fue gestando la creación de los SIE y bueno el gran reclamo ha sido 

este que territorialmente los SIAD faltaban figuras y no es especializado, tienen mucha 

menos dotación de recursos con lo cual las atenciones se hacen de otra manera. Aquí 

se puede dar una continuidad al proceso de recuperación. Claro la mujer te llega en 

cualquier momento de su vida pero puede iniciar y terminar un proceso de 

recuperación acompañada por el tipo de profesional que necesite y tirando de otras 
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profesionales que puedan dar soporte en el caso de las mujeres que son madres a la 

afectación que pueda haber con los menores. Por lo tanto se trabaja el vinculo 

maternofilial, también se trabaja el vinculo materno, se da soporte en este sentido. Y si 

hace falta una intervención psicológica también.  

Lord: De qui depenen? 

Advocada: de la Generalitat. Cuando se crea la ley es un compromiso político de la 

Generalitat en ese momento, fue importante también de creación y dependemos 

específicamente del departament de benestar social, treball i familia. Y depenem 

directament del departament de acción específica en violencia machista.  

Lord: Tot i això depèn d’una entitat privada? 

Advocada: Este SIE en particular sale por concurso público. Se presentan distintas 

empresas y valoran unos proyectos. 

Lord: I al SIE de la Catalunya Central en concret quina és l’entitat? 

Advocada: Nosotros somos una unión transitoria de empresas que en realidad son 

dos entidades feministas. Son “Dones amb empenta” y “Safareig”. Dones amb 

empenta es de aquí del territorio y lleva más de 5 años trabajando de hecho yo 

trabajaba con ellas antes de entrar al servicio con lo cual los profesionales que 

atendemos ya tenemos una trayectoria de trabajo y conocemos bien los recursos y 

profesionales del territorio y esto facilita mucho el trabajo. Trabajamos mucho en 

coordinación con el resto de recursos que en algún momento tienen contacto ya sea 

mossos d’esquadra, policía local, hospital, educación, salud, servicios sociales, 

juzgados (que tienen otra forma de trabajar, hay más rigidez también…) y bueno 

trabajamos de forma conjunta. Aquí en el territorio tenemos un protocolo en casos de 

violencia machista que empezó en el ámbito de la pareja y que se va intentando 

ampliar a otros ámbitos de violencia machista y que periódicamente se juntan 

profesionales de distintas áreas para coordinar el funcionamiento de las derivaciones 

no?, tanto los casos que se detectan que hay una situación de violencia que no se ha 

denunciado o que hay una necesidad de urgencia de denuncia como los casos que 

estamos allí… que están en un proceso. Entonces sí que esta coordinación es 

constante.  

Lord: Com es finança un SIE? Rep ajudes de l’administració pública? 

Advocada: Todo es público, es de la Generalitat. Es como cualquier otro servicio 

público pero que esta externalizado. Las trabajadoras no dependemos de la 
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Generalitat, dependemos de una empresa pero sí que la empresa responde de cara a 

la Generalitat.  

Lord: Com és l’organització d’un SIE? Quins professionals de diferents disciplines 

treballen en aquest SIE? 

Advocada: Si, no en todos los SIE es la misma configuración. En este tenemos una 

directora, administrativa, una trabajadora social (jornada completa), una jurista 

(jornada completa), dos educadoras (jornada completa) una psicóloga (jornada 

completa) y una psicóloga infantil (jornada completa). También tenemos soporte de 

una mediadora cultural, más que nada por la realidad, porque según la lengua es de 

ayuda… Pero es en los casos puntuales que se necesite. Y luego también tenemos 

una supervisora que es una profesional que viene una vez al mes y hace una sesión 

grupal ya sea de intervención en casos de dinámicas de grupo para el equipo. Es una 

psicóloga. 

Lord: Aquesta figura de la supervisora no l’he vist en cap més SIE. La seva funció és 

donar suport a l’equip i acompanyar-vos? 

Advocada: si. Nosotras vamos decidiendo que es lo que necesitamos como equipo. 

Durante un tiempo estuvimos haciendo una intervención más bien de equipo, de 

soporte al equipo, de trabajar todo lo que nos movilizaba el tipo de intervención que 

hacemos, luego un periodo que pasamos a análisis de casos, AH! Y también hay una 

supervisora para las psicólogas específicamente. Y bueno vamos alternando entre 

supervisiones de equipo y supervisiones de casos. Nosotras como equipo sí que 

tenemos supervisiones de casos cada semana. El equipo trae los casos, exponemos, 

trabajamos de forma conjunta y de trabajo en equipo. Es cierto que para cada mujer 

siempre hay una profesional de referencia porque de cada mujer el objetivo principal 

puede definirse en un área o en otra, por lo tanto pueden tener más intervenciones de 

una profesional pero si el objetivo es más de la rama social tendrá un 

acompañamiento de la trabajadora social que hace una intervención más terapéutica; 

trabajando la identificación de la violencia, los ámbitos afectados, más o menos 

cuando tienes detectado esto te marcas unos objetivos de trabajo, al tener unos 

objetivos podemos definir la profesional que interviene. Esta profesional interviene 

durante el proceso de recuperación pero puede haber variaciones a veces se ha 

solventado una demanda del campo social y que luego quieras hacer un trabajo más 

psicológico o haya que reforzar el vínculo maternofilial, entremedio voy y vengo yo 

como asesora jurídica frente a dudas que se puedan plantear… procedimientos 

abiertos o que se tuvieran que abrir o cuestiones del día a día en las que necesiten un 
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asesoramente para saber cómo resolver qué situación. Y aunque cada mujer tiene una 

profesional referente este hace traslado del proceso al equipo para plantear unos 

objetivos de trabajo, valorar como se va interviniendo y las profesionales poder dar su 

visión más des de fuera.  

Lord: Els SIE també incidiu en la prevenció, la sensibilització i la implicació 

comunitària. De quina manera ho feu? 

Advocada: Bueno todo lo que es prevención y sensibilización son “xerradas” o 

intervenciones que se hacen puntualmente en diferentes servicios ahora mismo 

hacemos xerradas abiertas al público en general… bueno te explico las que tenemos 

ahora o que hemos hecho más para aquí.. las últimas son en violencia sexual porque 

este año y el año pasado hemos intentado incidir en la violencia sexual abordando 

directamente y como en el ámbito comunitario es un poco complejo pues lo trabajamos 

a través de la sexualidad. Pensamos que si que era interesante hacerlo des de la 

sexualidad y hacemos xerradas en centros culturales intentamos escoger centros en 

los que pueda haber un interés o que puede haber una especial necesidad y lo 

ofrecemos. Normalmente las hacemos distintas profesionales pero las ultimas las 

hemos hecho yo con la trabajadora social. Es una buena combinación porque 

podemos abarcar ámbitos distintos pero también es general no y de muchos ejemlos, 

dinamicas con videos, tozos de películas. También hemos hecho otra xerrada también 

destinada a la población en general con la psicóloga para el 25-N hicimos una que era 

el acompañamiento a víctimas de violencia no, para aquellas personas que tuvieran un 

familiar o amistad cercana o interés especial en cómo hacer un acompañamiento a 

una víctima machista… hicimos una xerrada en ese sentido para poder orientar. Luego 

la educadora y la trabajadora social hacen una xerradas en hospitales de día que 

trabajan con alguna afectación mental y se hace xerradas a grupos que están 

funcionando sobre violencia machista. Bueno intentamos hacer xerradas así. Estas 

son las de este año, estoy intentado pensar en otras anteriores.  

Lord: En institutos… 

Advocada: En institutos no… porque hay programas ya para institutos y hay la 

asociación “dones amb empenta” que hacen xerradas allí. Y ellas trabajan más des del 

punto de vista de género es interesante porque hacen una tarea bastante preventiva. 

Trabajan la igualdad de género y a partir de allí hablan de violencia de género.  
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Lord: Ara ja més entrant en les dones que són mares i els seus fills i filles quin perfil 

de dones ateneu al servei? És molt divers? Amb  quins paràmetres d’edat, xarxa social 

i familiar, recursos econòmics o l’origen (immigrant/no) us trobeu?  

Advocada: Bueno claro yo... El perfil es muy diverso... es una representación muy 

grafica de lo que es la sociedad... si en lo social tienes una franja clara de maternidad 

se repite aquí... si tienes mujeres de distinto nivel formativo en la sociedad se repite 

aquí… si tienes mujeres extranjeras en la sociedad se repite aquí… es como una 

muestra de la sociedad. Se oferta a todas las mujeres de la misma manera... 

independientemente de sus recursos económicos, independientemente de la 

formación, independientemente si son madres o no, independientemente de la edad, 

tenemos mujeres muy jóvenes i no tan jóvenes, es muy variado. Lo que si e identifica 

que hay casos que por sus características tienen una mayor vulnerabilidad porque 

puede haber algún otro elemento que te pone en una mayor vulnerabilidad pero la 

violencia machista afecta... no hay un perfil de mujer maltratada, no al menos no 

hablando socialmente.   

Lord: Heu notat un augment o una disminució de persones ateses en el servei durant 

els últims temps? Ha canviat el perfil? A què creieu que és degut? 

Advocada: A mí me da la impresión que hay una constante, tendría que mirar los 

números que tenemos pero incluso estoy pensando en derivaciones y que es cierto 

que hay más derivaciones de nuevos sectores que están más sensibilizados te podría 

decir… 

Lord: Com ara? 

Advocada: Este año por ejemplo se ha trabajado específicamente el tema de justicia 

que es un ámbito que costaba que derivaran porque por lo jurídico cuando no hay 

condena no hay violencia y bueno…. Des del punto de vista jurídico. Lo cual no 

significa que no haya violencia, en muchas ocasiones no se puede probar, o no hay un 

hecho delictivo punible pero si hay violencia entonces lo que trabajamos es de que 

todos aquellos casos que entraran por violencia o los que no entraran por violencia 

pero ellos pudieran detectar que a lo mejor si había que nos los derivaran a la mujer 

para poder hacer un acompañamiento y tener la oportunidad de tener un proceso de 

recuperación. En principio creo que le ofrecen un poco de información pero que luego 

es una necesidad en realidad de las mujeres. 

Entonces aquí las primeras visitas, la acogida y cuando llega la mujer se le explica el 

centro lo que es, lo que hacemos, el servicio que ofrecemos, todas las posibilidades 
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que creemos que le podemos ofrecer y ellas un poco según lo que… otra cosa que 

hacemos es valorar si viven una situación de violencia porque en los SIE solo 

atendemos a mujeres que son víctimas de violencia machista, no cualquier violencia 

tampoco no… nos enteramos un poco de su historia, identificamos la violencia 

machista aunque a veces la mujer no lo identifique del todo y trabajamos la 

identificación en otros ámbitos la ayudamos a identificar la afectación de esta en su 

vida y ella decide un poco el camino en el que puede seguir. Porque normalmente 

vienen con mucho malestar y sin tener muy claro por dónde empezar. Pero bueno 

trabajamos mucho con la demanda de la mujer… es necesito ayuda, me encuentro 

mal, me pasa esto y la ayudamos a ordenar un poco ese malestar. Donde está el 

malestar que es la que lo oprime, que es lo que necesitaría para poder romper con la 

situación de violencia. Hay mujeres que ya han roto con la situación de violencia pero 

que siguen con un padecimiento importante… ya sea porque se ha dado a otros 

ámbitos... claro las mujeres huyen mucho al tema de la denuncia y al procedimiento 

penal… porque son procedimientos muy difíciles porque en la actualidad la violencia 

machista todavía es muy difícil de probar,… no todas hay algunos que se detectan 

fácilmente pero hay otros que son muy sutiles y que es muy difícil tener una respuesta 

por la vía jurídica y que es una respuesta que es punitiva para el agresor y que da una 

protección durante un tiempo determinado a la víctima pero que en si hace falta otro 

tipo de procesos…. Y claro hay muchas mujeres que no entran en un procedimiento 

de violencia penal y que deciden poner fin con una ruptura de pareja y en esos casos 

claro consiguen romper pero en las mujeres madres es fácil que se traslade el foco de 

la violencia a los hijos y aquí es donde hay que trabajar. 

Lord: Com arriben les dones i els infants al servei?  

Advocada: Si... La derivación es muy variada... por distintos profesionales y de 

distintas aéreas. Pueden llegar desde pediatría,... hablo solo de los casos de mujeres 

con hijos... pueden llegar des del cole, por recomendación a la mujer normalmente 

eh... dicen mira ve aquí, aquí te pueden ayudar... hay mujeres que llegan por servicios 

sociales que detectan y luego acompañan incluso en la derivación, mossos d’esquadra 

que ya tienen un grupo especifico de acompañamiento a víctimas de violencia 

entonces todos aquellos casos que ven violencia machista en el ámbito de la pareja 

intervienen, valoran la situación y recomiendan denuncia, derivarlo aquí… muchos 

casos antes de poner denuncia derivan aquí.. porque la mujer sepa cuáles son sus 

derechos, hasta donde pueden llegar, valoran realmente si hay suficientes pruebas 

para tirar adelante el procesos judicial y sino qué otras vías alternativas tienen para 

poder romper con la situación de violencia. Justicia está derivando ahora, servicios 
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sociales diría que es el núcleo más fuerte siempre lo ha sido, también el SIAD deriva 

muchísimo casos de violencia… básicamente estos… EAIA también... todo lo que es 

la protección de infancia también deriva. I cada vez llegan más mujeres por su propio 

pie. Que le ha recomendado una amiga, un familiar, también hay familiares que 

averiguan servicios y les acompañan ya qui también hacemos atención a familiares 

eh… que quieren orientar y ayudar y también de los teléfonos el 112, el de violencia 

donde llaman y derivan a este servicio… que una no las tiene tan presentes pero que 

ha aumentado bastante. 

Lord: Quan arriben al servei, amb quins entorns acostumen a mantenir el contacte i de 

quins se’n separen? (Feina, aficions, amistats, família...) 

Advocada: A ver estos casos son de los más variados. Claro las mujeres vienen un 

poco con la idea de que tienen que romper con la situación de violencia entonces 

muchas y es una cosa que nosotras trabajamos que es la vinculación al servicio al 

margen de que haya convivencia aún con el agresor porque entendemos que es un 

proceso que no es fácil y está muy bien que ellas cuenten con un apoyo y soporte 

profesional por un cuestión sobre todo de riesgo en el momento de la ruptura. Aquí se 

hace una intervención distinta con ellas, no obligamos a denunciar en el sentido de 

que depende del momento en que se encuentre la mujer podrá tirar adelante el 

procedimiento judicial o no, salvo casos de extremo riesgo en el cual nosotras 

entendemos que es necesaria la actuación casi de oficio sobre todo si hay menores en 

situación de violencia machista de riesgo, incluso hacemos comunicado judicial. Pero 

en principio la idea nuestra como intervención salvo por estos casos urgentes es decir 

que la mujer pueda hacer el proceso de elaboración de la ruptura para que no haya un 

retorno que realmente no es que lo deja porque alguien le está diciendo que es malo 

para ello sino porque ella pueda hacer el proceso de duelo porque estamos hablando 

de violencia en el ámbito de la pareja y otros casos que no son en el ámbito de la 

pareja y que también están por aquí. Pero en el caso de violencia en el ámbito de la 

pareja está este plus de vinculo familiar ya sea porque son pareja o porque tienen hijos 

también eso son dos cosas diferentes y que tienen un peso importante y es importante 

respetar los tiempos de la mujer porque realmente se haga bien tanto des de un 

procedimiento judicial como de la vida misma y también que sepan de que aunque 

pudiera haber una reconciliación o un retorno puedan recurrir a nosotras porque es 

muy probable que se repitan situaciones. Es crear un espacio de confianza para ellas 

para hacer un trabajo que se haga bien y que realmente identifiquen futuras 

situaciones de violencia. Al mismo tiempo trabajar para sanar lo que haya pasado. 

Luego no es requisito venir a este servicio al haber roto con una relación de violencia o 
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haber denunciado, son cosas que trabajamos aquí para que se puedan llevar a cabo 

pero que tampoco la mujer que retrocede o da marcha atrás por supuesto tiene 

igualmente la puertas abiertas y las tendrá todas las veces que haga falta.  

Lord: Aquestes dones reben ajudes econòmiques durant l’estada al SIE? 

Advocada: No, en principio hay una ayuda económica para víctimas de violencia que 

tiene unos requisitos específicos (no la damos nosotras eh). Es una prestación que 

depende del INEM y es una ayuda pública que se da a víctimas de violencia para la 

reinserción ocupacional. La famosa RAI. Luego hay otra prestación, una 

indemnización por daños por violencia grave pero tiene que ser muy grave. Y que no 

solo se da a la victimas sino también a los hijos pero son casos muy graves y se tienen 

que dar… claro esto es una indemnización que se creó con la ley integral que luego se 

mantuvo también en la ley de violencia catalana pero que no tuvo suporte 

presupuestario i que por tanto no hubo reglamento des de hace muy poco, unos años 

atrás. Pero son muy poquitos los casos a los que se les da porque tienes que tener 

una sentencia condenatoria que diga que hay un daño físico y psicológico grave con 

parte médico o forense o psicológico pero tiene que haber una indicación clara para 

poder acceder a esta ayuda. También para los hijos huérfanos de violencia. Esta 

depende del departamento. Y la RAI  depende de la Generalitat pero es del INEM y 

esta es una prestación que ya existía antes, que no es una específica para violencia, 

es una prestación social que existe hace mucho tiempo pero que cuando se creó la ley 

integral  se puso también como uno de los perfiles que podían acceder era el de las 

víctimas de violencia y que los requisitos eran acreditar la situación y para eso 

necesitas orden de protección. Esto claro en muchos casos no tenían una orden de 

protección y eran mujeres en situación de violencia con cargas familiares y con mucha 

necesidad económica entonces se estuvo trabajando mucho tiempo para que 

profesionales como nosotras, servicios sociales que tienen una capacidad de valorar la 

situación de violencia pudieran acreditar esta situación para acceder a la ayuda. Hace 

tiempo que pueden acceder por parte de una acreditación judicial, servicios sociales, 

SIE… lo que sí que siguen teniendo requisitos como por ejemplo la ruptura de la 

pareja, no pude haber convivencia con el agresor no.  

Lord: Quant de temps poden estar al servei?   

Advocada: No hay tiempo. Ni máximo ni mínimo. Si que intentamos hacer unos 

procesos de recuperación que sean buenos y normalmente no está dado por el tiempo 

porque cada mujer tiene sus tiempos pero no sabría decirte una media tampoco.  
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Lord: Quines són les primeres accions socioeducatives  que porteu a terme amb les 

mares i els infants quan arriben al servei? Hi ha un protocol a seguir o bé cada cas és 

personalitzat? 

 

Advocada: Si, en principio la primera visita es identificar la situación de violencia 

machista y valorar si este es su servicio o no. Si no hay violencia machista se define 

que tipo de servicio tendría que atenderle y se hace derivación. Si es un caso de 

violencia machista intervenimos las profesionales de aquí, la intervención se hace a 

partir de la identificación de los ámbitos afectados o de necesidad de atención urgente 

que puede ser variado. Según este tipo de afectación y necesidad se decide el 

profesional que atiende mejor esta área y así se define el acompañamiento. Luego 

también atendemos casos de urgencia. Casos de una mujer que se presenta que 

acaba de recibir una agresión y que no puede volver al domicilio por ejemplo que 

serian las emergencias. Porque hay muchas mujeres que vienen con urgencia pero 

que no son emergencias osea tú valoras que hay una situación de riesgo y que 

necesita una protección inmediata por una situación grave pero hay muchas que están 

muchas en situación de riesgo pero no es tan alta y que si que necesita una 

contención, una atención, una respuesta al momento porque le urge la situación que 

se pueda encontrar pero no necesariamente es una emergencia. Eso también 

depende del profesional. Si es una mujer que tiene seguimiento aquí y le coge su 

profesional de referencia o si es una situación de emergencia de denuncia y tal 

intervengo yo, si es necesidad de espacio de acogida intervenimos juntas con la 

trabajadora social y se va decidiendo un poco. También puede haber emergencias a 

nivel psicológico, una señora que está desbordada o que tiene un brote por lo que sea 

porque hay un detonante. 

Lord: I en el cas d’això que em deies d’emergències què es fa? 

Advocada: Se valora el riesgo, los elementos de seguridad que pueda haber, se hace 

recomendaciones de seguridad, se recomienda denuncia y si es necesario solicito una 

orden de protección y según tenga exceso o no a esto también tendrá necesidad de 

acogimiento en algún servicio de acogida. Mientras tanto hay que ver, igual necesita 

un ingreso en una casa de acogida.  

Lord: El tema de quan poden deixar el servei? Qui i com es decideix quan poden 

marxar del servei? Ho escullen elles? 
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Advocada: Si hay distintos tipos de baja no. Hay baja por abandonamiento del 

proceso, procesos por los cuales se han conseguido algunos objetivos y hay otros 

pendientes… intentaos que siempre haya un dialogo con la mujer que permita saber 

en qué momento quiere parar y podemos consensuar, este es el momento de parar 

porque por distintos motivos y circunstancias de la vida no vienen bien seguir con las 

visitas, pues se frena, se hace una recomendaciones y si en algún momento tiene que 

retornar retorna. Aquí o en otro servicio, hay muchos casos que se paraliza la atención 

aquí i se pasa a otro centro porque cambia de territorio o porque se prioriza otro 

servicio, también puede ser. Si es un proceso de recuperación normal incluso se 

trabaja la desvinculación no… claro hay muchos casos que un proceso normal y 

natural en el cual se va haciendo una desvinculación progresiva y casos en los que 

hay que hacer un trabajo de desvinculación de que cuesta más caminar sola y a 

demás ha hecho un vinculo y un soporte… ha conseguido aquí un espacio que la ha 

fortalecido y la ha sostenido pero de la cual aun le cuesta decir mira, ahora ya puedo 

caminar sola no. Son pasos que a veces cuestan más y que también se hace un 

trabajo de desvinculación incluso en algunos casos que la mujeres marchan también 

se hace una trabajo de desvinculación pero con seguimiento de llamadas telefónicas 

para ver cómo va todo. Porque son procesos también de acompañar de otra manera 

no. 

Lord: I en els casos que veieu que la dona es vol desvincular però veieu que esta en 

una situació encara de molt risc? 

Advocada: Si la mujer decide acabar el proceso sin que podamos haber trabajado 

algunas medidas de seguridad lo que hacemos es tomar contacto con aquellos 

servicios que sabemos que tienen contacto más directo con la mujer. En el caso de las 

mujeres con hijos es servicios sociales o la escuela o pediatría quien pueda tener un 

contacto regular, claro depende del perfil de la mujer hay mujeres que no tienen 

contacto con servicios sociales, pero si hay un riesgo para los menores sí que lo tienen 

vale, porque nosotras ponemos en aviso a servicios sociales de que hay un riesgo y 

que hay que estar muy pendientes. Si vemos que hay situaciones de riesgo y la mujer 

no tiene hijos nos ponemos en contacto con mossos. Claro cada caso es cada caso 

también. Hay casos también de riesgo por maltrato más psicológico y tomas contacto 

con los médicos de cabecera o psiquiatras o familiar… si que se toman referentes de 

seguridad porque si que hay casos que no tienen tanto riesgo y normalmente son 

salidas que se pactan no, una desvinculación temporal del servicio. Pero los casos de 

riesgo intentamos que haya un servicio pendiente de lo que pueda pasar.  
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Lord: Acostumen a tenir algun tipus de por o inquietud un cop deixen el centre? Se’ls 

segueix fent acompanyament? 

Advocada: Si, si... y después pienso en otros casos de mujeres que han hecho un 

buen proceso, se han desvinculado y tal y luego ha habido algún detonante o algo y 

que vuelven a pedir algún atención puntual telefónica o surge alguna cosa jurídica 

puntual… que la violencia ya queda más lejos pero que sienten la confianza como 

para consultar porque tienen relación y si que se hace este contacto puntual. También 

es una forma de mantener el cuidado que se inicio i que se ha generado un vinculo 

hay no… pienso en casos… Normalmente los jurídicos hay pocos acompañamientos 

porque nosotras lo que intentamos es tener un primer asesoramiento sobre violencia 

como ruptura de pareja y luego ellas cogen una abogada o de oficio o si lo pueden 

paga privado y es este el profesional que sigue lo jurídico, yo ya no intervengo aquí 

salvo que sea una mujer que tenga dificultad con la lengua, nosotras tenemos 

mediadora y podemos facilitar los contactos entre ellos, conseguir la documentación 

etc. Y ahí sí que hay más de un acompañamiento o una mujer que le cuesta mucho 

tomar la decisión de empezar el proceso judicial y finalmente da el paso no… claro mi 

intervención jurídica es como muy puntual entonces no, y suele pasar que hay mujeres 

que también hayan hecho un buen proceso de recuperación a nivel psicológico, a nivel 

educativo en el ámbito social pero que de aquí un tiempo (porqué lo jurídico siempre 

va muy lento) aparece alguna cosa y vuelven a venir. Y es normalmente una consulta 

puntual de un reclamo puntual o cosa pendiente. Está muy relacionado con la violencia 

que igual en aquel momento pueda abrir alguna cosa, por eso yo recojo y valoro el 

entorno no solo el jurídico sino como están yendo las cosas, que impacto tiene esto en 

tu vida porque igual eso abre otras cosas y es importante valorarlas.  

Lord: Quins avantatges i quines limitacions veieu en el servei? 

Advocada: Claro, es un buen servicio pero que depende de otros recursos no, por 

ejemplo. Osea por un lado es positivo porque por un lado por ejemplo nosotras no 

tramitamos prestaciones y nuestro proceso de recuperación no están relacionados 

tanto a una cuestión económica pero lo económico por ejemplo condiciona mucho en 

la recuperación de las mujeres porque si tú no tienes donde vivir, claro, es muy difícil 

entrar a trabajar otras coses no, o si no tienes para comer. Entonces sí que es cierto 

que son pros i contras por decirlo de alguna manera no. O por ejemplo todo lo que son 

servicios de acogida o de habitage social porque según la situación económica en la 

que se encuentre una persona dificulta más entrar a trabajar otros temas. O poner a la 

persona en una situación mayor de vulnerabilidad… salud mental… todos los casos de 
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mujeres que están en situaciones… o toxicomanía… que son mujeres que tienen 

además de la violencia machista otras problemáticas y que la intersección de ambas 

(porque entendemos que si que en la violencia machista intervenimos nosotras) pero 

que hay otros problemas o dificultades que dependen de otros recursos y que muchas 

veces es difícil atender a este tipo de casos porque nosotras no podemos llegar a 

atención psiquiátrica ni tampoco pretendemos tenerla no porque nosotras básicamente 

trabajamos en coordinación con estos recursos. Pero sí que es cierto que este tipo de 

mujeres es necesario recursos muy específicos que también están muy relacionados 

con la violencia pero que nosotras no podemos acceder. O recursos que son limitados 

por ejemplo sí que hay casas de acogida para mujeres con problemas de toxicomanía 

pero no están tan especializados en tema de enfermedad mental, entonces es difícil 

en algunos casos. En parte es positivo porque cada servicio se especializa y lo nuestro 

es violencia machista y en todo caso nos nutrimos de los servicios que están 

especializados en lo suyo pero sí que es importante cuadrar recursos. Faltan recursos 

de otro tipo que no existen a lo mejor. Esta es otra limitación.  

Otra cosa por ejemplo la atención a menores. La atención a los menores depende de 

la voluntad de los padres y autorización de ambos progenitores y si no hay un 

elemento jurídico que permita valorar situación de violencia nuestra intervención es 

difícil defenderla de cara lo jurídico eh... yo entiendo perfectamente que hay casos en 

los que tendríamos que intervenir pero que tenemos una limitación porque si el otro 

progenitor no autoriza nosotras no podemos intervenir… Son limitaciones a la hora de 

intervenir. La intervención de los menores depende de la autorización de los 

progenitores.  

Lord: Per exemple si el pare està a la presó o té una ordre d’allunyament per violència 

cap a la mare es necessita igualment?  

Advocada: No en esos casos no, se necesita autorización judicial. Piensa que cuando 

no autoriza uno de los progenitores hay que pedir autorización judicial. El juez tiene 

que valorar que hay una situación de violencia acreditada para que un servicio 

especializado en violencia intervenga, básicamente es eso. Y hay muchos casos de 

violencia que no están jurídicamente acreditados. Los puedo acreditar yo como 

profesional especializada en violencia pero eso no tiene un peso muchas veces 

suficiente según para que ámbitos. Yo creo que un hándicap seria tener un 

reconocimiento tan nosotras como… por ejemplo respecto a la RAI si que nosotras 

tenemos reconocimiento y nos dan la posibilidad de acreditar las situaciones de 

violencia. Por ejemplo todo lo que esta instrumentalizado (salvo la RAI ) a raíz de 
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todos los recursos que se crearon para víctimas de violencia machista requieren la 

acreditación de la situación de violencia con orden de protección, con informe fiscal o 

con condena. Esto es una limitación. Que tu no tengas la autoridad como personal 

especializado en poder acreditar esta situación limita en algunos casos. Y si, la 

violencia machista se puede ver en muchísimos sitios. Pero yo hablo de casos 

específicos de personas, yo hablo que si esta mujer está recibiendo en este momento 

violencia machista no… yo no hablo de la violencia que podemos recibir todas como 

violencias institucionales pero no, estoy considerando un caso específico para acceder 

a determinados recursos que son cosas distintas. Esto parece el fantasma de la 

contraria a este tipo de intervencionismo y dependiendo del momento histórico en el 

que te encuentres también afecta. 

Lord: Creieu que l’administració hi hauria de destinar més recursos? 

Advocada: I tanto que si, muchissimos más. Hay muchos recursos que están 

colapsados. Las casas de acogida están colapsadas, no tenemos posibilidad de 

ayudar a muchas mujeres. Y servicios sociales no tienen los recursos como para 

servicios de pago. Nosotras aquí tenemos posibilidad de derivar a una sola casa de 

acogida que no necesitamos autorización de servicios sociales, claro las otras son 

pagadas. Todo lo que son casas de acogida de urgencia están privatizadas, si que 

están subvencionadas y están mas accesibles pero tiene que pagar servicios sociales. 

Nosotras tenemos una que depende del departamento pero claro son pocas plazas y 

siempre está llena. Pero claro porque están colapsadas las de larga estancia entonces 

claro la mujer tarda mucho en tener una plaza. Faltan recursos de acogida. Las 

prestaciones también son muy bajas… 426 euros ni que fueras una única persona… y 

son mujeres con hijos y cargas familiares... muchas veces dependen de realmente 

conseguir una orden de protección que les permita hacer uso del domicilio… bueno i 

depende porque si el domicilio es un alquiler alto tampoco pueden acceder… si faltan 

recursos. De estos y profesionales. Falta formación a profesionales de otros ámbitos 

sobre violencia. I faltan profesionales en los recursos. Aquí faltaría por lo menos una 

psicóloga más de adultas y otra de infantil. Habría que duplicarlas. Para dar un servicio 

mejor dado. Que tampoco estamos dando visitas cada dos meses eh… aquí 

intentamos visitas mucho mas seguidas y si no hay oportunidad con la psicóloga pues 

se intenta seguimiento terapéutico por pare de educadoras y trabajadora hasta que 

acceden a la atención psicológica, pero claro hay lista de espera. Aquí estamos a cada 

dos semanas o tres. La limitación más grande son los recursos. I otro de los pros i 

contras de nuestro servicio es eso que si que somos multidisciplinar en que 

lamentablemente faltan profesionales y que estaría bien que hubiera servicios como 
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estén en mas lugares del territorio no… porque nosotras cubrimos ámbitos del 

territorio que a las mujeres les cuesta mucho llegar hasta aquí… si vienen de 

Manresa… 

Lord: Clar es el que jo pensava.. jo soc de Manresa… en el cas que vulgues venir 

aquí perquè soc de Catalunya central tinc 40 minuts 

Advocada: Si… y hay mujeres que no tienen coche…es una triste realidad. Y allí van 

al SIAD y tanto el de Manresa como el del Bages son SIAD potentes… pero realmente 

de atención a los menores no la hay y el servicio de salud mental no puede abarcar 

este tipo de casos. 

 

Continuació de l’entrevista a través de correu electrònic: 

Lord: Quines són les primeres accions socioeducatives  que porteu a terme amb les 

mares i els infants quan arriben al servei? Hi ha un protocol a seguir o bé cada cas és 

personalitzat? Tot i que cada cas és singular i únic, em podria explicar més 

detalladament les accions que es solen dur a terme? 

Educadora: Hi ha un protocol a seguir en la intervenció amb els fills i filles, però com 

tu bé ja dius, es fan excepcions segons el cas. Inicialment, segons marca el protocol, 

la psicòloga infantil fa una primera exploració del menor que consisteix en una primera 

visita amb la mare a soles per elaborar l’anamnesi. Posterior realitzar unes tres visites 

amb el/la menor on observa el nivell d’afectació a partir de la presencia o no de 

simptomatologia, àrees afectades, capacitat d’introspecció, etc. A partir d’aquesta 

exploració la professional valora quin tipus d’intervenció s’ha de fer: terapèutica o 

psicoeducativa. Hi ha casos en que es decideix la derivació a serveis externs com 

CSMIJ o CDIAP.  

Quan la derivació és al programa d’intervenció psicoeducativa la psicòloga ja fa el 

traspàs del treball que s’ha de dur a terme amb el menor, que pot ser:   

- A nivell de prevenció on es treballa la no normalització de la violència, 

desconstruir els estereotips de gènere,  etc.  

- A nivell d’atenció  treballar la gestió de les emocions, reforçar les capacitat 

de resilència, reconduir conductes disruptives, etc.  
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L’eina d’intervenció principal és el joc lliure, l’observació i l’escolta activa,. És el menor 

qui decideix què fer en la sessió. En alguna ocasió, es fan jocs i/o dinàmiques dirigides 

però no es dona sovint. Les visites són individuals i puntualment, quan es creu 

necessari es fa alguna visita conjunta amb la mare.  

L’Educadora fa devolutives a la mare cada dos mesos. No obstant, quan la mare te 

una urgència se la recull en el moment.  El pare, en principi no te accés al servei a no 

ser que ell faci demanda, en aquest cas la devolutiva es fa per telèfon. Quasi be mai 

els pares demanen atenció amb les professionals que atenen als seus fills/es, i la 

majoria te coneixement de que estan essent atesos.    

Lord: Com treballeu el vincle maternofilial en dones que han patit violència de gènere? 

I com treballeu el vincle amb  els seus fills i filles? Tot i que cada cas és singular i únic, 

podria explicar-me més detalladament les accions que es solen dur a terme? 

Educadora: Així com et puc dir que en una situació de violència el vincle entre mare i 

fill és el primer que queda afectat, en el procés de recuperació és el primer que es pot 

reparar. Quan la mare trenca amb la situació de VM és capaç de poder començar a 

protegir als seus fills/es, empatitzar amb el patiment d’ell i no nomes del seu, a buscar 

estratègies de contenció i reparació.  

 

 

Al SIE el vincle mater-filial es treballa a nivell individual amb la professional i a nivell 

grupal. A nivell individual primer de tot cal fer una exploració de les capacitats i 

habilitats marentals de la mare, El nivell d’afectació d’aquestes i les possibilitats de 

reparació. Partim de la idea de que si una mare manca de capacitats marentals, o les 

te limitades, el procés de reparació del vincle serà més dificultós, així com assegurar 

que el menor estigui ben ates per la mare. En aquests casos,  caldrà suport de serveis 

externs com SAAP o EAIA.  A nivell grupal, s’ha dissenyat un taller específic on es 

treballen com millorar la relació amb els fills/es: la importància de re establir les pautes, 

hàbits, etc;  com establir canals de comunicació sans amb els fills/es,  treballar 

l’afectació de la violència en els fills/es per que les mares puguin empatitzar amb el 

patiment dels menors. 
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Lord: Des de la seva experiència personal i professional quins li sembla que són els 

principals reptes de l’educació social en aquest àmbit concret (violència masclista i 

SIEs)? 

Educadora: Els reptes principals diria que són poder incidir en la població masculina 

com a treball de prevenció. D’altra banda, buscar mesures de seguretat per aquells 

infants que posterior a la separació dels progenitors, han de mantenir les visites amb 

els pares i la violència continua.  Poder dirigir part de la intervenció a la prevenció. 

Poder transformar l’experiencia en l’atenció, en formació per a la prevenció de la VM.   
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Annex 5. Triangulació  

XARXA AMB ALTRES SERVEIS DEL TERRITORI 

Fragment Codi 

Val poden arribar o derivades per algun altre professional o perquè s’han 

assabentat que hi ha aquest servei i venen. Si venen derivades 

demanem sempre que ens facin un informa de derivació d’allà on venen. 

Poden venir derivades de serveis socials, salut mental, des del cap des 

de la guàrdia urbana, des del jutjat, des de mossos. Llavors hi ha 

professionals que fan l’informe i professionals que no fan informe. Llavors 

quan tu fas l’acollida amb l’informe, perquè és important l’informe, per 

evitar la revictimització de la dona llavors quan arriben amb l’informe al 

davant pots fer una acollida que no caldrà que preguntis certs aspectes. 

Si no tens l’informe hauràs de preguntar sobre tot 

E1T_p.12_par.4_L1 

I quan hi ha derivacions i coordinacions amb altres serveis qui més ve és 

per una categoria que es diu “altres”. Hi ha categories d’educació, 

mossos, salut, justícia, serveis específics, etc.. i altres és el boca orella 

de les dones. 

E2Gd_p.30_par.4_L4 

Trabajamos mucho en coordinación con el resto de recursos que en 

algún momento tienen contacto ya sea mossos d’esquadra, policía local, 

hospital, educación, salud, servicios sociales, juzgados (que tienen otra 

forma de trabajar, hay más rigidez también…) y bueno trabajamos de 

forma conjunta. Aquí en el territorio tenemos un protocolo en casos de 

violencia machista que empezó en el ámbito de la pareja y que se va 

intentando ampliar a otros ámbitos de violencia machista y que 

periódicamente se juntan profesionales de distintas áreas para coordinar 

el funcionamiento de las derivaciones no?, tanto los casos que se 

detectan que hay una situación de violencia que no se ha denunciado o 

que hay una necesidad de urgencia de denuncia como los casos que 

estamos allí… que están en un proceso. Entonces sí que esta 

coordinación es constante. 

E3Ia_p.45_par.1_L3 

Este año por ejemplo se ha trabajado específicamente el tema de justicia 

que es un ámbito que costaba que derivaran porque por lo jurídico 

cuando no hay condena no hay violencia y bueno…. Des del punto de 

vista jurídico. Lo cual no significa que no haya violencia, en muchas 

ocasiones no se puede probar, o no hay un hecho delictivo punible pero 

si hay violencia entonces lo que trabajamos es de que todos aquellos 

casos que entraran por violencia o los que no entraran por violencia pero 

ellos pudieran detectar que a lo mejor si había que nos los derivaran a la 

mujer para poder hacer un acompañamiento y tener la oportunidad de 

tener un proceso de recuperación. En principio creo que le ofrecen un 

poco de información pero que luego es una necesidad en realidad de las 

mujeres. 

E3Ia_p.48_par.6_L1 

Si... La derivación es muy variada... por distintos profesionales y de 

distintas aéreas. Pueden llegar desde pediatría,... hablo solo de los casos 

E3Ia_p.49_par.1_L1 
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de mujeres con hijos... pueden llegar des del cole, por recomendación a 

la mujer normalmente eh... dicen mira ve aquí, aquí te pueden ayudar... 

hay mujeres que llegan por servicios sociales que detectan y luego 

acompañan incluso en la derivación, mossos d’esquadra que ya tienen 

un grupo especifico de acompañamiento a víctimas de violencia entonces 

todos aquellos casos que ven violencia machista en el ámbito de la 

pareja intervienen, valoran la situación y recomiendan denuncia, derivarlo 

aquí… muchos casos antes de poner denuncia derivan aquí.. porque la 

mujer sepa cuáles son sus derechos, hasta donde pueden llegar, valoran 

realmente si hay suficientes pruebas para tirar adelante el procesos 

judicial y sino qué otras vías alternativas tienen para poder romper con la 

situación de violencia. Justicia está derivando ahora, servicios sociales 

diría que es el núcleo más fuerte siempre lo ha sido, también el SIAD 

deriva muchísimo casos de violencia… básicamente estos… EAIA 

también... todo lo que es la protección de infancia también deriva. I cada 

vez llegan más mujeres por su propio pie. Que le ha recomendado una 

amiga, un familiar, también hay familiares que averiguan servicios y les 

acompañan ya qui también hacemos atención a familiares eh… que 

quieren orientar y ayudar y también de los teléfonos el 112, el de 

violencia donde llaman y derivan a este servicio… que una no las tiene 

tan presentes pero que ha aumentado bastante. 

Si la mujer decide acabar el proceso sin que podamos haber trabajado 

algunas medidas de seguridad lo que hacemos es tomar contacto con 

aquellos servicios que sabemos que tienen contacto más directo con la 

mujer. En el caso de las mujeres con hijos es servicios sociales o la 

escuela o pediatría quien pueda tener un contacto regular, claro depende 

del perfil de la mujer hay mujeres que no tienen contacto con servicios 

sociales, pero si hay un riesgo para los menores sí que lo tienen vale, 

porque nosotras ponemos en aviso a servicios sociales de que hay un 

riesgo y que hay que estar muy pendientes. Si vemos que hay 

situaciones de riesgo y la mujer no tiene hijos nos ponemos en contacto 

con mossos. Claro cada caso es cada caso también. Hay casos también 

de riesgo por maltrato más psicológico y tomas contacto con los médicos 

de cabecera o psiquiatras o familiar… si que se toman referentes de 

seguridad porque si que hay casos que no tienen tanto riesgo y 

normalmente son salidas que se pactan no, una desvinculación temporal 

del servicio. Pero los casos de riesgo intentamos que haya un servicio 

pendiente de lo que pueda pasar.  

E3Ia_p.53_par.3_L1 

ACCIONS SENSIBILITZADORES, DE PREVENCIÓ I IMPLICACIÓ COMUNITÀRIA 

Fragment Codi 

Val això ho fem les educadores socials fonamentalment. I ho fem a 

demanda de SIADs , escoles, instituts, casals de gent gran, centres de 

salut mental. Llavors podem fer tallers o xerrades. Precisament demà i 

demà passat anem a l’Hospitalet de l’infant a fer tallers a 1r i 2n de BAT. 

Llavors anem fent el què ens demanen. Vam estar fent aquest any 

passat amb l’ajuntament de Calafell amb professors i directors d’escola 

E1T_p.10_par.7_L1 
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un mini curs de Coeducació de cara que ells ho poguessin implementar 

a les escoles. Implementar estratègies de coeducació com una eina de 

cara a la prevenció de la violència masclista. 

Va de noves tecnologies i relacions de parelles. Llavors clar aquest dura 

una hora i ens agrada que duri una miqueta més. Treballem amb 

material audiovisual i així de cara promoure una reflexió en aquest sentit 

perquè amb una hora passa volant. Llavors hi ha llocs que tenim com 

una programació estable amb el SIAD de Salou col·laborem amb un 

grup de dones, amb el SIAD del Priorat també, aquest any començarem 

així a fer més estable una vegada al trimestre anem amb el grup de 

dones d’allà i treballem diferents aspectes de violència, de prevenció, 

etc. 

E1T_p.10_par.7_L1 

Hi ha diferents coses. El tema de les xerrades que es fan molt a 

demanda depenent del territori i professorat, etc. també es van a fer 

pràctiques restauratives i treballs concrets sobre temàtiques concretes a 

nivell de comunitat. El SIE és molt referent en aquest sentit doncs per 

exemple quan han passat casos d’abusos a dins d’un espai de formació 

secundària, es fan xerrades a la universitat, xerrades amb grups de 

dones, es fan xerrades i tallers per un costat. I per l’altre a nivell 

comunitari es fa la participació a la taula de dones de Salt que 

bàsicament organitzen el 25 de novembre i el 8 de març. És una taula 

que en algun moment si que va tenir molt de pes perquè eren les 

entitats mateixes però ara són més els serveis. Serveis tots privatitzats 

perquè l’educació social ja va néixer privatitzada per una responsabilitat 

d’estat. Una de les tasques comunitàries que es fa és fer un programa 

de ràdio que es diu Veus de Dones aquí a ràdio Salt (que el gravem per 

una qüestió de disponibilitat de les dones). En aquest programa hi 

participen dones que han fet un procés aquí al SIE i que té a veure amb 

un grup que es va fer amb un grup que es diu Dona Dóna’m la mà. Una 

de les coses que vam veure i que els dones ho deien és la soledat amb 

la que et trobes a l’hora de anar a fer un cafè, amistats,... tot l’aïllament 

que comporta la situació de violència fa que d’alguna manera la soledat 

sigui molt present, el fet de no tenir xarxa. I a partir d’aquí es crea una 

mica el grup per fer acompanyaments a altres dones que estan sent 

ateses al SIE i que estan en processos de manca de xarxa, d’amistats,.. 

aquest acompanyament es tracta d’anar a fer un cafè, compartir. A part 

d’això el grup fa temes d’incidència política, per exemple quan va passar 

lo de la manada es va fer una concentració i té molt de valor que qui faci 

la concentració siguin precisament dones que han passat per això. 

Moltes vegades les concentracions aquestes acadèmiques (molt 

necessàries també) però és important que hi hagin les pròpies 

protagonistes donant la cara. Va ser important. Llavors es fa temes de 

formació també amb drets, i també estem fent una ràdio- novel·la que 

sortirà pel programa de ràdio que ens permet d’alguna manera a partir 

de la ficció i de la creació i la creativitat doncs poder parlar de temes 

que ens interessen. En aquest cas des d’un guió literari i de tota la part 

que comporta la ràdio – novel·la que hi formen part la música, les veus, 

etc. Es van fent coses a nivell comunitari hi ha força xarxa, ara se’ns 

convida a participar a la taula de convocatòria del 8 de març. S’està 

intentant d’alguna manera que aquest grup s’enxarxi amb la comissió de 

E2Ge_p.27_par.3_L1 
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dones d’aquí de l’ateneu popular. Tenim moltes idees el que passa es 

que el volum de feina que comporta l’atenció individualitzada menja molt 

de temps perquè hi ha moltes dones. Però el que és positiu és que cada 

vegada venen més dones a participar d’aquest grup i elles mateixes fan 

de ressò i d’acompanyament i com que estan formades. Vam fer una 

formació d’un cap de setmana de cohesió de grup i també d’entendre la 

violència en el seu context. Com una escola feminista. Començar a 

parlar de quines són les causes de tot això i elles poder ser 

multiplicadores. L’objectiu d’elles també és poder constituir-se com a 

entitat i des del SIE acompanyar aquest procés però que qui proposi i 

tot siguin elles que són les protagonistes. 

I clar ara mateix per exemple una educadora social va formar uns tallers 

de dons de dones que és per potenciar intercanvi de sabers i de dons. 

Una els hi ensenya una cosa l’altre una altra. És treballar a partir de la 

part de llum que té cadascuna i no de la part fosca. De poder compartir 

la saviesa que tenim. S’han fet de mandales, sobre pedres, reiki, de 

regals de Nadal, ara una sobre sexoafectivitat, defensa personal... però 

són tot dones que les professores són elles mateixes. 

E2Gd_p.30_par.1_L12 

Bueno todo lo que es prevención y sensibilización son “xerradas” o 

intervenciones que se hacen puntualmente en diferentes servicios ahora 

mismo hacemos xerradas abiertas al público en general… bueno te 

explico las que tenemos ahora o que hemos hecho más para aquí.. las 

últimas son en violencia sexual porque este año y el año pasado hemos 

intentado incidir en la violencia sexual abordando directamente y como 

en el ámbito comunitario es un poco complejo pues lo trabajamos a 

través de la sexualidad. Pensamos que si que era interesante hacerlo 

des de la sexualidad y hacemos xerradas en centros culturales 

intentamos escoger centros en los que pueda haber un interés o que 

puede haber una especial necesidad y lo ofrecemos. Normalmente las 

hacemos distintas profesionales pero las ultimas las hemos hecho yo 

con la trabajadora social. Es una buena combinación porque podemos 

abarcar ámbitos distintos pero también es general no y de muchos 

ejemlos, dinamicas con videos, tozos de películas. También hemos 

hecho otra xerrada también destinada a la población en general con la 

psicóloga para el 25-N hicimos una que era el acompañamiento a 

víctimas de violencia no, para aquellas personas que tuvieran un 

familiar o amistad cercana o interés especial en cómo hacer un 

acompañamiento a una víctima machista… hicimos una xerrada en ese 

sentido para poder orientar. Luego la educadora y la trabajadora social 

hacen una xerradas en hospitales de día que trabajan con alguna 

afectación mental y se hace xerradas a grupos que están funcionando 

sobre violencia machista. Bueno intentamos hacer xerradas así. Estas 

son las de este año, estoy intentado pensar en otras anteriores.  

E3Ia_p.47_par.3_L1 



 

64 
 

INTERVENCIÓ DE L’EDUCADORA SOCIAL 

Fragment Codi 

No, quan hi ha trauma van amb la psicòloga. O sigui et diré que la figura 

de l’educadora social aquí és terapèutica. Però està clar que hi ha coses 

que jo no puc fer. Davant un trauma ho treballa la psicòloga. A part 

perquè jo no tinc eines. Jo faig servir alguna tècnica com per exemple 

aquí treballem amb una caixa d’arena que això sempre ho fan servir les 

psicòlogues però jo no. Ells venen aquí a la professional que hi ha. A 

vegades amb adolescents sobretot el que passa es que si han tingut 

males experiències que han anat a salut mental i que no volen anar amb 

la psicòloga o així doncs tenir una educadora social és un altre tarannà 

que pot ajudar. Treballar a nivell educatiu per anar entrant i agafar 

confiança està bé.  

E1T_p.15_par.2_L1 

En la meva tasca com a educadora aquí de punts forts penso que és 

molt interessant que podem treballar en la violència i la figura 

d’educadora social pot fer d’educadora social. O sigui tu pots plantejar-

te uns objectius pots fer tot el treball que tu et plantegis. 

E1T_p.16_par.5_L1 

El treball interdisciplinari que es fa aquí també et permet treballar totes 

les parts perquè encara que hi hagin diferents figures professionals 

tothom treballem amb el mateix pla de treball llavors et permet saber 

què està treballant cada una en cada moment i tu complementar o 

explicar mira em passa això. La teva figura d’educadora treballant amb 

altres professionals. 

E1T_p.17_par.1_L9 

Això demana que l’equip sigui molt flexible perquè és clar no és el 

mateix tenir una cartera de productes de dinamitzacions i coses 

d’aquestes que cada vegada fas al mateix amb cada persona i grup. 

E2Gd_p.30_par.1_L10 

I d’estar molt pendents de les dinàmiques i de dins d’un equip amb 

molta comunicació. Perquè si el què veiem és ostres reforcem el tema 

de podem compartir sabers. De que una persona que no ha parlat mai 

en públic faci una classe a les altres companyes alguna cosa que sap 

fer. Clar això és molt potent. I funciona súper be. També en grups de 

noies més joves.  

E2Ge_p.30_par.3_L1 

Aquesta és una feina que implica moments d’una bellesa i d’una 

esperança en la vida brutal i moments molt durs perquè treballem també 

amb el dolor i som empàtiques, no des de la deshumanització. 

E2Ge_p.39_par.6_L1 

Nosotras vamos decidiendo que es lo que necesitamos como equipo. 

Durante un tiempo estuvimos haciendo una intervención más bien de 

equipo, de soporte al equipo, de trabajar todo lo que nos movilizaba el 

tipo de intervención que hacemos, luego un periodo que pasamos a 

análisis de casos, AH! Y también hay una supervisora para las 

psicólogas específicamente. Y bueno vamos alternando entre 

supervisiones de equipo y supervisiones de casos. Nosotras como 

equipo sí que tenemos supervisiones de casos cada semana. El equipo 

trae los casos, exponemos, trabajamos de forma conjunta y de trabajo 

E3Ia_p.46_par.5_L1 
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en equipo. Es cierto que para cada mujer siempre hay una profesional 

de referencia porque de cada mujer el objetivo principal puede definirse 

en un área o en otra 

PERFIL DONES 

Fragment Codi 

De tot. No hi ha un perfil de dona. Ara hauria de mirar la memòria que ara 

l’estan fent. Segurament hi ha una franja d’edat que venen més dones 

habitualment és dels trenta i algo als cinquanta però hi ha de tot. Des de 

noies adolescents amb les primeres relacions de parella 14-15 anys... 13 

fins i tot. Fins a dones grans de vuitanta anys que es separen en aquest 

moment. Immigrades si, però d’aquí també. El percentatge de persones 

immigrades aquí és el percentatge que hi ha a la societat llavors no hi ha 

més dones immigrades aquí no. Recursos econòmics hi ha dones que en 

tenen i dones que no. Clar has de pensar que si et separes de l’agressor 

moltes vegades la situació es més precària. Llavors si que hi ha dones 

que tenen una situació molt precària aquí però també hi ha dones que no. 

Habitualment si que les dones que tenen més dificultats econòmiques 

doncs clar són dones que tenen més dificultat per trobar feina, depèn 

molt. Si són dones immigrades que han vingut aquí i no tenen 

documentació és molt difícil que puguin tenir una solvència econòmica, 

que puguin tirar endavant... potser hi ha més noies joves ateses que 

abans o sigui que les primeres relacions de parella i relacions sexuals de 

noies més joves 

E1T_p.11_par.3_L1 

Perquè des de 2005 fins ara no ha canviat. Hi ha el tant per cent igual 

d’immigració. Clar l’estadística què fa? S’ho empassa tot i per tant 

continua havent-hi un 70 – 30 %. Majoritàriament són de l’estat espanyol i 

aquest 30 d’immigració.  

D’edat hi ha la que es repeteix més que es la de 25 – 30. Però sempre és 

el mateix. Diries que la població no canvia. O en quins  àmbits de la 

violència? Treballem tots els àmbits però sempre hi ha més clar com que 

la gent sap més de violència de gènere i hi ha uns jutjats, la policia, etc 

funcionen amb aquests criteris doncs abans no van entendre que els 

dispositius dels altres serveis podien portar aquí dones que han estat 

abusades sexualment, violacions, etc. van tardar lo seu. Però una vegada 

està reconegut el salt de quin tipus de violència continua sent el mateix. 

El perfil és tots els perfils. No n’hi ha. Llavors hi ha llocs que et diran que 

si que et parlaran de subjectivitat i de que hi ha uns trets que fan que hi 

hagi dependència. Però no hi ha un perfil clar. És tan variat com dones hi 

ha. Aquí som tres dones. Tenim coses en comú? Si. Tenim coses 

singulars? Si. N’hi ha de tots els àmbits econòmics. Hi ha dones riques, 

dones pobres, evidentment quan més pobresa més vulnerabilitat més 

violència reps, és clar. Si ets immigrada, no tens papers, et dediques a la 

prostitució, etc.. quan més factors d’exclusió social acumuli un cos de 

dona més violència reps. Si. I tant. Més vulnerabilitat més violència, si. 

Però no perquè ella tingui uns trets característics que la fan ser 

vulnerable. No. És perquè hi ha un context social, econòmic i polític que 

E2Gd_p.28_par.3_L3 
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la fa vulnerable. I no li dona eines per no ser-ho. Però aquí hi ha mestres, 

últimament moltes dones de bombers, dones de mossos d’esquadra que 

són els agressors, dones de jutges, dones obreres, dones que estan 

boges, vull dir...dones de tot. I quan volem fer un retrat doncs no podem 

fer-lo. I quan volem dir-ho dius buenu i ara io aquí el retrat que faig quin 

seria... doncs no en puc fer cap... amb una mica de respecte i de tenir 

cura del què estàs dient no el pots fer. El que si que puc dir és que en el 

SIE hi ha aquest 70 – 30 o a vegades aquest 60 – 40 i et puc dir que la 

franja d’edat de les dones la majoritària és aquesta, doncs si, això si. 

Però res més. 

El què també és interessant dels SIE és etema de la dona rural. Que la 

dona que ve del món rural no va al servei més pròxim, ve aquí. Per tema 

de confidencialitat, i per un tema de visibilitat. Si tu tens un recurs al 

poble però tothom ho sap, etc. 

E2Ge_p.29_par.2_L1 

Això passa amb la metgessa de Figueres, la de Roses... per exemple 

aquí del territori qui més ve és les comarques que estan més a la vora 

per tan són Gironès, Selva. Però venen dones de l’Alt Empordà (encara 

que estadísticament no surtin). Perquè venen aquestes? Perquè es la 

metgessa que no vol ser atesa en aquest SIAD que està a serveis socials 

i que es troba a les seves pacients. O la del forn de pa que tampoc es vol 

trobar a les veïnes. I els SIE facilita que vinguin de diferents territoris.  

E2Gd_p.29_par.3_L1 

El perfil es muy diverso... es una representación muy grafica de lo que es 

la sociedad... si en lo social tienes una franja clara de maternidad se 

repite aquí... si tienes mujeres de distinto nivel formativo en la sociedad 

se repite aquí… si tienes mujeres extranjeras en la sociedad se repite 

aquí… es como una muestra de la sociedad. Se oferta a todas las 

mujeres de la misma manera... independientemente de sus recursos 

económicos, independientemente de la formación, independientemente si 

son madres o no, independientemente de la edad, tenemos mujeres muy 

jóvenes i no tan jóvenes, es muy variado. Lo que si e identifica que hay 

casos que por sus características tienen una mayor vulnerabilidad porque 

puede haber algún otro elemento que te pone en una mayor 

vulnerabilidad pero la violencia machista afecta... no hay un perfil de 

mujer maltratada, no al menos no hablando socialmente.   

E3Ia_p.48_par.2_L1 

A mí me da la impresión que hay una constante, tendría que mirar los 

números que tenemos pero incluso estoy pensando en derivaciones y 

que es cierto que hay más derivaciones de nuevos sectores que están 

más sensibilizados te podría decir… 

E3Ia_p.48_par.4_L1 
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NECESSITATS DE LES DONES 

Fragment Codi 

Perquè per venir aquí no cal ni que estiguis separada, no cal que hagis 

posat denúncia, llavors depèn molt de cada cas. Clar, és molt diferent si 

hi ha fills en comú. Si tenen fills en comú amb l’agressor és molt difícil 

que puguin arribar a desvincular-se totalment de l’agressor. Dependrà 

molt dels processos jurídics que hi hagin, si hi ha ordre d’allunyament si 

no n’hi ha... però sempre hi haurà aquest vinculació a través dels fills 

amb l’agressor. Que això no vol dir que tinguin contacte. Si hi ha una 

separació però no hi ha fills normalment s’intenta o es recomana que es 

trenqui amb tot l’entorn de l’agressor i buscar noves amistats, nous 

entorns, és complicat. A vegades la relació amb la pròpia família també 

està molt danyada per les relacions amb l’agressor perquè ell s’ha 

encarregat de que les relacions amb el teu entorn es malmetin. Llavors 

l’estada aquí a vegades afavoreix a recuperar el vincle amb la família 

extensa que havia perdut. Depèn molt de cada cas. Ara penso amb 

entorns de dones immigrades a vegades pot ser que l’agressor i la dona 

siguin família, siguin cosins per exemple. En llocs com el Marroc és 

normal que es casin entre cosins. Llavors clar és molt difícil tallar amb la 

relació per què també és la teva família.  

Amb dones que venen de cases d’acollida si que és més fàcil poder tallar 

amb la relació de l’entorn però que no es talla del tot i si tenen fills menys. 

A vegades la dependència emocional fa que no es pugui acabar de tallar 

amb tot i encara que tallis físicament hi ha les xarxes socials, és 

complicat... Sempre que no hi hagi una ordre d’allunyament clar o un 

ordre de prohibició de comunicació pel mig. 

E1T_p.12_par.5_L1 

Primera perquè també hi ha una altra cosa que és molt important per 

nosaltres i que la llei va obrir que és aquí no es demana cap tipus de 

requisit per venir. O sigui si no tens papers pots rebre servei i atenció. 

Han de signar una papers amb les seves dades i tal però no es demana 

res. Ni que hagis denunciat, no han de demostrar res. L’únic que han de 

fer és explicar què passa i que volen fer amb la seva vida. I nosaltres 

acompanyem. I tampoc no hi ha temps. Això permet que cada dona faci 

el seu propi procés 

E2Gd_p.30_par.1_L3 

Doncs perquè és el primer moment on es marca que és l’home el que ha 

d’abandonar el domicili i que la dona es quedi a la casa. Perquè si la 

dona a sobre és la que ha de canviar de territori, els fills d’escola, etc. és 

doble victimització. La llei del 2004 de l’estat espanyol talla amb això i diu 

que es ell el que marxa. Això garanteix que l’entorn familiar sigui el de 

sempre i que no s’hagi de deixar res. Perquè l’altre és l’agressor i els 

mossos i la policia quan actuen se l’emporten a ell. Si funciona o no 

funciona doncs no. Però si que és veritat que els domicilis queden més 

en mans d’elles que d’ells i això ha permès a les dones doncs almenys 

no haver de marxar del domicili. 

E2Gd_p.31_par.3_L3 

Realment hi ha dificultats amb les dones que anar al SIE és una 

contraprestació. És a dir que des de serveis socials se’ls hi diu ves aquí. 

Llavors aquesta dona no ve aquí perquè vol. Hi ha dones que després 

E2Gd_p.32_par.6_L1 
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venint aquí i quan ens coneixen i tot ja estan encantades i diuen quina 

sort que finalment he pogut trobar un espai on ningú em jutja. Però n’hi 

ha altres que ja estan fartes de serveis, professionals (salut mental, 

EAIA...) i el tema de violència institucional 

Si, de dones que han viscut violències institucionals i quan arriben aquí 

un dels treballs més importants és crear confiança, aquesta vinculació 

perquè la persona se senti tranquil·la. T’adones que potser et passes dos 

mesos fent aquesta feina. I després comences. Perquè sinó és què li dic 

a ella perquè no em jutgi, estigui contenta... des de l’afecta, la proximitat, 

l’escola respectuosa i tal poder anar vinculant amb ella. I després es fan 

processos bonics.  

E2Ge_p.33_par.1_L1 

Nos enteramos un poco de su historia, identificamos la violencia machista 

aunque a veces la mujer no lo identifique del todo y trabajamos la 

identificación en otros ámbitos la ayudamos a identificar la afectación de 

esta en su vida y ella decide un poco el camino en el que puede seguir. 

Porque normalmente vienen con mucho malestar y sin tener muy claro 

por dónde empezar. Pero bueno trabajamos mucho con la demanda de la 

mujer… es necesito ayuda, me encuentro mal, me pasa esto y la 

ayudamos a ordenar un poco ese malestar. Donde está el malestar que 

es la que lo oprime, que es lo que necesitaría para poder romper con la 

situación de violencia. Hay mujeres que ya han roto con la situación de 

violencia pero que siguen con un padecimiento importante… ya sea 

porque se ha dado a otros ámbitos... claro las mujeres huyen mucho al 

tema de la denuncia y al procedimiento penal… porque son 

procedimientos muy difíciles porque en la actualidad la violencia machista 

todavía es muy difícil de probar,… no todas hay algunos que se detectan 

fácilmente pero hay otros que son muy sutiles y que es muy difícil tener 

una respuesta por la vía jurídica y que es una respuesta que es punitiva 

para el agresor y que da una protección durante un tiempo determinado a 

la víctima pero que en si hace falta otro tipo de procesos…. Y claro hay 

muchas mujeres que no entran en un procedimiento de violencia penal y 

que deciden poner fin con una ruptura de pareja y en esos casos claro 

consiguen romper pero en las mujeres madres es fácil que se traslade el 

foco de la violencia a los hijos y aquí es donde hay que trabajar. 

E3Ia_p.49_par.1_L5 

A ver estos casos son de los más variados. Claro las mujeres vienen un 

poco con la idea de que tienen que romper con la situación de violencia 

entonces muchas y es una cosa que nosotras trabajamos que es la 

vinculación al servicio al margen de que haya convivencia aún con el 

agresor porque entendemos que es un proceso que no es fácil y está 

muy bien que ellas cuenten con un apoyo y soporte profesional por un 

cuestión sobre todo de riesgo en el momento de la ruptura. Aquí se hace 

una intervención distinta con ellas, no obligamos a denunciar en el 

sentido de que depende del momento en que se encuentre la mujer 

podrá tirar adelante el procedimiento judicial o no, salvo casos de 

extremo riesgo en el cual nosotras entendemos que es necesaria la 

actuación casi de oficio sobre todo si hay menores en situación de 

violencia machista de riesgo, incluso hacemos comunicado judicial. Pero 

en principio la idea nuestra como intervención salvo por estos casos 

urgentes es decir que la mujer pueda hacer el proceso de elaboración de 

la ruptura para que no haya un retorno que realmente no es que lo deja 

E3Ia_p.50_par.3_L1 
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porque alguien le está diciendo que es malo para ella sino porque ella 

pueda hacer el proceso de duelo porque estamos hablando de violencia 

en el ámbito de la pareja y otros casos que no son en el ámbito de la 

pareja y que también están por aquí. Pero en el caso de violencia en el 

ámbito de la pareja está este plus de vinculo familiar ya sea porque son 

pareja o porque tienen hijos también eso son dos cosas diferentes y que 

tienen un peso importante y es importante respetar los tiempos de la 

mujer porque realmente se haga bien tanto des de un procedimiento 

judicial como de la vida misma y también que sepan de que aunque 

pudiera haber una reconciliación o un retorno puedan recurrir a nosotras 

porque es muy probable que se repitan situaciones. Es crear un espacio 

de confianza para ellas para hacer un trabajo que se haga bien y que 

realmente identifiquen futuras situaciones de violencia. Al mismo tiempo 

trabajar para sanar lo que haya pasado. Luego no es requisito venir a 

este servicio al haber roto con una relación de violencia o haber 

denunciado, son cosas que trabajamos aquí para que se puedan llevar a 

cabo pero que tampoco la mujer que retrocede o da marcha atrás por 

supuesto tiene igualmente la puertas abiertas y las tendrá todas las 

veces que haga falta. 

Si que intentamos hacer unos procesos de recuperación que sean 

buenos y normalmente no está dado por el tiempo porque cada mujer 

tiene sus tiempos pero no sabría decirte una media tampoco. 

E3Ia_p.51_par.5_L1 

NECESSITATS DELS INFANTS 

Fragment Codi 

A l’expedient d’infància es recull una miqueta tot. L’edat, el què li 

preocupa més a la mare, si hi ha ...... civils, si s’ha de fer un correu pel 

pare... perquè a vegades el pare es l’agressor o pot ser que no. Llavors 

relacions socials que té l’infant. Si la mare està satisfeta o no amb les 

relacions que té. La mare amb el pare, amb les germanes, amb els 

iguals, a nivell escolar, a nivell d’hàbits... llavors també salut, des de 

l’embaràs. Perquè moltes vegades pot ser que hi hagi violència durant 

l’embaràs i saber com afecta tot. Dificultats i problemes de comportament 

importants. Característiques emocionals, somatitzacions, etc. I aquí hi ha 

la violència. Com l’ha viscut. La violència de la mare. Si l’ha viscut 

d’alguna manera o si no perquè pot ser que l’hagi viscut o que no. 

Sempre la viuen però hi pot haver algun cas que la mare ha patit 

violència per pare part d’un home però que l’infant estava completament 

separat, o sigui que no estava vivint amb la mare aquell moment. Llavors 

directament no l’ha viscut però si. Llavors en quina freqüència, què feia 

l’agressor durant les agressions de cara el nen o la nena i també si 

l’agressor l’ha agredit a ell o ella directament, de quina manera, etc. i si el 

nen verbalitza d’alguna manera el què ha passat i si hi ha implicació 

judicial i si l’infant presenta alguna problemàtica. 

Llavors és molt important dir-te que com que l’atenció terapèutica d’un 

infant és un qüestió de pàtria i potestat el pare ha d’estar informat de que 

l’infant està sent atès aquí i qui ha d’informar-lo d’això és o la mare o en 

E1T_p.14_par.1_L2 
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el seu defecte, si no pogués ser així doncs advocats o a vegades mirem 

si poden fer-ho serveis socials. Que informin el pare de que l’infant està 

sent atès. Aquí ens trobem problemes en aquest sentit perquè a vegades 

hi ha hagut pares que han dit que l’infant no pot continuar sent atès aquí, 

llavors hem de parar d’atendre. Si hi ha una condemna de l’agressor 

poden ser atesos sense el seu consentiment però moltes vegades aquí 

no hi ha denúncia o no hi ha una condemna llavors moltes vegades els 

nens i les nenes no poden ser atesos aquí. També de cara a precaució 

dels nens i les nenes. Imagina’t que venen aquí, s’obren aquí i després 

van a casa del pare i ell els hi demana què t’han preguntat, què els hi has 

dit... doncs això també és una vulnerabilitat de cara als infants i s’ha de 

tenir en compte. No tots els infants poden ser atesos aquí al SIE. 

Si, pot ser que agafin el rol de l’agressor i acabin exercint violència a la 

mare. Amb una mare que a la relació de parella mai ha tingut autoritat, 

que el fill o la filla ha vist que agredint a la mare s’aconsegueixen 

determinades coses que es la manera de resoldre els conflictes a través 

de la violència doncs pot ser que acabi copiant. Ja només el fill sinó la 

filla. Com també i que no es pregunta mai, filles que repeteixen paper de 

víctima. Si veig que la manera de relacionar-me és el de víctima, o nois. I 

no hi ha molts estudis sobre la repetició del rol de víctima. N’hi ha molts 

de la repetició d’agressió, fills que repeteixen el perfil de l’agressor, que al 

cap i a la fi crec que és un 14%, vull dir són menys. Però noies i alguns 

nois que repeteixen el paper de víctima bastants. Tallar la transmissió de 

la violència i també és un punt a treballar. Però això passa per empoderar 

a la mare també, i depèn molt de l’estat de la relació mare – fill/a de com 

estigui. Si és un estat inicial o de menys afectació serà més fàcil. Quan hi 

ha casos més crònics és més difícil poder treballar això. Estic pensant 

amb patrons de nois agressius. A vegades s’ha de conscienciar a la mare 

de que potser haurà de trencar la relació amb aquest fill. 

E1T_p.20_par.4_L1 

A vegades el nen i la nena, el fill o la filla en cas que siguin fills/es que 

estiguin aquí per això, perquè pot ser que vinguin nens i que no vingui 

mare, es té en compte el què en la sessió de psicologia ha passat i el que 

el nen/a diu que necessita parlar. Si la nena/a diu no és que amb la meva 

mare no hi vull parlar això doncs evidentment no es parlarà. Tan dret té 

aquesta personeta com la dona mare. 

E2Gd_p.36_par.6_L1 

LA DONA COM A DONA 

Fragment Codi 

Està el programa d’acollida que és que quan una dona arriba aquí al SIE 

es fa una acollida que dura dos tres visites, depenent de cada cas. 

Llavors aquest programa d’acollida està la treballadora social i l’altre 

educadora. Algunes vegades puc fer-ho jo però no ho solo fer ja 

t’explicaré després perquè. Llavors es fa l’acollida i quan es tanca el 

programa d’acollida pot anar als diferents programes que hi ha. Que són: 

el programa socioeducatiu, el psicològic, el materno-filial, el jurídic i el de 

medicació. Es tanca l’acollida i llavors amb la demanda de la dona i el 

E1T_p.9_par.7_L11 
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que veus com a professional se li proposa un pla de treball. Llavors el 

programa socioeducatiu qui el fa. La treballadora social i les educadores. 

Jo aquí també estic. I es treballa la dona com a dona. Llavors està el 

programa psicològic que el fan les psicòlogues de dona i treballen la 

història de violència d’ella com a dona. El programa materno-filial està la 

psicòloga infantil i jo que sóc l’educadora materno-filial infantil.  

El programa materno-filial està la psicòloga infantil i jo que sóc 

l’educadora materno-filial infantil. Llavors aquí treballem amb la dona com 

a mare i amb els infants si és que han de ser atesos aquí. Llavors el 

programa jurídic que el fa l’advocada i el de mediació que el fa la 

mediadora cultural en els casos que l’idioma és un barrera ella intervé o 

pot fer classes d’alfabetització també. I aquí hi van les dones com a 

dones i majoritàriament són dones àrabs. Llavors no ho sé si t’ho he 

explicat massa bé si t’he fet un lio... t’apunto aquí què fa cadascuna. 

E1T_p.10_par.1_L8 

Es fa un pla de treball, llavors es fa la valoració del pla de treball i quan 

es veu que els objectius estan assolits doncs es parla amb elles i es 

consensua que el procés ja està acabat. Paral·lelament pot passar que 

pel camí es despengin i deixin de venir per mil motius diferents. Pot ser 

que hagin fet retorn amb l’agressor, pot ser que els hi hagi sortit feina i 

que tinguin dificultats per venir, pot ser moltes coses diferents. Jo sempre 

dic que aquí és com un laboratori, aquí dins les coses són més “senzilles” 

o que es veuen com més fàcil però quan surten a fora la vida continua i hi 

ha trenta mil problemes i clar imagina’t que es una dona que ha perdut la 

feina, que ha de buscar feina o que li canvien els horaris laborals, que viu 

al Priorat i que per venir cap aquí ha d’estar un dia sencer per venir en 

una visita d’una hora. La vida és molt complicada a vegades i pot ser que 

deixi de venir perquè no pot arribar aquí al SIE. Quan es tanca un 

expedient es pot tancar amb objectius assolits, procés finalitzat o no. 

Llavors en qualsevol moment poden tornar a venir aquí. 

Si normalment s’ha de treballar la desvinculació del servei perquè tampoc 

és saludable per elles que no es sentin segures de deixar el servei. Si 

has d’estar sempre amb un servei al darrere que els hi doni suport doncs 

clar s’ha de treballar la desvinculació i potser el procés de tancament 

igual pot durar un any. Diem doncs mira ara vindràs aquí cada dos mesos 

o cada tres després ens veiem d’aquí mig any. No és acabar els objectius 

i ja està. Que a vegades si però a vegades no. 

E1T_p.15_par.6_L1 

Treballem amb les mares quines eines tens tu per poder-te regular les 

emocions i després per contenir l’infant que tens 

E1T_p.19_par.4_L9 

Després de treballar això es treballa l’autoestima, les relacions socials la 

xarxa de família que tens i habilitats socials, i llavors també els fets que 

han passat. Com ho has viscut, què has vist, i també es treballa la relació 

amb el pare. 

E1T_p.19_par.4_L12 

Atenem a la dona com a dona. Una de les seves preocupacions com a 

primera demanda sol ser la de: ateneu els meus fills que estan molt 

malament. Clar tot això s’ha de resignificar tot i recol·locar. Es treballa 

com a dona i després com a mare. 

E2Gd_p.33_par.4_L8 
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Si, nosaltres també treballem molt amb el relat de vida de la persona. 

Resignifiquem el relat perquè aquesta dona ha estat mare, ha estat filla, 

ha estat ... i tot això forma part de tot el què ha viscut. Clar llavors agafar 

la maternitat com a cosa que no té res a veure amb el què hem viscut no, 

no?. I a partir d’aquí es treballa. Temes de culpes, de límits, tot això que 

cal resignificar. 

E2Ge_p.34_par.2_L1 

Clar i després el tema de la marentalitat que a mi com a educadora i 

també sóc mare no, però no hi ha el llibre de la bona mare, llavors aquí 

hem d’anar molt alerta de no caure a paranys estranys de primer de tot la 

idea de com cria una dona blanca, europea al seu fill/a, hem de 

començar a parlar de maternitats i no a una sola maternitat. I no només 

centrar la seva vida com a mare perquè ella no és només mare llavors a 

vegades amb això tornem a antics mandats de tu ets mare per davant de 

tot i tal i a l’hora d’aprendre a posar límits. No totes les dones som mares 

súper guays i tal i qui surti d’això ja està malament, no. Hi ha una lectura 

que passa per que els homes assumeixin la seva part de responsabilitat 

perquè és el pare, perquè si si és el pare, que es mulli. I tot el tema de 

què vol dir ser mare, hi ha maternitats com dones. Tot el tema de la 

marentalitat no té una recepta de com ser una bona mare i això no és. 

Perquè pot ser que la violència hagi arribat d’una manera o d’una altra o 

pot ser que tampoc ni tant. Vull dir que a cada cas s’ha de veure com, qui 

és la persona que tenim davant. I això vol dir no tenir un manual sinó tenir 

la capacitat d’estar com molt alerta de què fa la dona, escoltar molt, etc. 

E2Ge_p.34_par.4_L1 

Llavors si col·loques al nen també col·loques a la dona, com a dona i 

com a mare 

E2Gd_p.36_par.1_L8 

Clar en el grup de recolzament mutu surt una de coses que clar... que la 

meva filla adolescent, que tal... però clar no és prioritza això, està clar 

que ho treballem si passa però es que sinó és focalitzar un altre cop amb 

el tema de les mares i el què esta clar és que quan ella es recupera com 

a dona, com a persona, comença a connectar i a validar-se certes coses i 

treure’s culpes i a poder-se... comença a transitar la seva maternitat des 

d’un altre punt, no des de la culpa, no des de si no sóc bona mare i si 

estic sota la mirada dels altres què és ser una bona mare, etc. sinó qui 

sóc jo... i a més a més sóc mare. I automàticament els vincles amb els 

fills i filles millora. Llavors es com dir treballem només això, no, hi ha 

altres aspectes de parts seves, la part professional, la part social, la part 

espiritual... totes són importants. Es que sinó és com centrar-ho sempre 

en la mare, la mare , la mare i a vegades treballar més qui erts tu... el què 

fa la violència és que desconnectes de tu mateixa. 

E2Ge_p.38_par.5_L1 

Amb la dona es fa un treball integral. E2Gd_p.38_par.6_L1 
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VINCLE MARE – INFANT 

Fragment Codi 

El programa materno-filial està la psicòloga infantil i jo que sóc 

l’educadora materno-filial infantil. Llavors aquí treballem amb la dona com 

a mare i amb els infants si és que han de ser atesos aquí. 

E1T_p.10_par.1_L8 

Hi ha un protocol. T’explico el del programa materno-filial. Quan una dona 

passa per un programa d’acollida i ella fa la demanda o des dels 

professionals que fan l’acollida detecten que estaria bé passar al 

programa materno-filial se li dona una hora amb l’equip d’infància. Que hi 

som psicòloga i jo (educadora social). Es fa un primera entrevista amb la 

mare, que pot ser una, dues o tres. Normalment són dos tres entrevistes 

amb la mare amb la que es parla de el fill o la filla, l’afectació de la 

violència que ha tingut i es valora si es necessita o no atenció psicològica 

o educativa per aquell infant. Llavors amb la mare també se li proposa 

que mentrestant el nen/a estigui sent atès amb ella es farà un treball 

paral·lel de cara a poder treballar el mateix o similar al què està treballant 

l’infant. I això es sol fer sempre a tots els casos. 

E1T_p.13_par.6_L1 

No hi ha una tècnica específica per treballar el vincle. Es treballa amb la 

mare sobretot. Si hi ha un trastorn del vincle ho treballa la psicòloga. I 

sinó les educadores de cara a apropament, amb pautes educatives de 

cara a reconduir algunes conductes dels infants que preocupen molt a les 

mares i és anar treballant a través de l’infant i a través de la mare.  

Normalment es va treballant per separat però si que algunes es poden fer 

conjuntes i es va fent el seguiment. 

E1T_p.15_par.4_L1 

Si, al programa materno-filial el què primer es treballa és la identificació 

emocional i l’auto regulació emocional perquè fins que això no està una 

miqueta assolit tu no pots entrar a treballar altres coses. Llavors el què 

primer treballem és el saber identificar les emocions de notar les 

sensacions al cos i amb les mares també, treballem una eina que es diu 

el tripòmetre que és saber com estàs tu d’accelerada, a nivell d’energia 

perquè clar quan un nen/a es desborda, si la mare no és capaç de 

mantenir la calma i els dons perden la calma doncs és difícil que aquest 

infant aprengui a autoregular-se. Llavors treballem amb les mares quines 

eines tens tu per poder-te regular les emocions i després per contenir 

l’infant que tens. Amb l’infant es treballa paral·lelament el poder adonar-

se de et passa això o allò i poder-hi posar cognició, què passa, quins 

pensaments t’han vingut.  

Després de treballar això es treballa l’autoestima, les relacions socials la 

xarxa de família que tens i habilitats socials, i llavors també els fets que 

han passat. Com ho has viscut, què has vist, i també es treballa la relació 

amb el pare. Perquè no deixa de ser el pare de l’infant llavors es treballa 

la relació amb el pare. Moltes vegades és com et pots protegir tu de 

segons quines accions del pare, depèn de quins comentaris faci el pare, 

donar-li eines. Clar molts d’aquests infants continuen tenint visites amb 

els seus pares i moltes vegades aquests pares continuen exercint 

violència cap a la mare a través del fill. Els nens acaben sent el vehicle 

de la violència i és intentar que ells puguin desenvolupar eines per tal de 

E1T_p.19_par.4_L1 
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preservar i això depèn mot de l’edat, del què ha passat, etc. 

Tornant al programa materno-filial, sobre els grups normalment fem un 

grup per trimestre i llavors el d’infants es selecciona mes o menys per 

edat i llavors depèn de qui doncs es valora i es procura que es faci en un 

dia que no hi hagi moltes activitats extraescolars per interferir el mínim en 

la vida dels infants i es procura que siguin grups més o menys estable.  

I a les mares es valora que puguin assistir i després es va proposant 

dintre del mateix grup. És indiferent que els infants estiguin amb un grup i 

les mares amb un altre poden anar per paral·lel o no. Al principi si que 

fèiem grup dels mateixos infants i grup de les mateixes mares, però vam 

veure que no era massa eficaç perquè igualment no anaven al mateix 

ritme. Llavors ja fa anys que ho fem així. Llavors hi pot haver alguna 

mare que vingui al grup de mares i al grup d’infants, o que vingui al grup 

d’infants com a mare o només al de mares. 

La duració és el de mares dura unes 6-7 setmanes depenent. A vegades 

un grup s’allarga més. I el d’infants unes 10-12 setmanes. 

E1T_p.13_par.2_L1 

La violència malmet molt el vincle entre la mare i el fill/a, el fa molt malbé. 

I llavors el sistema judicial és on es culpabilitza més a la mare. Són males 

mares. El focus es posa en ella. I llavors s’hi posa l’EAIA i ràpidament hi 

ha retirades de criatures, unes perversions terribles. Llavors clar o 

enforteixes molt aquesta dona com a dona i no només com a mare o sinó 

aquesta dona no podrà sostenir absolutament res de tot això. És un 

treball molt conjunt. 

E2Gd_p.34_par.1_L8 

Clar el vincle hi és amb aquesta criatura llavors què és el què li passa a 

ella amb aquesta criatura què és. Escoltar-la el que sent, no? Com ho 

viu, quines són les coses... clar pensa que una de les coses que et 

demanen més és que no li poden posar límits al nanu perquè clar moltes 

vegades qui posa límits es el pare, el rol del límit. Aquest repetició de 

patró com els hi costa no? Això és una de les coses que surten no? El 

vincle ja és quan la mare està millor i comença a connectar més amb ella 

mateix està millor amb el nanu, això és una realitat. Llavors moltes 

vegades no és la marentalitat en si sinó com tu t’estàs connectant amb tu 

mateixa. I dins d’aquesta connexió amb ella mateixa està la seva part 

com a mare, això és important.  

Llavors hi ha mares que encara que hi hagi hagut violència és molt sa, no 

ha estat malmès. I depèn n’hi ha que està molt mal més. N’hi ha que han 

rebut, n’hi ha que la filla ha estat abusada, el pare ha abusat sexualment 

d’ella i la mare llavors és quan hi ha una culpa. 

E2Ge_p.35_par.3_L1 

Així com et puc dir que en una situació de violència el vincle entre mare i 

fill és el primer que queda afectat, en el procés de recuperació és el 

primer que es pot reparar. Quan la mare trenca amb la situació de VM és 

capaç de poder començar a protegir als seus fills/es, empatitzar amb el 

patiment d’ell i no nomes del seu, a buscar estratègies de contenció i 

reparació.  

E3Ie_p.58_par.4_L1 

Al SIE el vincle mater-filial es treballa a nivell individual amb la 

professional i a nivell grupal. A nivell individual primer de tot cal fer una 

exploració de les capacitats i habilitats marentals de la mare, el nivell 

d’afectació d’aquestes i les possibilitats de reparació. Partim de la idea de 

E3Ie_p.58_par.5_L1 
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que si una mare manca de capacitats marentals, o les te limitades, el 

procés de reparació del vincle serà més dificultós, així com assegurar 

que el menor estigui ben ates per la mare. En aquests casos,  caldrà 

suport de serveis externs com SAAP o EAIA.  A nivell grupal, s’ha 

dissenyat un taller específic on es treballen com millorar la relació amb 

els fills/es: la importància de re establir les pautes, hàbits, etc;  com 

establir canals de comunicació sans amb els fills/es,  treballar l’afectació 

de la violència en els fills/es per que les mares puguin empatitzar amb el 

patiment dels menors. 

TREBALL INDIVIDUAL 

Fragment Codi 

Doncs amb els infants depèn de l’edat. Si són infants es treballa d’una 

manera si són adolescents d’una altre. Des d’autoregulació de les 

emocions, mapa corporal de les emocions, identificar emocions, 

treballem també amb el pot de la calma, dinàmiques de l’arbre 

genealògic i posar la relació que tens amb cada familiar. Una altra 

dinàmica que fem és la del cor, gat, abella, tireta; que és posar una 

tireta a qui creus que necessita ser curat, el cor a qui t’estimes, l’abella 

a qui et fa por, i el gat a qui et fa ràbia. Es fan activitats d’aquestes en 

grup per poder anar identificant les coses que els hi ha passat. Els 

nens i les nenes ho parlen tot. Però no s’obliga a ningú a parlar ni a dir 

el què sigui. És confidencial, no es pot explicar res del què passa aquí 

a  fora, es pot compartir amb la mare si es vol però ja està. Es fan 

activitats de relaxació a l’entrar i al sortit, mindfulness, etc.  

Un cop acabada la sessió fem un full de registre. Pensa que cada dona 

té un expedient i un cop acabada cada sessió cada professional hi 

traspassa la intervenció que ha fet. Perquè tothom tingui accés al què 

ha fet cadascú a la seva sessió. Imagina que jo faig una sessió i em 

diu que he de fer un retorn. Jo no sé qui vindrà. Jo ho poso allà perquè 

qui la vegi sàpiga de què va. O que hi ha hagut una modificació a nivell 

de mesures civils, o en tema de salut ha passat alguna cosa important.  

E1Ttii_p.21_par.3_L1 

Quan hi ha una afectació per violència no només es treballa el vincle. 

El vincle està afectat però hi ha moltes altres àrees que també estan 

afectades. El vincle és com una àrea més que es va treballant. 

E1Ttid_p.15_par.4_L7 

Com que treballem molt des de que la dona és la protagonista de 

l’espai i ella tria en quin moment. És a dir nosaltres no adoctrinem a les 

dones no les obliguem a venir. Igual ara no és el seu moment, potser 

en un primer moment ella vol treballar un tema d’un abús sexual en 

infància i quan comença veu que no pot i que no és el seu moment. 

Tenen tot el dret i la llibertat per dir ara no i escolta quan em senti 

preparada ja tornaré. Clar que hi ha processos que es trenquen. 

Perquè no és la voluntat del professional sinó és la persona que ve qui 

decideix i qui planteja com es vol acompanyar tot. 

E2Getid_p.32_par.5_L1 

Llavors el tema de maternatge doncs nosaltres atenem a la dona com E2Gdtid_p.33_par.5_L1 
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a dona. Una de les seves preocupacions com a primera demanda sol 

ser la de: ateneu els meus fills que estan molt malament. Clar tot això 

s’ha de resignificar tot i recol·locar. Es treballa com a dona i després 

com a mare. I evidentment es fan exploracions amb els nens i les 

nenes d’aquestes dones que tenen fills i filles per a veure quins són els 

danys que hi ha hagut.  

Aquí es fa un treball molt coordinat a nivell d’equip. Totes les persones 

que fem les acollides amb les psicòloga infantil. Es fa un treball a dues 

bandes. Perquè elles atenen els infants i no en tots els casos s’atenen 

els nens i les nenes perquè el primer que es fa amb una acollida és ja 

no només el fet d’acollir com a dona sinó explicar què és el SIE, 

demanar com la podem acompanyar. Si hi ha fills i filles a càrrec surt el 

tema de la violència. Perquè la violència ho espatlla bastant tot i també 

la relació amb els fills i filles i perquè molts agressors utilitzen els fills 

com a moneda de canvi. 

E2Getid_p.33_par.6_L1 

És lu que demanaria un nen a la seva mare i al seu pare quan es 

separen, res és molt senzillet. Que són pel dret del fill i la filla i va molt 

bé per tothom per col·locar. Llavors si col·loques el nen també 

col·loques a la dona, com a dona i com a mare. 

E2Gdtii_p.36_par.1_L2 

Si, en principio la primera visita es identificar la situación de violencia 

machista y valorar si este es su servicio o no. Si no hay violencia 

machista se define que tipo de servicio tendría que atenderle y se hace 

derivación. Si es un caso de violencia machista intervenimos las 

profesionales de aquí, la intervención se hace a partir de la 

identificación de los ámbitos afectados o de necesidad de atención 

urgente que puede ser variado. Según este tipo de afectación y 

necesidad se decide el profesional que atiende mejor esta área y así 

se define el acompañamiento. Luego también atendemos casos de 

urgencia. Casos de una mujer que se presenta que acaba de recibir 

una agresión y que no puede volver al domicilio por ejemplo que serian 

las emergencias. Porque hay muchas mujeres que vienen con 

urgencia pero que no son emergencias osea tú valoras que hay una 

situación de riesgo y que necesita una protección inmediata por una 

situación grave pero hay muchas que están muchas en situación de 

riesgo pero no es tan alta y que si que necesita una contención, una 

atención, una respuesta al momento porque le urge la situación que se 

pueda encontrar pero no necesariamente es una emergencia. Eso 

también depende del profesional. Si es una mujer que tiene 

seguimiento aquí y le coge su profesional de referencia o si es una 

situación de emergencia de denuncia y tal intervengo yo, si es 

necesidad de espacio de acogida intervenimos juntas con la 

trabajadora social y se va decidiendo un poco. También puede haber 

emergencias a nivel psicológico, una señora que está desbordada o 

que tiene un brote por lo que sea porque hay un detonante. 

E3Iatid_p.42_par.2_L1 

Si hay distintos tipos de baja no. Hay baja por abandonamiento del 

proceso, procesos por los cuales se han conseguido algunos objetivos 

y hay otros pendientes… intentamos que siempre haya un dialogo con 

la mujer que permita saber en qué momento quiere parar y podemos 

consensuar, este es el momento de parar porque por distintos motivos 

E3Iatid_p.53_par.1_L1 
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y circunstancias de la vida no vienen bien seguir con las visitas, pues 

se frena, se hace una recomendaciones y si en algún momento tiene 

que retornar retorna. Aquí o en otro servicio, hay muchos casos que se 

paraliza la atención aquí i se pasa a otro centro porque cambia de 

territorio o porque se prioriza otro servicio, también puede ser. Si es un 

proceso de recuperación normal incluso se trabaja la desvinculación 

no… claro hay muchos casos que un proceso normal y natural en el 

cual se va haciendo una desvinculación progresiva y casos en los que 

hay que hacer un trabajo de desvinculación de que cuesta más 

caminar sola y a demás ha hecho un vinculo y un soporte… ha 

conseguido aquí un espacio que la ha fortalecido y la ha sostenido 

pero de la cual aun le cuesta decir mira, ahora ya puedo caminar sola 

no. Son pasos que a veces cuestan más y que también se hace un 

trabajo de desvinculación incluso en algunos casos que la mujeres 

marchan también se hace una trabajo de desvinculación pero con 

seguimiento de llamadas telefónicas para ver cómo va todo. Porque 

son procesos también de acompañar de otra manera no. 

Si, si… y después pienso en otros casos de mujeres que han hecho un 

buen proceso, se han desvinculado y tal y luego ha habido algún 

detonante o algo y que vuelven a pedir algún atención puntual 

telefónica o surge alguna cosa jurídica puntual… que la violencia ya 

queda más lejos pero que sienten la confianza como para consultar 

porque tienen relación y si que se hace este contacto puntual. También 

es una forma de mantener el cuidado que se inicio i que se ha 

generado un vinculo hay no… pienso en casos… Normalmente los 

jurídicos hay pocos acompañamientos porque nosotras lo que 

intentamos es tener un primer asesoramiento sobre violencia como 

ruptura de pareja y luego ellas cogen una abogada o de oficio o si lo 

pueden paga privado y es este el profesional que sigue lo jurídico, yo 

ya no intervengo aquí salvo que sea una mujer que tenga dificultad con 

la lengua, nosotras tenemos mediadora y podemos facilitar los 

contactos entre ellos, conseguir la documentación etc. Y ahí sí que hay 

más de un acompañamiento o una mujer que le cuesta mucho tomar la 

decisión de empezar el proceso judicial y finalmente da el paso no… 

claro mi intervención jurídica es como muy puntual entonces no, y 

suele pasar que hay mujeres que también hayan hecho un buen 

proceso de recuperación a nivel psicológico, a nivel educativo en el 

ámbito social pero que de aquí un tiempo (porqué lo jurídico siempre 

va muy lento) aparece alguna cosa y vuelven a venir. Y es 

normalmente una consulta puntual de un reclamo puntual o cosa 

pendiente. Está muy relacionado con la violencia que igual en aquel 

momento pueda abrir alguna cosa, por eso yo recojo y valoro el 

entorno no solo el jurídico sino como están yendo las cosas, que 

impacto tiene esto en tu vida porque igual eso abre otras cosas y es 

importante valorarlas.  

E3Iatid_p.48_par.5_L1 

Hi ha un protocol a seguir en la intervenció amb els fills i filles, però 

com tu bé ja dius, es fan excepcions segons el cas. Inicialment, segons 

marca el protocol, la psicòloga infantil fa una primera exploració del 

menor que consisteix en una primera visita amb la mare a soles per 

elaborar l’anamnesi. Posterior realitzar unes tres visites amb el/la 

E3Ietii_p.51_par.2_L1 
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menor on observa el nivell d’afectació a partir de la presencia o no de 

simptomatologia, àrees afectades, capacitat d’introspecció, etc. A partir 

d’aquesta exploració la professional valora quin tipus d’intervenció s’ha 

de fer: terapèutica o psicoeducativa. Hi ha casos en que es decideix la 

derivació a serveis externs com CSMIJ o CDIAP. 

A nivell de prevenció on es treballa la no normalització de la violència, 

desconstruir els estereotips de gènere,  etc.  

A nivell d’atenció  treballar la gestió de les emocions, reforçar les 

capacitat de resilència, reconduir conductes disruptives, etc.  

E3Ietii_p.52_par.4_L1 

L’eina d’intervenció principal és el joc lliure, l’observació i l’escolta 

activa,. És el menor qui decideix què fer en la sessió. En alguna 

ocasió, es fan jocs i/o dinàmiques dirigides però no es dona sovint. Les 

visites són individuals i puntualment, quan es creu necessari es fa 

alguna visita conjunta amb la mare. 

E3Ietii_p.52_par.5_L1 

TREBALL GRUPAL  

Fragment Codi 

Llavors abans que em preguntaves pel tema del vincle i així doncs fem 

un grup de mares que estan aquí. Amb aquest grup es treballen 

diferents aspectes i un dels aspectes és el vincle que es treballa a nivell 

grupal. A nivell grupal la qualitat d’intervenció augmenta perquè no és 

el mateix que jo pugui explicar-li o dir-li a una dona el que li expliqui una 

altra dona i li digui doncs mira a mi això també em va passar, em sento 

identificada, etc. I amb els infants també treballem a nivell grupal. Com 

a dona també es treballa a nivell grupal la recuperació de la violència. 

E1T_p.18_par.1_L10 

Per exemple una de les coses que vam fer és fer un conte. Que les 

mares poguessin fer un conte de cada fill/a explicant-les-hi quina era la 

seva història perquè el que falta moltes vegades a nivell de violència és 

un relat del què ha passat. Perquè moltes vegades creiem que els 

infants no se n’adonen i en realitat ho saben tot. Falta un relat coherent 

del què ha passat. I una de les maneres que vam veure era explicant 

un conte on es poguessin identificar els nens/es. Llavors es va treballar 

això a nivell grupal amb les mares. Que és una manera també de 

treballar el vincle. Si tu li expliques el què ha passat doncs tant per la 

mare com per l’infant és sanador. 

E1T_p.18_par.5_L3 

I a les sessions grupals es fa un registre grupal de cada sessió on 

s’avaluen dues coses, com ha anat a nivell metodològic  i a nivell 

personal què ha passat a cadascú. Llavors quan s’acaba el grup es fa 

una devolució grupal a cadascú, de si es tanca el procés de grup 

perquè ja està o es continua a nivell individual en alguna dona o mare. I 

a nivell del grup dels infants igual. Quan s’agafen sessions de grup 

només fan grupals i és molt intens. Només en algun cas es valora si es 

fa però normalment si estàs fent grup només fas grup. Les mares pot 

ser que tu estiguis al grup de mares, que el teu fill/a no estigui al grup 

E1Ttgi_p.21_par.3_L17 
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d’infants i llavors que tinguis visita amb el teu fill/a i en veiem. Clar 

també és més curta, el grupal de dones dura 6 setmanes. I si alguna 

dona pel què sigui no se sent còmode a nivell grupal es torna a 

individual.  

Es fan diferents grups. En el programa materno-filial hi ha dos grups; el 

de mares i el d’infants. A nivell psicològic pot haver-hi grups de trauma. 

A nivell socioeducatiu hi ha diferents grups també. Llavors pot ser que 

una dona si pot i en té ganes i es valora favorable per ella pot ser que 

estigui venint a tres grups alhora. Que normalment no ho fem però es 

podria donar el cas. Pots fer diferents programes simultàniament. 

Normalment fem la devolutiva amb la dona sobre com està o fem la 

conjunta depèn del nanu. 

E2Ge_p.36_par.5_L5 

Si però en els grups es parla de la maternitat com un aspecte més i un 

àmbit més de la nostra vida perquè no... o sigui no és el centre. 

E2Ge_p.38_par.3_L1 

Clar en el grup de recolzament mutu surt una de coses que clar... que 

la meva filla adolescent, que tal... però clar no és prioritza això, està 

clar que ho treballem si passa però es que sinó és focalitzar un altre 

cop amb el tema de les mares i el què esta clar és que quan ella es 

recupera com a dona, com a persona, comença a connectar i a validar-

se certes coses i treure’s culpes i a poder-se... comença a transitar la 

seva maternitat des d’un altre punt, no des de la culpa, no des de si no 

sóc bona mare i si estic sota la mirada dels altres què és ser una bona 

mare, etc. sinó qui sóc jo... i a més a més sóc mare. I automàticament 

els vincles amb els fills i filles millora. Llavors es com dir treballem 

només això, no, hi ha altres aspectes de parts seves, la part 

professional, la part social, la part espiritual... totes són importants. Es 

que sinó és com centrar-ho sempre en la mare, la mare , la mare i a 

vegades treballar més qui erts tu... el què fa la violència és que 

desconnectes de tu mateixa. 

E2Ge_p.38_par.5_L1 

A nivell grupal, s’ha dissenyat un taller específic on es treballa com 

millorar la relació amb els fills/es: la importància de re establir les 

pautes, hàbits, etc; com establir canals de comunicació sans amb els 

fills/es, treballar l’afectació de la violència en els fills/es per que les 

mares puguin empatitzar amb el patiment dels menors, 

E3Ie_p.57_par.7_L1 

AVANTATGES I LIMITACIONS 

Fragment Codi 

Clar pensa que aquí a Tarragona ve gent de sis / set comarques 

diferents. Estem atenent a gent del Priorat. Una dona que ve del Priorat si 

no és de Falset que visqui amb un poblet necessita tot un dia per baixar 

aquí. Clar això és inassolible. O de la Conca de Barberà necessiten tot el 

dia per venir aquí. Aquí si que notem molt que ve la gent de la costa. De 

la línia de tren de la costa des del Vendrell fins a Cambrils. Perquè les 

comunicacions són més fàcils, però fora d’aquí és complicat que puguin 

arribar. O tenen cotxe o és molt difícil. A Barcelona si que hi ha molts 

E1T_p.17_par.7_L1 
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mitjans de comunicació però aquí està molt limitat. Llavors si que fem 

entrevistes via Skype. Per apropar-nos a aquests territoris. Però és molt 

limitat i perds molta qualitat de l’entrevista, no és el mateix. Però en 

alguns casos es fa... tot perquè puguin ser ateses. Depèn de quins temes 

no es poden treballar com abusos o temes delicats. Però a nivell educatiu 

si, tot i que no és el mateix. 

Personalment penso que les lleis que tenim en aquest país de protecció 

del menor són totalment ineficaces, que els sistemes de protecció del 

menor no funcionen i que els infants estan doble o triplement victimitzats; 

pel pare, per l’entorn i pel sistema judicial. Perquè aquí hem tingut casos 

d’infants que han estat abusats pel pare i continuen tenint visites amb 

aquest pare. 

E1T_p.20_par.2_L1 

I llavors aquí hem tingut situacions d’infants que tenien permís d’anar a 

veure el seu pare a la presó que hi estava perquè havia assassinat a la 

seva mare. Estàvem acompanyant a dos nens que havien vist com el 

pare havia assassinat a la mare. Vull dir una cosa extraordinària. 

E2Gd_p.34_par.1_L5 

És la llei, es la violència també econòmica que s’exerceix a les 

treballadores d’aquí, si això fos un servei d’homes cobraríem el triple. 

Però és que ja no és que cobréssim el triple, és que cobréssim un sou 

digne llavors aquesta cosa que té a veure també amb... 

E2Ge_p.39_par.1_L5 

Ser dona a l’educació social té el que té. El teu company home únic que 

hi ha a classe és el que trobarà feina primer i cobrarà més. En pots estar 

segura. Si tu ets arquitecte i estàs envoltada d’homes tu com a dona no 

cobraràs més ni seràs més valorada ni agafaràs els millors projectes, al 

revés seràs invisivilitzada. Aquest es el nostre present. Totes les feines 

de dones baixen.  Medicina cobraven molt fins que van entrar dones i es 

va acabar. En qüestió d’educació tres quartes parts del mateix i vinga. 

E2Gd_p.39_par.5_L1 

Llavors jo penso que el que falta aquí és tot el desenvolupament  de 

realment d’una legislació que valgui la pena, el món judicial per nosaltres 

és molt bèstia i fa molt mal. Aquí amb dones que fem deu passes 

endavant veus que a la que comença el judici tornem enrere i venga dale 

que te pego...  llavors això són limitacions, no tan al servei sinó amb qui 

treballem, no... i aquest despreci per la feina feta és el mateix despreci 

que el sistema té per les dones en general i això és una realitat i en molt 

moments “cabreja” o... et sap greu o t’indigna. 

E2Ge_p.40_par.1_L2 

I una altra de les coses que penso que en aquests moments... estem 

sostenint molta violència a fora al carrer, a les nostres vides en la nostra 

postura de tot el què passa... i és molta violència tot el punyeteru dia... i 

en aquests últims temps més penso que ens hem de cuidar molt entre 

nosaltres, hem de tenir espais amb molta cura, amabilitat i tendres 

perquè sinó petaríem perquè estem sostenint l’escolta de relats molt 

durs, surts a fora i dius puf... vienen curvas, no?... i en aquest sentit de 

que trobes el reforç en les companyes i amb el teu activisme, amb les 

teves històries, però tenir un bon equip és fonamental quan treballem 

amb violència masclista perquè a més som totes dones i estem totes 

travessades també per aquesta violència. Per tant estem en cuidar-nos 

molt, estaria bé que ens cuidessin també des de les altes esferes però... 

E2Ge_p.40_par.3_L1 
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(rialles) 

Hay algunas zonas que no están cubiertas y la crítica que se hizo des de 

los movimientos feministas de base a la creación de los SIE es que son 

recursos que abarcan territorios muy amplios y no tienen esta cercanía 

de atención y está un poco limitado el acceso.  

E3Ia_p.44_par.2_L8 

Claro, es un buen servicio pero que depende de otros recursos no, por 

ejemplo. Osea por un lado es positivo porque por un lado por ejemplo 

nosotras no tramitamos prestaciones y nuestro proceso de recuperación 

no están relacionados tanto a una cuestión económica pero lo económico 

por ejemplo condiciona mucho en la recuperación de las mujeres porque 

si tú no tienes donde vivir, claro, es muy difícil entrar a trabajar otras 

cosas no, o si no tienes para comer. Entonces sí que es cierto que son 

pros i contras por decirlo de alguna manera no. O por ejemplo todo lo que 

son servicios de acogida o de habitatge social porque según la situación 

económica en la que se encuentre una persona dificulta más entrar a 

trabajar otros temas. O poner a la persona en una situación mayor de 

vulnerabilidad… salud mental… todos los casos de mujeres que están en 

situaciones… o toxicomanía… que son mujeres que tienen además de la 

violencia machista otras problemáticas y que la intersección de ambas 

(porque entendemos que si que en la violencia machista intervenimos 

nosotras) pero que hay otros problemas o dificultades que dependen de 

otros recursos y que muchas veces es difícil atender a este tipo de casos 

porque nosotras no podemos llegar a atención psiquiátrica ni tampoco 

pretendemos tenerla no porque nosotras básicamente trabajamos en 

coordinación con estos recursos. Pero sí que es cierto que este tipo de 

mujeres es necesario recursos muy específicos que también están muy 

relacionados con la violencia pero que nosotras no podemos acceder. O 

recursos que son limitados por ejemplo sí que hay casas de acogida para 

mujeres con problemas de toxicomanía pero no están tan especializados 

en tema de enfermedad mental, entonces es difícil en algunos casos. En 

parte es positivo porque cada servicio se especializa y lo nuestro es 

violencia machista y en todo caso nos nutrimos de los servicios que están 

especializados en lo suyo pero sí que es importante cuadrar recursos. 

Faltan recursos de otro tipo que no existen a lo mejor. Esta es otra 

limitación.  

E3Ia_p.54_par.4_L1 

Otra cosa por ejemplo la atención a menores. La atención a los menores 

depende de la voluntad de los padres y autorización de ambos 

progenitores y si no hay un elemento jurídico que permita valorar 

situación de violencia nuestra intervención es difícil defenderla de cara lo 

jurídico eh... yo entiendo perfectamente que hay casos en los que 

tendríamos que intervenir pero que tenemos una limitación porque si el 

otro progenitor no autoriza nosotras no podemos intervenir… Son 

limitaciones a la hora de intervenir. La intervención de los menores 

depende de la autorización de los progenitores.  

E3Ia_p.55_par.2_L1 

El juez tiene que valorar que hay una situación de violencia acreditada 

para que un servicio especializado en violencia intervenga, básicamente 

es eso. Y hay muchos casos de violencia que no están jurídicamente 

acreditados. Los puedo acreditar yo como profesional especializada en 

violencia pero eso no tiene un peso muchas veces suficiente según para 

E3Ia_p.55_par.3_L2 
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que ámbitos. Yo creo que un hándicap seria tener un reconocimiento tan 

nosotras como… Que tu no tengas la autoridad como personal 

especializado en poder acreditar esta situación limita en algunos casos. Y 

si, la violencia machista se puede ver en muchísimos sitios. Pero yo 

hablo de casos específicos de personas, yo hablo que si esta mujer está 

recibiendo en este momento violencia machista no… yo no hablo de la 

violencia que podemos recibir todas como violencias institucionales pero 

no, estoy considerando un caso específico para acceder a determinados 

recursos que son cosas distintas. Esto parece el fantasma de la contraria 

a este tipo de intervencionismo y dependiendo del momento histórico en 

el que te encuentres también afecta. 

RECURSOS DE L’ADMINISTRACIÓ 

Fragment 
Codi 

És la manera que té la Generalitat de minimitzar els costos d’un servei, 

de precaritzar les condicions laborals dels treballadors, de tenir un 

servei a costa de les condicions precàries dels treballadors. Perquè sinó 

si treballéssim com a professional públic les condicions serien unes 

altres i els sous serien uns altres i els dies de vacances de lliure 

disposició. Llavors tenim un servei, però amb unes condicions més 

precàries.  

E1T_p.9_par.1_L1 

Si, és clar. I tant. La violència masclista és un punt que queda molt bé 

als programes electorals però llavors no se li dona els recursos 

necessaris. Només per començar amb l’espai aquest que tenim és 

súper limitat per fer grups de dones, grups d’infants... és molt limitat. 

Algunes vegades hem hagut de buscar un espai a fora per poder fer 

grups. Des d’infraestructures fins a condicions laborals de les 

treballadores que estem aquí a recursos que se li poden oferir a les 

dones. 

E1T_p.17_par.5_L1 

Llavors això per una banda fidelitzar un equip si tens problemes 

econòmics és complicat però per altra banda la part positiva que li haig 

de trobar perquè sinó esto es infumable, és que hi sóc perquè vull. 

E2Ge_p.39_par.6_L11 

Però jo penso que és lo que personalment trobo a faltar i després si que 

penso que seria interessant que som les que estem a primera fila i que 

tenim una mirada, i a vegades jo crec que la gent que es dedica des 

d’un despatx a fer polítiques ens hauria d’escoltar més o hi hauria 

d’haver canals de comunicació molt més propers, horitzontals... 

E2Ge_p.40_par.1_L8 

I tanto que si, muchissimos más. Hay muchos recursos que están 

colapsados. Las casas de acogida están colapsadas, no tenemos 

posibilidad de ayudar a muchas mujeres. Y servicios sociales no tienen 

los recursos como para servicios de pago. Nosotras aquí tenemos 

posibilidad de derivar a una sola casa de acogida que no necesitamos 

autorización de servicios sociales, claro las otras son pagadas. Todo lo 

que son casas de acogida de urgencia están privatizadas, si que están 

subvencionadas y están mas accesibles pero tiene que pagar servicios 

sociales. Nosotras tenemos una que depende del departamento pero 

E3Ia_p.56_par.3_L1 
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claro son pocas plazas y siempre está llena. Pero claro porque están 

colapsadas las de larga estancia entonces claro la mujer tarda mucho 

en tener una plaza. Faltan recursos de acogida. Las prestaciones 

también son muy bajas… 426 euros ni que fueras una única persona… 

y son mujeres con hijos y cargas familiares... muchas veces dependen 

de realmente conseguir una orden de protección que les permita hacer 

uso del domicilio… bueno i depende porque si el domicilio es un alquiler 

alto tampoco pueden acceder… si faltan recursos. De estos y 

profesionales. Falta formación a profesionales de otros ámbitos sobre 

violencia. I faltan profesionales en los recursos. Aquí faltaría por lo 

menos una psicóloga más de adultas y otra de infantil. Habría que 

duplicarlas. Para dar un servicio mejor dado. Que tampoco estamos 

dando visitas cada dos meses eh… aquí intentamos visitas mucho mas 

seguidas y si no hay oportunidad con la psicóloga pues se intenta 

seguimiento terapéutico por pare de educadoras y trabajadora hasta 

que acceden a la atención psicológica, pero claro hay lista de espera. 

Aquí estamos a cada dos semanas o tres. La limitación más grande son 

los recursos. I otro de los pros i contras de nuestro servicio es eso que 

si que somos multidisciplinar en que lamentablemente faltan 

profesionales y que estaría bien que hubiera servicios como estén en 

mas lugares del territorio no… porque nosotras cubrimos ámbitos del 

territorio que a las mujeres les cuesta mucho llegar hasta aquí… si 

vienen de Manresa… 

Y allí van al SIAD y tanto el de Manresa como el del Bages son SIAD 

potentes… pero realmente de atención a los menores no la hay y el 

servicio de salud mental no puede abarcar este tipo de casos. 

E3Ia_p.57_par.5_L1 

REPTES DE L’EDUCACIÓ SOCIAL EN L’ÀMBIT DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

Fragment Codi 

El poder ampliar la mirada de violència masclista. Que per mi tot això és 

violència masclista també. No tan classificar sinó entendre la violència 

com a violència. Un altre repte penso que seria el poder començar a 

construir des de la cultura de la pau. Com altres alternatives de 

prevenció, altres eines. I ja no només aquí sinó també en altres àmbits 

com el comunitari, poder fer especial èmfasi en la cultura de la pau. I el 

que si que queda molt pendent de fer és formació de gènere ja des de la 

pròpia carrera com a escoles, instituts... formació des d’una visió 

feminista. Entenen ja allò més “macro” com les desigualtats, al més petit; 

ser capaç d’identificar cada una, petits micromasclismes o les petites 

coses que sense donar-nos compte anem transmeten. Perquè sinó 

incorporem la visió crítica d’anar mirant que fem malament, què 

reproduïm, doncs llavors és difícil de poder-ho transmetre. 

E1T_p.19_par.2_L1 

 

 

 

Clar fer una assignatura de violència tal... no.. ha de ser transversal. O 

sigui estàs explicant diversitat funcional doncs fes-ho amb perspectiva de 

gènere o enfocament feminista perquè sinó es que... és aquella cosa de 

val anem a fer una assignatura o un talleret d’això però no ens 

E2Ge_p.41_par.1_L3 
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replantegem que la perspectiva feminista ha de ser transversal en tots els 

estudis d’educació social.  

Que es sostenta amb la desigualtat i les relacions de poder. Si a 

l’educació social no es parla de relacions de poder i com un educador 

social transmet i les executa les fa... aquí hi ha un buit molt gran. O sigui 

els estudiant és que aquí hi ha molta teoria i no es fa pràctica i tal i qual... 

clar ja hi ha una articulació que si en tota la classe d’educació social hi ha 

dos homes són sempre els que parlen, i de les dones enraonaran tres 

però resulta que a la classe n’hi ha 60 i la mestra que està allà no atura 

en els nois i tal.. aquí ja estem reproduint unes relacions de poder dels 

homes en les dones que és molt bèstia des de l’àmbit professional. I 

ningú es planteja què passa i ningú li dirà als nois calleu una mica tu... 

va.. o reflexionar-hi o perquè les noies tenen aquesta veu sempre tan 

silenciada... perquè no s’atreveixen a dir... si l’altre no para de dir parides, 

es fa l’interessant però el que diu en si mateix no és interessant llavors tot 

això que passa al quotidià .... o als alumnes que diuen al mestre que això 

que fas o dius no ens acaba de fer...clar però aprofundim en això, què no 

agrada, perquè estàs interrogant el poder. La persona que està darrere 

una tarima a vegades hi està perquè val però a vegades no. I a vegades 

té raons i a vegades no en té... i si no en té tinc dret a dir-li no li trobo 

sentit i estàs dient coses que legitimen el poder que com a educadora a 

mi em fan més mal que bé, això és ja partir des d’una posició de pensar 

en horitzontal.. i això és un debat que no es fa, es fa molta crítica per 

sobre però.. és molt fàcil anar a fer la birra i dir mira aquesta profe... mira 

l’altra.... i clar a lu millor és un fatxa i t’està dient unes coses que si te les 

rumies dius ostia però aquest tio m’està dient que els nens són.... clar 

malament. Llavors aquests anàlisis crítiques que són les que haurien de 

donar lloc a la universitat. 

E2Gd_p.41_par.2_L1 

Preguntar-nos-ho amb veu alta i problematitzar sobre això estaria de 

conya, però després una de les altres coses que té l’educació social és 

que si no té sentit crític i un codi ètic com a educadora acabes treballant 

per poder en plan “xungo 

E2Ge_p.41_par.3_L2 

Perquè què entens tu per educació si és un procés transformador, 

d’alliberació... o és el manteniment del poder... el poder no et demanarà 

mai que alliberis i creïs processos de pensament crític i comunitari. No 

t’ho demanarà mai perquè no li interessa. Per tant què entenem per 

educació social. Quina línia pedagògica seguim. Si seguim certes línies 

pedagògiques serà difícil trobar... Clar si tu entres en contradicció 

l’educació és política i llavors aquesta banda de ser objectiva no existe i 

llavors sembla que els estudis i la professió ja sóc bona. Doncs no, 

l’educació serveix per fer processos de transformació i processos crítics. 

A el poder mai l’interessarà.  

E2Ge_p.42_par.2_L6 

Clar una de les coses que més es posa de moda és el rollo aquest de la 

autocura i tothom es responsable, s’ho mereixen. Etc. tot el tema social 

és com si desaparegués... i tot el pes es posa en la manera de ser de la 

persona, els nois de la classe, es que aquest és molt violent, aquest tal... 

a veure i si fem educació social i posem el focus en la societat per veure 

com el social condiciona i determina cada persona i com des d’aquí puc 

E2Gd_p.42_par.3_L1 
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transformar. És la mirada integral i això costa molt 

Els reptes principals diria que són poder incidir en la població masculina 

com a treball de prevenció. D’altra banda, buscar mesures de seguretat 

per aquells infants que posterior a la separació dels progenitors, han de 

mantenir les visites amb els pares i la violència continua.  Poder dirigir 

part de la intervenció a la prevenció. Poder transformar l’experiencia en 

l’atenció, en formació per a la prevenció de la VM.   

E3Ie_p.59_par.2_L1 
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Annex 6. Permisos de protecció de dades 

Consentiment Servei d’Intervenció Especialitzada de Tarragona 
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Consentiment Servei d’Intervenció Especialitzada de Girona 
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Consentiment Servei d’Intervenció Especialitzada d’Igualada 

 

 

 

 

 


