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Resum del TFM 

Segons dades de la OMS (2021), a nivell mundial, una de cada tres dones han patit 

violència física i/o sexual a mans de les seves parelles sentimentals.  A Barcelona ciutat 

aquestes dades fins i tot augmenten, tractant-se del 37% de les dones les que han estat 

agredides per les seves parelles (Ajuntament de Barcelona, 2019). La pretensió d’aquest 

treball és donar visibilitat a la situació de sensellarisme en la que queden aquestes dones 

a l’haver d’abandonar les seves llars i donar visibilitat a una part de la tasca realitzada 

en la lluita contra la Violència Masclista (VM) donant veu a les dones que han estat 

acollides als recursos d’acolliment i protecció a la víctima de Barcelona. 

Mitjançant la investigació i l’anàlisi s’estableix una guia que servirà, tant per a les 

administracions públiques com entitats del tercer sector que abordin aquesta 

problemàtica, per poder crear projectes que atenguin les necessitats habitacionals de 

les dones Víctimes de VM (VVM).  La concreció de realitzar-lo a Barcelona ciutat només 

és per prendre un punt de referència, conegut i pròxim a nosaltres, però que, 

possiblement, es reprodueix a qualsevol altre ciutat arreu del món, on la violència 

masclista continua sent una de les violacions dels drets fonamentals més predominant 

a nivell mundial.   

 

 

 

Paraules claus: Violència masclista;  Urbanisme feminista; Recursos de protecció; 

Sensellarisme 
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Plantejament del problema 

 

La nostra hipòtesi és que les dones víctimes de VM viuen en situació de control 

continuat, inicialment per part de l’agressor i posteriorment per part de les 

institucions (de manera involuntària)  i, també es troben en situació de 

sensellarisme constant. Tot i que això és una problemàtica generalitzada a nivell 

mundial, el nostre estudi se centra a la ciutat de Barcelona. Ni els recursos de 

protecció i recuperació a la dona ni els programes d’habitatge social que trobem a la 

ciutat cobreixen les necessitats d’aquestes en aquest àmbit. Això pot acabar derivant 

en la perpetuació de la víctima i  que es presentin més dificultats per a  la recuperació 

de la seva autonomia. Però, quina és la situació general, explicada a grosso modo,  

viscuda per les dones VVM?    

 

Abans de tot, però,  hem de tenir clar el significat de la Violència Masclista. La ONU 

(s.d.) en la seva definició distingeix la violència de gènere i la violència exercida a 

dones i nenes. La primera, la defineix com 

 
los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de 

su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la 

existencia de normas dañinas. (... ) las diferencias estructurales de poder basadas en 

el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas 

de violencia. Si bien (...) los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. 

(...) término para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGBTQI+, al 

referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad/feminidad o a las 

normas de género (ONU, s.d., paràgraf 2) 

 

En aquest cas, la violència s’esdevé per l’abús de poder d’un gènere a altre, però 

sense distinció de gènere -tot i que, principalment, la pateixen més les dones i nenes. 

En canvi, la violència a dones i nenes, tot i que la violència té la mateixa arrel (abús 

de poder), especifica que, a més a més, d’estar directament relacionada amb el 

gènere,  aquest acte pot tenir o té com a resultat danys físics, mentals i/o sexuals, 

tant si es produeixen a la vida pública com a la privada.  

 
La violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia 

basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o mental para la mujer,(...) amenazas (...) coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 

La violencia contra las mujeres y niñas abarca (...) la violencia física, sexual y 

psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la 

perpetrada o tolerada por el Estado. (ONU, s.d., paràgraf 3) 

 

En el nostre cas, ens centrarem en la violència masclista en l’àmbit privat, l’exercida 

a les dones que es produeix a la llar o per la parella. Els casos de violència als 

domicilis solen tenir múltiples aparences: física, psicològica, econòmica, emocional 

i/o sexual (ONU, s.d.), que provoquen múltiples conseqüències en la dona com 
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desvalorització, por, aïllament i abús social, pèrdua de llibertat a través del control i 

domini, dependència econòmica, etc. (Fundación Mujeres, 2007) que l’afecten a 

nivell integral i que l’impedeixen desenvolupar-se com a persona lliure i autònoma. 

Aquestes conseqüències, també, provoquen la dificultat de l’abandonament de 

l’habitatge on conviuen amb l’agressor i les fa vulnerables a una alternativa 

residencial adequada.   

 

Les administracions públiques, sensibilitzades en la problemàtica en qüestió, han 

creat recursos i serveis pel tractament de la violència i per facilitar-les l’accés a un 

allotjament de manera urgent per aquelles dones que no tinguin altra alternativa 

residencial més adient o que, simplement, vulguin acollir-se per augmentar la seva 

protecció. Concretament a Barcelona ciutat, en aquest aspecte, es va impulsar des 

de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI un acord marc amb 

diferents entitats del tercer sector per cobrir aquesta necessitat (Ajuntament de 

Barcelona, 2017). 

 

En aquest acord s’estableixen tres línies d’emergència residencial: urgència, llarga 

estada i autonomia en les que les dones solen passar, habitualment, per totes les 

fases. La diferència entre aquestes són, principalment, la temporalitat d’acollida i la 

intervenció socioeducativa que va de més a menys intensiva (Ajuntament de 

Barcelona, 2017). Però també s’esdevé entre els diferents recursos que atenen les 

tres fases, diferències arquitectòniques, estructurals i normatives que poden crear un 

control institucional involuntari sobre les dones (Pastor, 2012). Però, com són els 

recursos d’acolliment en realitat, tant a nivell estructural com de 

funcionament? Sabem, per experiència pròpia, que segons la fase, els recursos i 

les normes varien però a tots existeixen normes limitadores que poden ser lògiques 

i necessàries però, per a qui? per a la dona o per poder regular 

institucionalment?  

 

Una altra de les dificultats que presenten, com veurem, és la inseguretat i inestabilitat 

residencial continua: des de que conviuen amb l’agressor i volen deixar la relació, 

quan posteriorment entren en el circuit de protecció i quan han d’efectuar la sortida 

d’aquest perquè després de finalitzar els terminis d’estada de cada fase, la dona i els 

seus fills i filles (si tenen) han de trobar una alternativa residencial adient i autònoma 

però, quina és la sortida més adient a la ciutat de Barcelona? Com podem fer 

un recurs que atengui les necessitats individuals de les dones que accedeixin 

a aquest i que, a més a més, les hi permeti disposar d’un habitatge per ella i la 

seva família (si tenen)? Com podem, des de les administracions o serveis 

públics oferir a la dona protecció a l’hora que llibertat? I, per últim, per què els 

recursos de protecció han de tenir unes normatives tant restrictives? Com es 

poden reformular per a què afavoreixin el desenvolupament autònom?  
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Per altra banda, en el cas de les dones, en general, i de les que han estat VVM en 

particular es produeix l’efecte anomenat “feminització de la pobresa” (Chamorro i 

Suárez, 2015; citat a Fundación Atenea, 2018). El concepte de pobresa ha anat 

evolucionant passant de l’associació única d’una mancança de recursos econòmics, 

a una vessant més holística en la que s’inclouen la privació a altres recursos no 

materials, que poden anar  “des de la pròpia percepció subjectiva de la pobresa fins 

a les relacions de poder o la vulnerabilitat” (Chant, 2003; citada a Fresnillo, s.d., p.22).  

Quan parlem de la feminització de la pobresa, parlem de la relació directa que es 

produeix entre l’empobriment i el gènere, degut la perpetuació dels rols entre homes 

i dones,  sent les dones les que presentem més dificultats o precarietat en el mercat 

laboral així com també, més desigualtats en la participació ciutadana (Fresnillo, s.d.).  
 

Aquesta diferència en els salaris entre homes i dones, és el que denominem bretxa 

salarial de gènere. El sector professional dedicat a la cura sempre ha estat  

precaritzat en quant a les condicions laborals i aquest sector és, bàsicament, 

feminitzat. Durant i després de la crisis sanitària generada per la COVID-19, tot i que 

ha posat de manifest el valor d’aquestes tasques, també és el que s’ha vist més 

afectat (Institut Català de la Dona [ICD], s.d.). En el cas de les dones que han estat 

VVM això es fa encara més evident doncs presenten altres factors produïts per la 

violència que les posiciona en una situació més vulnerable, com per exemple entre 

d’altres:  no disposar de xarxa de suport per a la cura dels infants degut l’aïllament 

social o bé haver hagut de deixar de treballar durant el temps de convivència amb 

l’agressor o no haver pogut fer formació; o, també, degut la violència psicològica, la 

mancança d’empoderament i confiança en si mateixa per començar una nova vida i 

trobar una feina. 

 

Per últim, en qüestió de matèria d’habitatge a Barcelona ciutat i a l’Àrea 

Metropolitana, trobem una limitació important en la possibilitat d’accés i de 

manteniment d’un habitatge del mercat privat. Tant els preus de les rendes de lloguer 

com els dels subministraments són molt elevats i limitadors per a una persona amb 

un salari únic.  Tot i que, a nivell autonòmic i municipal, s’han creat normatives, lleis 

i prestacions econòmiques (com la Prestació Econòmica d’Especial Urgència) per a 

pal·liar aquesta problemàtica, encara no són suficients per facilitar aquest dret.  

 

Respecte l’habitatge públic, trobem insuficiència de polítiques d’habitatge social que 

pugui cobrir tota la demanda que hi ha a Barcelona. Però, sobretot, ens trobem amb 

una insuficiència de polítiques d’habitatge específiques per a dones VVM. Sí que és 

cert que en els requisits del Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial 

(RSHPO) (Consorci de l’Habitatge de  Barcelona, s.d.) es té present aquesta 

casuística, però no hi ha suficients promocions per a persones que es troben en 

situació de vulnerabilitat social.  
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Així doncs, davant la situació de l’habitatge a Barcelona ciutat i la precarietat laboral, 

les dones VVM que han passat pel circuit de protecció i recuperació tenen poques 

opcions per efectuar una sortida adient a les seves necessitats, com per exemple: 

sortir fora de Barcelona (el que suposaria perdre el seu poc entorn), compartir 

habitatge (amb familiars, amics/gues o llogar habitació del mercat privat) o bé, 

destinar més del 40% dels seus ingressos en habitatge i totes les despeses derivades 

de la llar la qual cosa significa que igualment continuen trobant-se en situació de 

vulnerabilitat residencial o, a més a més, intentar aconseguir una avalista el que 

significa continuar tenint certa dependència.   

 

Aquest panorama residencial les aboca a trobar-se en situació de sensellarisme 

constant. El concepte de sensellarisme que, inicialment es referia a les persones que 

vivien a l’espai públic (sense sostre) ha evolucionat al donar-se altres circumstàncies 

que poden ser detonants per a la pèrdua de l’habitatge (Síndica de Greuges, 2017) . 

FEANTSA (European Federation of National Organizations Working with the 

Homeless) a l’any 2005 proposà nou ETHOS (European Tipology Homelessness and 

Housing Exclusion) que modificà el concepte de sensellarisme i d’exclusió 

residencial. En aquest s’estableixen quatre categories de situació de sensellarisme i 

d’exclusió residencial (Feantsa, 2005; Assís, s.d.):  

 

● Sense sostre (Rooflessness). La persona no disposa de cap tipus d’espai 

físic per viure (viuen  a l’espai públic) o bé passen les nits a refugis (disposen 

d’allotjament puntual).  

● Sense habitatge (Houselessness). La persona disposa d’un espai físic però 

no disposa de privacitat i no té titularitat legal. Es consideren sense habitatge 

aquells recursos o equipaments que, tot i tenir un sostre de manera habitual 

té una temporalitat limitada.  

● Habitatge insegur (Insecure Housing). La persona disposa d’un espai físic 

però no té permís legal, comparteix amb familiars o amics, viu sota l’amenaça 

de pèrdua de l’habitatge o sota l’amenaça de violència.  

● Habitatge inadequat (Inadequate Housing). La persona viu en un espai que 

no reuneix condicions d’habitabilitat.  

 

Així doncs veiem com les dones VVM s’emmarquen, al menys, dins de dues 

d’aquestes definicions: Conviure amb l’agressor les hi fa viure en habitatge insegur i 

residir en recursos d’allotjament per a dones VVM se les hi considera sense 

habitatge. El fet de tenir aquesta inestabilitat residencial les impedeix desenvolupar-

se de manera autònoma doncs, tal com afirma Cortés (s.d.), l’habitatge és molt més 

que quatre parets i un sostre, l’habitatge és un espai on poder desenvolupar-se 

plenament, on poder crear projectes vitals, etc. i, aquestes, degut les conseqüències 

viscudes per la violència i tots els factors que veurem posteriorment, no poden gaudir 

d’un habitatge propi fàcilment.  
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Objectius 

 

Aquest treball persegueix l’objectiu general (OG) de demostrar la inestabilitat 

residencial de les dones VVM a la ciutat de Barcelona, tant dins del recursos 

de protecció i recuperació a la dona com en la dificultat per a les sortides 

d’aquests per refer la seva vida autònoma. Per aconseguir aquest objectiu,  es vol 

anar més enllà de dades estadístiques oferint una mirada més qualitativa. Mitjançant 

entrevistes a un grup de dones que han patit VM i la cartografia dels recursos 

habitacionals pels que han hagut d’allotjar-se ens donarà l’oportunitat de conèixer 

com són aquests recursos, com ha estat la seva quotidianitat i com s’han sentit en 

aquests. Això ens serveix, per poder realitzar una proposta de les bases 

necessàries per poder establir noves línies habitacionals que atenguin les 

necessitats d’aquestes dones.  

 

Els objectius específics (OE)  per a la consecució de l’objectiu general són:  

 

 

OE 1. Conèixer el funcionament i la qualitat dels recursos de protecció actuals a la 

ciutat de Barcelona. 

 

OE 2. Identificar quins són els efectes (positius i negatius) d’aquests recursos 

habitacionals per a les dones víctimes de violència masclista. 

 

OE 3. Investigar altres recursos habitacionals orientats a tal finalitat, en altres ciutats 

del món. 

 

OE 4. Identificar quins són els agents implicats en els recursos de protecció a la dona 

VVM en Barcelona.  

 

OE 5. Investigar les fórmules d’habitatge social orientades a tal finalitat. 
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Justificació 

Aquest treball pretén investigar les fórmules d’allotjament actuals per a dones 

Víctimes de Violència Masclista (en endavant VVM) ateses i pels seus fills/es, si 

tenen. La nostra perspectiva, des de l’urbanisme feminista, és la de crear polítiques 

públiques que estiguin centrades en la persona i, per aquest motiu, arrel la 

participació en aquest treball de les persones que viuen en primera mà els recursos 

de protecció i recuperació de la dona VVM, es volen elaborar unes bases que 

serveixin de referència per a crear noves línies dins d’aquest sistema. Amb això 

volem garantir-les, principalment, el Dret a l’Habitatge. 

 

El dret a l’habitatge es contempla a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 

a eradicar la violència masclista (arts. 34-36): “Drets en l’àmbit de l’accés a un 

habitatge” i es recullen: la concessió d’ajuts per l’accés a un habitatge, la prioritat en 

habitatges públics i  en residències públiques per a dones majors de 65 anys i/o amb 

discapacitat. Però també es contemplen els principis fonamentals que han de tenir 

present els poders públics per al tractament i recuperació de les dones que es troben 

en aquesta situació.  

 

Destacarem els punts següents de l’art. 7 de la present Llei:  
 

b) La consideració del caràcter estructural i de la naturalesa multidimensional de la 

violència masclista, en especial pel que fa a la implicació de tots els sistemes 

d’atenció i reparació.  

c) La consideració del caràcter integral de les mesures, que han de tenir en 

compte tots els danys que les dones, els menors i les menors pateixen com a 

conseqüència de la violència masclista, també els danys socials i econòmics, i els 

efectes d’aquesta violència en la comunitat.  

d) La transversalitat de les mesures, de manera que cada poder públic implicat ha 

de definir accions específiques des del seu àmbit d’intervenció, d’acord amb models 

d’intervenció globals, en el marc dels programes quadriennals d’intervenció integral 

contra la violència masclista a Catalunya. 

(...)  

g) El compromís que la construcció de les respostes a la violència masclista s’ha 

de fer des de les necessitats específiques i les experiències de les dones en 

situacions de violència, a partir de les metodologies i les pràctiques que des de la 

societat civil i acadèmica i les organitzacions feministes en especial han anat definint 

per mitjà de l’experiència. 

(...) 

j) L’evitació de la victimització secundària de les dones i l’establiment de 

mesures que impedeixin la reproducció o la perpetuació dels estereotips sobre les 

dones i la violència masclista.  

 

Amb aquest treball es pretén respondre a dues de les problemàtiques latents i que 

es troben recollides a les Agendes Urbanes: l’habitatge i la igualtat de gènere. 

Tindrà relació directa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

contemplats en l’Agenda 2030 (ONU, 2015), especialment amb els ODS 5 “Igualtat 
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de Gènere” i 11 “Ciutats i Comunitats sostenibles” doncs defineixen algunes de les 

finalitats que volem abordar: “5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación 

contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo”; “5.2. Eliminar todas las formas 

de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, 

incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación” i, sobretot, l’11.1. 

en la que es contempla “asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 

servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales” 

(ONU, 2015) . 

 

Però garantir el dret a l’habitatge suposa, a més: 

  

● Final de la pobresa (ODS 1), doncs és un dels àmbits que provoca més exclusió 

social.  

● Garantir Salut i Benestar (ODS 3). L’organització mundial de la salut (OMS) (2018; 

citat a Provivienda, 2018) indica que disposar d’un allotjament precari és un dels 

factors que fa créixer els riscos de desenvolupar malalties, tant físiques com mentals.  

● Garantir Educació de Qualitat (ODS 4), al disposar d’un espai per a l’estudi.  

● Reduir les desigualtats (ODS 10), al tenir accés a l’habitatge i a altres serveis i 

recursos.  

 

A més a més, degut la transversalitat de la problemàtica, establir xarxes i aliances 

amb els diferents agents, tant públic com privats, que actuen a Barcelona ciutat amb 

tal finalitat (ODS 17).  

 

S'emmarca, també, en els compromisos adquirits a la Nova Agenda Urbana de la 

Declaració de Quito (UN-Habitat III, 2017), en els que es contemplen “per a la 

transformació en pro del desenvolupament urbà sostenible” el de  

 
fomentar un desarrollo urbano y rural centrado en las personas (...) poniendo fin 

a todas las formas de discriminación y violencia y empoderando a todas las 

personas y comunidades” (UN-Habitat III, 2017, p.13)   

promover políticas en materia de vivienda a nivel nacional, subnacional y local 

que respalden la realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada para 

todos como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado (...) y que 

se centren en las necesidades de las personas sin hogar, las personas en 

situaciones vulnerables, los grupos de bajos ingresos y las personas con 

discapacidad. 

(...)  promover el desarrollo de políticas y enfoques habitacionales integrados 

que tengan en cuenta la edad y el género (..) políticas y enfoques que incorporen 

la asignación de viviendas adecuadas, asequibles, accesibles, eficientes, seguras, 

resilientes, bien conectadas y bien ubicadas (...) teniendo en cuenta la integración 

socioeconómica y cultural de las comunidades marginadas, las personas sin hogar y 

las personas en situaciones de vulnerabilidad y evitando la segregación. (UN-Habitat 

III, 2017, pp.14-15; 3.1-3.3) 
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En relació amb l’àmbit local, amb el nostre projecte volem aconseguir:   

 

● Posar a la dona VVM en el centre de la decisió del sistema habitacional 

● Posar fi a l’habitatge inadequat i insegur  

● Ampliar l’oferta d’habitatge assequible  

● Augmentar el parc d’habitatge públic de lloguer  

● Fer front a l’exclusió residencial i relacional dels col·lectius més vulnerables 

amb acompanyament social en els seus itineraris d’inclusió.  

 

Aquests objectius també apareixen a “l’Estratègia d’Inclusió i reducció de les 

desigualtats socials de Barcelona 2017-2027”, concretament els objectius   1.8, 1.9 i 

1.10 (Ajuntament de Barcelona, 2018, pp.72-73). És a dir, volem fer urbanisme 

feminista per fer de Barcelona una ciutat més inclusiva, equitativa i que posi en el 

centre a les persones. 
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Marc Metodològic 

 

Aquest treball es basa en la metodologies pròpies de les següents disciplines de 

l’antropologia urbana, així com de l’arquitectura i els estudis urbans. Aquest mètodes 

són  l’observació participant, les entrevistes, cartografia dels espais habitacionals i 

l’anàlisi de la normativa vigent. Per poder donar resposta als objectius hem prioritzat 

la investigació qualitativa davant la quantitativa, doncs ens interessa conèixer  quina 

és la realitat del context i, sobre tot, com afecta a les persones implicades (quins són 

o han estat els seus sentiments, pensaments, accions i interpretacions de la situació 

d’estudi) (González,  s.d.). 

 

L’antropologia urbana també ha realitzat investigacions sobre la violència gènere, 

que s’esdevé en molts àmbits (zones rurals, justícia, en l’àmbit privat, etc.). Aquestes 

s’han realitzat des de la perspectiva feminista amb la idea de confrontar amb 

l’etnocentrisme (occidentalitzat) i androcentrisme que les investigacions han portat 

en el decurs dels anys, designant-lo com “el sentit comú” (Herzfeld, 1997). 

Investigadores activistes han donat un gir més en la història de l’antropologia donant-

li una perspectiva feminista. Per exemple, Maya, Chávez et al. (2017), en el seu 

assaig “Hacía una antropología fugitiva: género, raza y violencia en el campo”, no 

només pretenen visibilitzar les violències exercides sobre les dones racialitzades en 

primera persona,  si no que reivindiquen una metodologia etnogràfica centrada en 

l’ethos feminista. 

 

Altres investigacions han volgut visibilitzar la violència masclista des de la perspectiva 

feminista. Destacarem “Antropologías en la primera línea de la violencia de género” 

de Weis i Haldane (2011) en la que pretenen demostrar que la cultura i els dèficits i 

les desigualtats estructurals influexen en la definició i l’abordatge de la violència 

masclista. En aquest cas, però, la investigació es va realitzar amb persones 

treballadores i activistes que es trobaven en primera línia amb dones VVM. En el 

nostre cas anem una mica més enllà, traspassant la primera línia institucional i 

incorporant la primera línia real que són les pròpies dones VVM.  

 

Per últim, un concepte que hem de tenir molt present a l’hora de realitzar la nostra 

investigació, i que incorpora la etnografia feminista, és la intimitat. Rincón (2019) 

afirma que la intimitat va més enllà d’un espai de confiança per a la persona 

entrevistada. La intimitat es tracta de crear simetries de poder i d’un llenguatge més 

enllà de les pròpies paraules “como la materialidad, la sensorialidad o los sonidos” 

(Rincón, 2019; p.32) i inclús amb els silencis. Per a que les dones entrevistades 

puguin relatar les seves experiències, s’ha de generar un espai de ”amigues íntimes” 

que expliquen els seus secrets (Mèlich, 2010; citat a Rincón, 2019) i per això és 

necessari la posició d’igualtat, la confiança i la confidencialitat.  
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Disseny de la recerca   
 

En el disseny de la recerca definim quina és l’estratègia metodològica per a la 

consecució dels objectius. En  el nostre cas, al ser un projecte d’investigació es basa, 

principalment, en el treball de camp mitjançant entrevistes, l’observació participativa 

(o participant) i la cartografització. Això, però, està combinat amb la recerca 

documental per poder conèixer altres experiències que atenguin la problemàtica que 

ens ateny, quines solucions residencials a Barcelona ciutat ens trobem actualment i, 

per últim, quina és la normativa vigent en l’àmbit de la violència masclista, el 

sensellarisme i l’habitatge (Fiori et al., 2021).     

 

 

Taula 1. Disseny de la Recerca 

OG. Demostrar els dèficits que presenten els recursos habitacionals de protecció i 
recuperació  actuals per dones  VVM i les fórmules d’habitatge social 

Objectius Específics Nivell Disseny de recerca 

OE 1. Conèixer el 
funcionament i la qualitat 
dels recursos de protecció 
actuals a la ciutat de 
Barcelona. 

Exploratori Recerca documental (plecs tècnics 
de l’Acord marc per a 
l'homologació/designació d'entitats i 
de fixació de les condicions dels 
successius contractes de serveis 
d'acolliment d'urgència, normativa 
existent*) 
 
Treball de camp (entrevista a 
dones que han estat i es troben al 
circuit de protecció, entrevista a 
tècniques de Serveis Socials, 
cartografia urbana realitzada per 
les dones, observació participant) 

OE 2. Identificar quins són 
els efectes (positius i 
negatius) d’aquests 
recursos habitacionals per 
a les dones VVM 

Descriptiu Treball de camp (entrevista a 
dones que han estat VVM, 
observació participant, diari de 
camp) 
 

0E 3. Investigar altres 
recursos habitacionals 
orientats a tal finalitat, en 
altres ciutats del món. 

Exploratori Revisió documental, mitjançant 
recerca per internet*. 
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OE 4. Identificar quins són 
els agents implicats en els 
recursos de protecció a la 
dona VVM en Barcelona. 

Descriptiu Revisió documental, mitjançant 
recerca per internet.  
 
Treball de camp (observació 
participant) 
 

OE 5. Investigar les 
fórmules d’habitatge social 
orientades a tal finalitat. 

Exploratori Revisió documental, mitjançant 
recerca per internet*. 
 

Font: Elaboració pròpia. 

 

*Veure apartat “Arxius_II” del present document. 

Població i mostra 
 

La població principal del nostre estudi són les dones que han estat VVM i que 

s’han trobat acollides als diferents recursos residencials destinats a l’acolliment 

i la recuperació de les mateixes, així com els seus fills i filles, de la ciutat de 

Barcelona. No totes les dones són acollides als recursos de protecció a la víctima al 

tenir altres alternatives residencials o per què han continuat convivint amb l’agressor 

o per què no han perdut la seva residència habitual al ser l’agressor el condemnat. 

La nostra mostra, doncs, es basa en un petit percentatge d’aquestes. Entrevistem a 

set dones que han estat VVM i acollides en els diferents recursos de protecció. Degut 

la protecció de dades, les denominarem “Dona (núm)”. Els perfils són els que 

detallem a continuació  
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         Dona encara al recurs 

 

Taula 2. Perfils dones entrevistades 

Dona 
núm. 

Edat Origen Fills/es 
al 
recurs 

Altres factors  
Recursos d’allotjament 
pels que han estat: 
*Centre d’emergència 
(CE) 
Pensió (PN) 
Casa d’Acollida (CA) 
Pis autonomia (PA)  

Sortides dels recursos 
d’allotjament 
*Habitatges d’Inclusió (HI) 
Habitatge del mercat lliure 
(HML) 
Habitatge amb protecció 
oficial (HPO) 
Habitació (Hb) 

Temporalitat 
d’estada en el 
circuit 

 PN CE CA PA HI HML HPO Hb  

1 51 Espanya No Ingressos: Pensió per discapacitat.  
Disposa del Servei d’Atenció 
Domiciliària.  
Formació en coach i professora 
d’anglès. 
Va viure a EE.UU durant molts anys. 
No disposa de xarxa familiar a 
Espanya.  
Disposa de bastant xarxa social.  

X X X X   X  3 anys i 3 
mesos 
(encara al 
recurs a 
l’espera de 
l’adjudicació 
HPO) 

2 40 Rússia sola  Ingressos: Contracte jornada parcial 
(10 h/setmanals) + comissions 
Formació: Administració d’empreses 
(no convalidat del país d’origen)  
Situació administrativa regulada. 
Permís de residència i autorització a 

X  X X     2 anys i 1 
mes 
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treballar a renovar en un any.  
No disposa de xarxa familiar a 
Espanya. 
Xarxa social escassa.  

3 39 Colòmbia 1 fill 
de 3 
anys 

Ingressos: Ingrés Mínim Vital (IMV).  
Formació: Estudis universitaris 
d’Imatge i so (país d’origen).  
Situació administrativa regulada. 
Permís de residència i autorització a 
treballar a renovar en un any.  
Bona xarxa social a Barcelona i bona 
relació amb la seva xarxa familiar que 
es troba en el seu país d’origen.  

X  X X     2 anys i 1 
mes  

4 70 Espanya No Ingressos: Pensió de jubilació. 
Xarxa familiar estable. Bona 
comunicació amb els seus fills i 
nets/es.  
Xarxa social àmplia.  

X  X X X    3 anys (ha 
estat a dos 
pisos 
d’inclusió 
diferents) 

5 39 Colòmbia 1 filla 
de 10 
anys 

Ingressos: cap ingrés. Puntualment 
economia submergida en la cura d’un 
bebé.  
Formació: comença formació a 
Espanya però l’impossibilita la 
conciliació familiar.  
Situació administrativa regular. Permís 
de residència i autorització a treballar a 
renovar en un any.  
No disposa de xarxa familiar a 
Espanya.  

X X X X     1 any i 11 
mesos 
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Xarxa social reduïda.  

6 40 Rússia 1 filla 
de 7 
anys  

Ingressos de contracte fixe jornada 
complerta.  
Situació administrativa regulada. 
Permís de residència i autorització a 
treballar 
Formació: quiromassatgista 
No disposa de xarxa familiar a 
Espanya  
No disposa d’una xarxa social molt 
àmplia 

X X X X X    3 anys 

Font: Elaboració pròpia 
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La selecció d’aquesta mostra ha estat:  

 

1. Totes estan o han estat acollides als diferents recursos del circuit de protecció 

a la dona VVM.  

2. Totes de les dones escollides han estat agredides per la seva parella 

sentimental en l’àmbit domèstic.  

3. Disposició a contribuir en l’estudi. 

4. S’ha seguit els principis d’interseccionalitat, seleccionant dones de diferents 

edats i de diferents llocs d’origen per poder veure si es produeix un impacte 

diferent.   

5. S’ha intentat també que hi hagués un percentatge equitatiu de dones soles i 

de dones amb fills/es, ja que això suposa una diferència dins dels recursos 

del circuit de protecció.  

 

Inicialment, vàrem contactar amb 15 dones de les quals, només 10, van voler 

participar en la investigació. Però, 4 d’aquestes s’han fet enrere durant el procés. 

Algunes per problemes de conciliació i no volien parlar davant dels seus fills/es i 

altres per què no es trobaven en una situació adient per recordar certs moments i no 

han volgut participar, el qual ha estat una de les limitacions a l’hora de seleccionar la 

mostra, la qual s’ha vist reduïda a 6 dones (com hem pogut veure als perfils). Tot i 

que no és una mostra elevada ens serveix per fer-nos una idea de quina és la situació 

en la que s’acaben trobant les dones.  

Tècniques i instruments 
 

Les tècniques i instruments que es porten a terme són:  

 

L’observació participant és un dels principals instruments de la investigació 

qualitativa. En aquest mètode “l’investigador/a participa directament i durant llargs 

períodes de la realitat que està observant” (Rodríguez-Gómez, 2018, apartat 3.1.4., 

paràgraf 2) permetent que l’investigador/a pugui conèixer de primera mà la realitat 

de les persones objectes d’estudi. En el nostre cas ha estat fàcil l’accés a un dels 

recursos que es troben dins del circuit de protecció, ja que ens dediquem 

laboralment, concretament en pisos d’autonomia, la última fase del circuit de 

protecció i recuperació de la víctima.  

 

Per enregistrar la informació, s’ha realitzat un diari de camp. Per una banda es 

recullen per una banda, les dificultats professionals dins de l’habitatge respecte 

normatives i altres factors com la impossibilitat d’oferir un suport adient per a efectuar 

les sortides del recurs i, per altra banda, les vivències de les dones dins del recurs 

concret i les seves dificultats per a poder efectuar la sortida, des de la perspectiva de 



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 23 

 

 

 

l’investigador/a (Rodríguez-Gómez, 2018). Com la pretensió de l’observació és 

determinar les dificultats a nivell institucional més que a les pròpies dones, aquestes 

no seran coneixedores del diari de camp  però tota la informació obtinguda a través 

d’aquestes, és tractada de manera ètica.  Per poder complementar l’observació 

participant es realitzen, de manera complementària, entrevistes individuals amb 

dones que es troben dins del recurs i dones que ja han efectuat la sortida (ibíd.) 

 

L’entrevista individual permet assolir una major comprensió de l’objecte d’estudi 

des de la perspectiva de la persona o de les  persones entrevistades (Meneses i 

Rodríguez, s.d.).  Autors com Rodríguez, Gil i García (1999, citats a Meneses i 

Rodríguez s.d.) afirmen que l’entrevista és una tècnica en la que una persona extreu 

informació sobre altra o altres per obtenir unes dades determinades. En canvi, Ruíz-

Olabuénaga, Aristegui i Melgosa (2002, citats a ibíd.) introdueix la connotació 

analítica que té l’entrevista per a  la investigació. Corbetta (2003) anirà una mica més 

enllà introduint,  no només la part analítica sinó que,  a més a més, afirma que 

aquesta sol ser  provocada per l’entrevistador/a, dirigida a una població escollida 

segons els criteris de la investigació i a un nombre determinat de persones (mostra). 

També afirma, que ha de ser guiada per l’entrevistador/a, el o la qual  ha de ser 

flexible i adaptable segons les respostes. La finalitat de les entrevistes és donar a 

conèixer una situació o problemàtica en qüestió amb profunditat (Meneses i 

Rodríguez, s.d.). 

 

Hi ha diferents tipus d’entrevistes però en el nostre cas a les dones són entrevistes 

semi estructurades. Aquestes, tot i ser guionitzades han estat formulades de 

manera  oberta per a què les dones puguin expressar-se lliurement. De fet, poden 

donar lloc a altres preguntes que no ens havíem plantejat i que poden ser rellevants 

per a l’objecte d’estudi (ibíd.). 

 

Com comentàvem anteriorment, dins de la mostra hi ha dones que encara es troben 

en el recurs de pisos d’autonomia i dones  que ja han realitzat sortida d’aquests. Les 

que es troben fora del circuit també vàrem allotjar-se en aquests pisos en qüestió i 

s’ha mantingut la vinculació amb contacte periòdic, així que l’accés ha estat de 

manera no formal i totes, han estat totalment coneixedores de la intencionalitat i 

destinació de les entrevistes. A més a més, se les hi ha fet molta incisió en mantenir 

la seva privacitat en el desenvolupament d’aquest treball  (Flick, 2004).   

 

Prèviament a les entrevistes, s’ha elaborat un guió amb les preguntes) que han de 

ser rellevants per a la investigació però, com hem comentat anteriorment, aquestes 

han estat obertes per a que les dones puguin explicar unes altres vivències. Aquestes 

s’han realitzat en els domicilis o recursos d’allotjament de les pròpies dones, per tal 

que es puguin sentir més còmodes i poder tenir una conversa distesa i han tingut una 

durada d’una hora, aproximadament (Meneses i Rodríguez, s.d.) 
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Per a la recollida d’aquesta informació s’ha fet ús d’una enregistradora d’audio per 

gravar la conversa, sempre sota el seu consentiment. La gravació d’audio s’ha 

transcrit en el mateix quadern de notes intentant no subjectivar la informació.  Per a 

la realització dels dibuixos dels recursos habitacionals s’ha fet ús d’un quadern de 

notes facilitat per nosaltres (UOC, s.d.). Dues entrevistes, però, s’han hagut de fer 

per escrit perquè així ho han demanat les dones, al no disposar de temps per conciliar 

la vida professional i familiar però que volien participar en el projecte.  

 

La cartografia. La cartografia l’hem d’entendre com un llenguatge que fa ús 

d’imatges, signes i símbols, que aporta una comprensió diferent de l’espai geogràfic, 

ja que sorgeix de diferents subjectes i de diferents llocs. Tal com afirma Barragán 

(2018), la cartografia a través del mapeig ens ofereix un discurs iconogràfic que ens 

pot arribar a fer comprendre la càrrega política i, inclús, la ideologia. Harley (2005; 

citat a Barragán, 2018, p.142) “situaba el mapa como discurso ideológico, como 

retórica cartogràfica”. Rere aquest discurs iconogràfic hi ha una intencionalitat que 

defineix tant el que representa com el que es troba absent.  

 

Durant el decurs dels anys i l’adaptació a les noves dècades, geògrafs/es i 

cartògrafs/es anarquistes van ser els i les principals crítiques del mapa i de la 

cartografia, en la què es proposa que aquests instruments anessin més enllà del 

topogràfic i que es converteixin en instruments d’educació popular i de representació 

de situacions socials (Barragán, 2018). Brailas (2020), considera que la combinació 

d’entrevistes individuals i la realització de dibuixos de les situacions d’estudi realitzats 

per les  mateixes persones  augmenta la qualitat d’una investigació qualitativa, ja que 

les imatges visuals són més fàcils de reproduir que amb paraules i més fàcils per 

entendre. A més a més, augmenta la veracitat de les entrevistes al complementar-

les amb experiències. A més a més, aquests dibuixos no només serveixen a 

l’entrevistador/a per a l’anàlisi del resultat sinó, també, a la persona com a procés de 

l’entrevista. Realitzar aquests dibuixos i el posterior anàlisi li permetrà a la persona 

aprofundir més en el tema d’estudi.   

 

Aquesta tècnica està estesa en molts àmbits. Per exemple, Kevin Lynch, ja al 1984 

en la seva obra “La imagen de la ciudad” fa ús d’aquesta per a conèixer la qualitat 

visual de les ciutats nord-americanes, en concret, per a conèixer la llegibilitat de les 

ciutats i poder establir unes bases per a l'eficiència en la reconstrucció de les ciutats. 

Per portar a terme aquest estudi es va realitzar un reconeixement professionalitzat 

de tres ciutats concretes (Boston, Jersey City i Los Ángeles) però també es van 

realitzar entrevistes massives entre els seus habitants. Tal com s’explicita al llibre 

(p.190) a les persones se les demanaria fer quatre coses: 
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1. Realitzar un ràpid esborrany de mapa de la zona objecte d’estudi amb les 

referències que considerés rellevant  

2. Fer un esborrany d’un parell de rutes per saber la llargària i amplada de la 

zona. 

3. Fer un llistat per escrit d’aquelles parts considerades més importants de la 

ciutat i,  

4. Respondre per escrit a algunes preguntes de: “on està…?”.  

 

També s’han realitzat en altres àmbits com veiem en “Torture and detention in 

Myanmar”(Forensic Architecture, 2021) o en “Undocumented: The Architecture of 

migrant detention” (Tings Chack, 2014) en els quals es reprodueixen centres 

d’internament per a persones migrades, mitjançant dibuixos que han realitzat 

persones que han estat allà i les històries explicades. Nosaltres farem ús d’aquesta 

tècnica com un suport a l’entrevista i aconseguir l’espacialització dels diferents 

recursos d’acolliment i de protecció.  

 

Per últim realitzarem una revisió documental en la que ens centrarem, sobretot, en 

la recerca de normativa vigent a la ciutat de Barcelona. Per una banda revisarem 

aquella que està vinculada a la violència masclista però, també, aquella relacionada 

amb l’habitatge social que ens acabarà de definir quina és la per altra banda la 

relacionada amb l’habitatge i l’habitatge social. Això ens acabarà d’oferir el tot que 

necessitem per l’elaboració d’aquest treball.  

 

A continuació, detallarem quins són els avantatges i inconvenients que ens podem 

trobar en la nostra investigació: 
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Taula 3. Tècniques i instruments  

 

Tècnica Avantatges Inconvenients Instruments 

Observació 
participant  

Es pot obtenir 
informació sobre el 
comportament i 
informació dels 
subjectes tal com 
passa i a temps real.  
 
Es registrable.  
 
Es pot penetrar en 
conductes 
interpersonals. 

La durada de 
l’observació 
participant és curta.  
 
La interpretació de la 
informació pot ser 
subjectiva.  
 
No es poden preveure 
accions i conductes 
que poden ser 
d'interès.  
 
 
 
 

Diari de camp  i 
Quadern de notes. 

Entrevista 
individual 

En permet obtenir 
informació rica i 
contextualitzada de la 
persona informant.  
 
Permet redefinir les 
preguntes segons les 
respostes, així com 
aclarir els dubtes.  
 
Permet la informació 
no superficial de la 
informació.  
 
 
 
 
 
   

Implica consum de 
temps, tant en la 
realització, 
desenvolupament 
com en el tractament 
posterior de la 
informació.  
 
Pot proporcionar 
informació indirecta.  
 
La presència de 
l’entrevistador pot ser 
motiu de modificació 
de les respostes.  
 
No totes les persones 
entrevistades poden 
expressar-se de la 
mateixa manera.  

Entrevista 
semiestructurada a 
les dones.  
 
 
 
Quadern de notes. 
Enregistradora 
d’àudio. 
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No produeix 
informació fruit de les 
sinergies.  
 

Cartografia 
Social 

Ofereix la realitat del 
que es vol 
representar perquè 
són significatives.  
 
Contextualitza les 
diferents situacions.  
 
En ofereix una 
informació que 
penetra més enllà de 
la fisicalitat.  
 
Àmplies possibilitats 
de poder plasmar 
diferents categories i 
diferents 
temporalitats.  
 
Ofereix consciència 
espacial tant dels 
participants com a 
l’investigador.  
 

Desviacions si es 
generen preguntes 
inadequades.  
 
Implica consum de 
temps, tant en el 
desenvolupament 
com en el tractament 
posterior de la 
informació.  
 
 

Dibuixos de les 
habitacions i 
habitatges que han 
hagut de viure, així 
com també 
experiències 
viscudes en els 
mateixos.  
 
Quadern de notes.  

Revisió 
documental 

És informació estable 
que pot ser revisada 
reiteradament.  
 
Objectiva.  
 
És exacte.  
 
Pot abastar diferents 
temporalitats, 
diferents 
esdeveniments i 
escenaris.  
 

Es poden produir 
desviacions en la 
investigació si la 
selecció de la 
documentació no és 
adequada o està 
incomplerta.  
 
També es pot produir 
desviacions si ja hi ha 
desviacions en la 
informació 
seleccionada.  
 

Recollida 
d’informació on-line 
sobre la normativa 
vigent en l’àrea de la 
violència masclista i 
l’habitatge social 
orientat a tal finalitat.  
 
Recollida de dades 
de la situació de 
l’habitatge a la ciutat 
de Barcelona.   

Font: Elaboració pròpia amb dades extretes de: 
http://cv.uoc.edu/annotation/525d37adf94b5f7adda47c25f6fe614d/677076/PID_00259400/PID_002594
00.html#w31aab7c13b5c19 i http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n36/1657-6357-soec-36-00139.pdf 

http://cv.uoc.edu/annotation/525d37adf94b5f7adda47c25f6fe614d/677076/PID_00259400/PID_00259400.html#w31aab7c13b5c19
http://cv.uoc.edu/annotation/525d37adf94b5f7adda47c25f6fe614d/677076/PID_00259400/PID_00259400.html#w31aab7c13b5c19
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Arxius 
 

A les següents taules queda reflectida la normativa vigent que ens servirà com a complement per a la nostra investigació (Arxius_I). Així 

mateix, la recerca d’altres programes d’habitatge per a dones víctimes de violència masclista o sota la perspectiva feminista (Arxius_II).  

 

 

Taula 4a. Arxius_I 

Normativa vigent 

Normativa  Àmbit Web Explicació 

Pla pel dret a 

l’habitatge 2016-

2025 Barcelona  

Local https://www.habitatge.barcelona/sites

/default/files/pdhb_-

_resum_executiu_versio_accessible_

0_0.pdf 

És un dels documents imprescindibles quan parlem 

d’habitatge i habitatge social a la ciutat de Barcelona. 

En aquest s’estableixen les bases i les línies 

d’actuació necessàries per considerar i fer de 

l’habitatge un dret fonamental per a la ciutadania. 

L’objectiu d’aquest Pla “és garantir la funció social de 

l’habitatge i (...) la construcció d’un servei públic 

d’habitatge a l’altura de les millors pràctiques” (p. 8). 

Llei 5/2008, del 24 

d’abril, 

del dret de les 

dones a 

erradicar la 

violència masclista 

Autonòmica https://www.parlament.cat/document/

nom/TL75.pdf 

 

L’objecte d’aquesta llei és la d’erradicar la violència 

masclista, establir mesures integrals de prevenció, 

detecció i sensibilització i reconèixer els drets de les 

dones a l’assistència, la protecció, la recuperació i la 

reparació integral. En el nostre cas, prestarem 

especial atenció al Títol I arts 6  i 7. Finalitats i principis 

https://www.habitatge.barcelona/sites/default/files/pdhb_-_resum_executiu_versio_accessible_0_0.pdf
https://www.habitatge.barcelona/sites/default/files/pdhb_-_resum_executiu_versio_accessible_0_0.pdf
https://www.habitatge.barcelona/sites/default/files/pdhb_-_resum_executiu_versio_accessible_0_0.pdf
https://www.habitatge.barcelona/sites/default/files/pdhb_-_resum_executiu_versio_accessible_0_0.pdf
https://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf
https://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf
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de l’Administració pública i al títol III “Dels drets de les 

dones en situacions de violència masclista a la 

prevenció, l’atenció, l’assistència, la protecció, la 

recuperació i la reparació integral. 

LLEI 17/2015, del 

21 de juliol, 

d'igualtat efectiva 

de dones i homes 

Autonòmica http://portaldogc.gencat.cat/utilsEAD

OP/PDF/6919/1436051.pdf 

En aquesta llei es parla de la funció i garanties dels 

ens públics, en aquest cas a Catalunya, per a eradicar 

les desigualtats entre homes i dones. Se li dóna 

importància a la Violència Masclista i a la creació de 

recursos per en aquestes però també altres mesures 

igualitàries com  la de fomentar l’ocupació femenina. 

Llei Orgànica 

1/2004 de 28 de 

desembre, de 

mesures de 

protecció integral 

contra violència de 

gènere  

Autonòmica https://portaljuridic.gencat.cat/ca/doc

ument-del-pjur/?documentId=556001 

En aquesta llei, la violència s’enfoca de manera 

integral i multidisciplinari. Aborda diferents àmbits: 

preventius, educatius, socials, assistencials i d’atenció 

posterior a la víctima. També es contempla als menors 

que han estat víctimes tant de manera directa com 

indirecta.  Fa molta incisió en el procés de socialització 

i educació.   

Agenda 2030 

Espanya 

Estatal https://www.mdsocialesa2030.gob.es

/agenda2030/index.htm 

 

La seva rellevància és la formulació dels objectius que 

s’han d’aconseguir respecte la igualtat entre dones i 

homes (ODS5) i que són directrius per realitzar 

accions des de les administracions públiques.  D’aquí 

destacarem l’eliminació de les violències exercides a 

les dones però també la igualtat d’oportunitats laborals 

i de participació.  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=556001
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=556001
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm
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Declaració de 

Beijing 1995 - 

Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la 

Mujer  

Mundial https://www.unwomen.org/sites/defau

lt/files/Headquarters/Attachments/Se

ctions/CSW/BPA_S_Final_WEB.pdf 

 

Aquesta agenda és la fulla de ruta i el marc de les 
polítiques internacionals per aconseguir la igualtat de 
gènere i salvaguardar els drets humans de les dones i 
les nenes.  

 

 

Taula 4b. Arxius_II 

Programes d’Habitatge per a dones VVM o experiències similars 

Experiència Lloc d’aplicació 
inicial 

Web/referències Explicació 

Transitional 

Housing 

Estats Units https://www.justice.gov/archives/ovw/

blog/transitional-housing-programs-

and-empowering-survivors-domestic-

violence 

Aquest programa ofereix a les dones VVM una opció 

d’habitatge amb serveis de suport (assessorament, 

cura de nens/es, transport, educació i capacitació 

laboral) fins a 24 mesos.   

Beguinatges (abans 

s.XIX) 

Europa Muxí, 2019 Agrupació de dones religioses però sense relació amb 
la Iglesia que conviuen en edificacions semblants a un 
barri. Allà s’oferien suport mutu i també donaven 
allotjament a persones amb vulnerabilitat residencial.  

Pedregulho (1947-

1958) 

Brazil Muxí, 2019 Conjunt d’habitatges que també conformaven barri i 
disposava d’equipaments per alliberar a la dona de les 
tasques domèstiques i per a la seva pròpia cura.  

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/BPA_S_Final_WEB.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/BPA_S_Final_WEB.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/BPA_S_Final_WEB.pdf
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Siedlungen 

Praunheim 

Frankfurt Muxí, 2019 Conjunt d’habitatges amb cobertes planes per a 
futures ampliacions. Va donar resposta a la 
problemàtica habitacional de dones soles i parelles 
joves. Disposava de serveis col·lectius per alleugerar 
el treball domèstic.  

La Morada (2020) Barcelona  https://ladinamofundacio.org/project/l

a-morada/ 

Cooperativa d’habitatge formada per col.lectiu de 
dones i LGTBI+. El projecte fomenta el suport mutu i la 
vida comunitària, tant dins del propi edifici com en 
relació amb el teixit social del barri.  
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Resultats esperats 
 

A continuació detallem el que aconseguirem amb l’ús de cada tècnica i activitat 

vinculades als objectius específics.  

 

Taula 5. Resultats esperats 

OG. Demostrar els dèficits que presenten els recursos habitacionals de protecció i 
recuperació  actuals per dones  VVM i les fórmules d’habitatge social 

Objectius Específics Tècniques i activitats Resultats esperats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OE 1. Conèixer el 
funcionament i la qualitat 
dels recursos de protecció 
actuals a la ciutat de 
Barcelona. 

Entrevistes 
semiestructurades a les 
dones (presencial)  
 
 
 

Definir els diferents 
recursos de protecció a 
través de les pròpies 
experiències de les dones. 
Quadern de notes amb les 
dades obtingudes. 

Cartografia realitzada 
per les dones, en el que 
es realitzaran dibuixos 
dels espais on han 
hagut de viure durant el 
circuit d’acollida, així 
com també recollir 
algunes experiències 
(presencial).  

Espacialitzar i donar 
visibilitat als diferents 
recursos del circuit de 
protecció. Recollir dibuixos 
realitzats per les dones en 
el quadern de notes.  

Revisió documental de 
les normatives existents 
en els recursos del 
circuit de protecció 
mitjançant recerca per 
internet. 

Ampliar l’obtingut a les 
entrevistes (nivell micro) 
amb el que es pot i s’ha de 
realitzar segons les  
polítiques públiques intra i 
supramunicipals.  

Observació participant 
diària. 

Diari de camp amb el que 
succeeix a diari en un 
recurs de protecció 
(concretament, pisos 
d’autonomia ja que és el 
moment de la sortida del 
circuit). 
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OE 2. Identificar quins són 
els efectes (positius i 
negatius) d’aquests 
recursos habitacionals en 
les dones.  

Entrevistes 
semiestructurades a les 
dones (presencial). 
 
 

 
Recollir dades qualitatives 
sobre els avantatges i 
dèficits que presenten els 
recursos de protecció a la 
VVM. Quadern de notes i 
diari de camp. Observació participant 

diària. 

0E 3. Investigar altres 
recursos habitacionals 
orientats a tal finalitat, en 
altres ciutats del món. 

Revisió documental 
mitjançant recerca per 
internet.  

Trobar diferents 
alternatives als recursos 
de protecció que trobem a 
la ciutat de Barcelona. Es 
recullen en quadern de 
notes. 

OE 4. Identificar quins són 
els agents implicats en els 
recursos de protecció a la 
dona VVM en Barcelona. 

Revisió documental 
(online)  
 
Observació participant 

Recollir en diari de camp 
les relacions establertes 
entre diferents àrees que 
donen resposta a les 
dones VVM a la ciutat de 
Barcelona.  

OE 5. Investigar les 
fórmules d’habitatge social 
orientades a tal finalitat. 

Revisió documental 
mitjançant internet.  
 

Ampliar l’obtingut a les 
entrevistes (nivell micro) 
amb el que es pot i s’ha de 
realitzar segons les  
polítiques públiques intra i 
supramunicipals.  

Font: Elaboració pròpia 
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Planificació d’activitats 
Cada tècnica proposada té diferents activitats que han de distribuir-se dins de la temporalitat de la que es disposa. En el nostre cas, quedarà 

distribuïda com mostrem a la taula següent:  

 

Taula 6. Planificació de les activitats 

OG.Demostrar els dèficits que presenten els recursos habitacionals de protecció i recuperació  actuals per dones  VVM i les fórmules 
d’habitatge social 

Objectius 
Específics 

Tècniques Activitats Període  
(23/05/22  a 3/07/2022) 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

OE 1. 
Conèixer el 
funcionament 
i la qualitat 
dels recursos 
de protecció 
actuals a la 
ciutat de 
Barcelona. 

Entrevistes semiestructurades a les 
dones (presencial)  

Preparació de les entrevistes X      

Realització de les entrevistes X X     

Cartografia realitzada per les dones, 
en el que es realitzaran dibuixos dels 
espais on han hagut de viure durant el 
circuit d’acollida, així com també 
recollir algunes experiències 
(presencial)..  

Recollida dels dibuixos realitzats per les 
dones VVM, dels espais on han viscut 
durant el circuit de protecció a la víctima i 
les seves experiències 

X X     
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Revisió documental de les normatives 
existents en els recursos del circuit de 
protecció mitjançant recerca per 
internet. 

Recerca per internet   X     

Observació participant diària. Recollida de dades a diari de camp X X X    

OE 2. 
Identificar 
quins són els 
efectes 
(positius i 
negatius) 
d’aquests 
recursos 
habitacionals 
sobre les 
dones. 

Entrevistes semiestructurades a les 
dones (presencial). 
 
 

Preparació de les entrevistes X      

Realització de les entrevistes X X     

Observació participant diària. Recollida de dades a diari de camp X X X    

0E 3. 
Investigar 
altres 
recursos 
habitacionals 
orientats a tal 
finalitat, en 
altres ciutats 
del món. 

Revisió documental sobre altres 
recursos i altres fòrmules 
habitacionals. 

Recerca per internet   X X    
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OE 4. 
Identificar 
quins són els 
agents 
implicats en 
els recursos 
de protecció 
a la dona 
VVM en 
Barcelona. 

Revisió documental (on-line) Recerca per internet    X   

OE 5. 
Investigar les 
fórmules 
d’habitatge 
social 
orientades a 
tal finalitat. 

Revisió documental mitjançant 
internet. 
 

Recerca per internet de la normativa 
existent i d’altres fórmules d’habitatge 
social  

 X X    

Font: Elaboració pròpia 
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Quadre resum de la metodologia 
 

En la taula següent farem un resum de quines tècniques, activitats, instruments i fonts hem utilitzat per a la consecució dels objectius 

específics.  

 

Taula 7. Matriu d’objectius, tècniques, activitats, instruments i  fonts 

OG 1. Demostrar els dèficits que presenten els recursos habitacionals de protecció i recuperació  actuals per dones  VVM i les fórmules 
d’habitatge social 

Objectius Específics Tècniques  Activitats Instruments  Fonts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OE 1. Conèixer el 
funcionament  dels 
recursos de 
protecció actuals a 
la ciutat de 

Entrevistes semiestructurades a les 
dones (presencial)  

Preparació de les entrevistes Quadern de notes  
Dones VVM 

Realització de les entrevistes Enregistradora 
d’audio 

Cartografia realitzada per les 
dones, en el que es realitzaran 
dibuixos dels espais on han hagut 
de viure durant el circuit d’acollida, 
així com també recollir algunes 
experiències (presencial)..  

Recollida dels dibuixos realitzats 
per les dones VVM, dels espais on 
han viscut durant el circuit de 
protecció a la víctima i les seves 
experiències 

Quadern de notes Dones VVM 

Revisió documental de les 
normatives existents en els 
recursos del circuit de protecció  

 
Recerca per internet  

Internet Plecs tècnics de 
l’Acord marc per a 
l'homologació/desi
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Barcelona. gnació d'entitats i 
de fixació de les 
condicions dels 
successius 
contractes de 
serveis 
d'acolliment 
d'urgència 
 

Observació participant diària. Recollida de dades a diari de camp Diari de camp Recurs de pisos 
d’autonomia, 
inclosos en el 
circuit de protecció 
a la víctima.   

OE 2. Identificar 
quins són els 
efectes (positius i 
negatius) 
d’aquests recursos 
habitacionals 

 
Entrevistes semiestructurades a les 
dones (presencial). 
 
 

Preparació de les entrevistes Quadern de notes  
 
Dones VVM 

Realització de les entrevistes Enregistradora 
d’àudio 

0E 3. Investigar 
altres recursos 
habitacionals 
orientats a tal 
finalitat, en altres 
ciutats del món. 

Revisió documental sobre altres 
recursos i altres fórmules 
habitacionals. 

Recerca per internet  Internet Recerca de fonts 
d’altres 
experiències* 
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OE 4. Identificar 
quins són els 
agents implicats 
en els recursos de 
protecció a la 
dona VVM en 
Barcelona. 

Observació participant diària. Recollida de dades Diari de camp Recurs de pisos 
d’autonomia, 
inclosos en el 
circuit de protecció 
a la víctima.   

 
 
 
OE 5. Investigar 
les fórmules 
d’habitatge social 
orientades a tal 
finalitat. 

Revisió documental mitjançant 
internet. 
 

Recerca per internet de la 
normativa existent i d’altres 
fórmules d’habitatge social  

Internet Normatives i lleis 

existents ** 

Font: Elaboració pròpia 

 

*Veure apartat “Arxius_II” 

** Veure apartat “Arxius_I
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Marc teòric: L’urbanisme feminista 

 

Aquest treball s’emmarca, principalment, sota el paraigües de l’urbanisme feminista, per 

tal de poder elaborar propostes que millorin la necessitat residencial de les dones que 

han estat Víctimes de Violència Masclista a la ciutat de Barcelona. A més a més, haurem 

de tenir presents conceptes com exclusió residencial, sensellarisme i seguretat per 

conèixer quina és la situació que pateixen aquestes dones dins de les ciutats i, sobretot, 

dins de les seves llars.  

 

 
Como mujer, mis propias experiencias urbanas cotidianas están profundamente marcadas por el género. 

Mi identidad de género determina cómo me muevo por la ciudad, cómo vivo mis días, qué opciones tengo 

disponibles. Mi género es algo más amplio que mi cuerpo, pero mi cuerpo es el sitio de mi experiencia 

vivida, allí donde se cruzan mi identidad, mi historia y los espacios que he habitado, donde todo eso se 

mezcla y queda escrito en mi piel. Kern, L.  (2019, p.19) 

 
L’urbanisme feminista posa en un primer pla a les persones i la quotidianitat en la 

construcció i en el disseny de les ciutats creant un espai igualitari en valoració, 

coneixements i saber fer de totes les persones (Muxí, Z., s.d., citada a Gállego 2018).  

Les ciutats actuals no han deixat de ser “ciutats d’homes” (Kern, 2019, p.16) i, per aquest 

motiu, cerca visibilitzar i atendre les particularitats i diferències de la pròpia ciutadania 

que la construeix (Col·lectiu Punt 6, 2019).  

 

Jacobs (1961; citada a Muxí, 2019) a la seva obra “Muerte y Vida de las grandes 

ciudades”, proposava una aproximació real a les ciutats, en donar importància a les 

experiències viscudes i a la diversitat de la ciutadania per a poder confrontar amb 

l’urbanisme normatiu proposant no només una transformació de la construcció i 

ordenació de la ciutat sinó també de les relacions que s’estableixen, els usos i els espais.  

 

El Col·lectiu Punt 6 (2019) estableix sis ítems sobre la pràctica urbanística 

androcèntrica, a partir dels quals se sustenten els principis de l’urbanisme feminista.  

 

1. La importància i el valor que se li atribueix a les construccions en les ciutats, tant 

que inclús es creu una solució a les problemàtiques socials. Per això, es vol 

donar el mateix valor a la gestió del temps, dels continguts i dels usos.  

2. La rèplica de ordenacions de les ciutats sense tenir present les especificitats dels 

territoris. Des de la perspectiva feminista, més que pràctiques s’estableixen 

criteris generals que han de complir tenint present les particularitats dels territoris 

i de les persones que l’habiten.  

3. La planificació urbanística s’esdevé principalment des de l’arquitectura i 

despatxos institucionals i no es té present la quotidianitat, les persones i, s’hauria 

d’aplicar la justícia social per tenir en compte les persones que es troben en 

situació de vulnerabilitat.  
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4. La presència constant de l’estratificació social i dels rols de gènere, el qual es 

vol abordar des de l’alteritat.  

5. La presència de jerarquies segons l'economia i la producció, al que es confronta 

pensant en la sostenibilitat i donant importància a la reproducció, a la producció, 

a la vida personal i a la política o comunitària. 

6. La penalització de la vulnerabilitat en la construcció de les ciutats, al partir de la 

base de l’autosuficiència i de l’individualisme. Els espais han de poder potenciar 

l’autonomia però també la dependència que les persones presentem al ser 

éssers socials. 

 

 

 
Imatge 1. Quadre comparatiu urbanisme feminista vs. 

Urbanisme normatiu. Font: 

https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=urbanismo

-feminista.pdf 

 

Així doncs, des de l’urbanisme feminista es vol influir en la multidimensionalitat que se’ns 

presenta a les ciutats i persegueix la modificació del model actual, el qual es tracta d’un 

model de ciutat basat en el capitalisme i l’heteropatriarcat. Això es fa tenint present la 

realitat, les particularitats, la diversitat, l’alteritat, l'horitzontalitat i la sororitat, és a dir, 

replicant pràctiques i discursos que fomentin la igualtat.  
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La ciutat heteropatriarcal  
 

L’heteropatriarcat es defineix com una forma d’organització social encapçalada i 

centrada en els homes. Des de la mirada androcèntrica ens dictaminen quins són els 

rols que hem d’exercir i determina els nostres drets i deures segons el nostre gènere. 

Aquest fet no només influeix en relació amb la societat, sinó també en la nostra manera 

de fer i de ser. L’urbanisme, que ha de ser una disciplina no estàtica, viva i adaptable 

als contextos (Borja, 2015), acaba reproduint aquest sistema organitzatiu, no tan sols 

en l’aspecte social i relacional, sinó també en el propi disseny i usos de les ciutats que 

poden ser cronificadors d’aquestes pràctiques. 

 

La perpetuació dels valors heteropatriarcals en l’urbanisme no s’esdevé en les seves 

pràctiques perquè sí, sinó per què el disseny de les ciutats es troba, principalment, 

realitzat per homes (Muxí, 2019). La mateixa autora afirmava que si les ciutats es 

construeixen només des d’una única perspectiva no hi ha lloc per l’altra meitat de la 

població i que, per tant, si els valors patriarcals són els que determinen el que és bo i 

l’important, tot l’”altre” queda relegat a un segon pla. Tot i així, la mirada, el saber fer i 

les pràctiques feministes han estat sempre presents, tant en l’urbanisme com en 

l’arquitectura, tot i que invisibilitzades i molt centrades en l’àmbit de l’habitatge com 

veurem més endavant (ibíd.).  

 

Els valors heteropatriarcals, també, ens atribueixen unes tasques, pensaments, actituds, 

etc. determinades segons el nostre gènere, el que s’anomena rols de gènere. 

Principalment les tasques atribuïdes als homes són relacionades amb la producció i es 

basen en el treball fora de casa i en el  poder econòmic, polític i social (espai públic). A  

les dones, en canvi, se’ns atribueix el paper reproductor i de les cures, és a dir, que hem 

d’assolir, principalment, la cura dels fills i/o d’altres persones a la família que requereixin 

d’atenció o dependència i les obligacions domèstiques (espai privat). En el nostre 

sistema capitalista, la tasca productiva té una importància superior a la reproductiva i 

això es reflexa tant en l’ordenació de la ciutat com en les pròpies llars (Gállego, 2018; 

Muxí, 2019). 

 

Aquesta distinció de gèneres provoca que una ciutat ja polaritzada degut el sistema 

capitalista, es polaritzi encara més i sigui excloent per un gran percentatge de població 

que no s’ajusta a la descripció de referència, fent que la vida en la ciutat no sigui igual 

per a totes les persones (Col·lectiu Punt 6, 2019). 

 
El urbanismo «para todos» o el del «sentido común» responde a intereses particulares, 

invisibiliza la diversidad de experiencias, perpetúa desigualdades estructurales y se basa 

en un ciudadano estandarizado y complaciente con el capitalismo. (Col.lectiu Punt 6, 

2019, p.18). 

 

Només hem de recórrer els carrers per adonar-nos de les dificultats i limitacions que es 

donen per a cert tipus de població i que no atenen a la quotidianitat necessària. Hayden 
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(1980) exposava què les ciutats i els barris estaven dissenyats  per a confinar les dones 

a llar i facilitar a l’home la possibilitat de portar el salari a la casa. Per exemple, els barris 

suburbans, que es troben allunyats del centre de la ciutats, sense cap tipus de serveis 

ni espais comunitaris compartits, ni tampoc transport públic fomentant l’ús del vehicle 

privat. Així doncs, l’home va a la seva feina a la ciutat en cotxe i la dona es queda a la 

casa realitzant les tasques de la llar i la cura dels infants. Per l’home la casa ha d’anar 

més enllà de lo físic, convertint-se en un espai que li permeti relaxar-se després de lluitar 

contra un sistema estressant i  devorador.  

 

 

 
Imatge 2. Exemple de barri suburbà. Lliure de llicències.  

 

 

La majoria de les ciutats han estat pensades pel benefici de la circulació econòmica,  en 

el foment del vehicle privat i no dels vianants i, evidentment, obviant el lloc que ocupen 

la tasca de les cures. Molt menys per aquelles persones que tenen mobilitat reduïda o 

mares/pares amb cotxets; quantitats de places dures sense cap tipus d’arbre ni banc 

que no donen lloc al seu gaudi, ni pels més grans ni pels infants; parcs infantils amb 

mobiliari de ferro, sense cap arbre, que difícilment es podrà fer ús en la temporada de 

“shorts” i faldilles ... i així podríem fer un llarg llistat de la quotidianitat que l’urbanisme 

normatiu sembla no tenir present (Kern, 2019). 

 

I és que pel disseny de la ciutat es va prendre com a referència principal la figura del 

“flâneur”. Aquesta, que va néixer dels quadres de Baudelaire és mer símbol del 

dandisme, d’un semideu que camina per la ciutat, perdent-se entre la multitud o, millor 

dit, integrant-se entre la multitud perquè no passarà pas desapercebut (Scott, 2019). Es 

tracta d’una persona que pot deambular pels carrers pel sol fet de perdre’s, de gaudir la 

ciutat i d’observar-la però aquesta figura només es tracta d’un home blanc, de classe 

mitjana-alta, cishetero i sense discapacitat, el que pot transitar lliurament i apoderar-se 

de l’espai públic (Muxí, 2018).  

 

Les dones, en canvi, com afirmaria Abad (2017: “flâneuse”, paràgraf 10): «No podemos 

ser flâneur porque no nos han permitido disfrutar del espacio público. Nos han dejado 

ser flâneur en el espacio doméstico, que lo tenemos como los chorros del oro, porque 
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es nuestro espacio público cuando viene alguien de visita». La problemàtica s’esdevé 

quan les dones volem traspassar aquesta frontera privada i ens introduïm en l’esfera 

pública dominada pels homes,  el que ens confirma que la ciutat no és accessible per a 

tothom.  

El Dret a la ciutat i justícia social 
Tant Léfébvre (1968) en la seva obra “El derecho a la ciudad”, com anys més tard Harvey 

(2013) van conceptualitzar aquest dret com el dret de participació de la ciutadania en la 

construcció i ordenació de la ciutat. Si bé, Léfebvré ho considerava com una revolució 

ciutadana per a reapropiar-se de la ciutat, més pròxim als moviments socials, Harvey 

anirà una mica més enllà amb la seva idea transformadora no només de reapropiació 

sinó de transformació de la ciutat d’acord amb els nostres desitjos (Garnier, 2012). A 

més a més, el considera un dret col·lectiu que no pas individual, doncs s’ha de tenir 

present la diversitat de la ciutadania. En una frase el definirà com “La libertad para hacer 

y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades” (Harvey, 2013, p.21). 

 

Massey (2001; citada a Falú, 2014) afegeix que hi ha una forta influència del gènere en 

la construcció i divisió dels espais, fent especials distincions entre l’espai públic i el 

privat. La invisibilitat que se li atribueix a l’espai privat, juntament amb la invisibilitat de  

la dona en l’espai públic, dóna lloc a poc sentiment de pertinença de la ciutat de les 

dones. Això provoca que les dones tinguem més limitacions i privacions per poder 

exercir aquest dret de participació i de transformació.  

 

Per evitar aquestes desigualtats en l’exercici del dret a la ciutat s’ha de posicionar la 

mirada des de la justícia social. Aquesta perspectiva implica fer un urbanisme que 

reconegui i que distribueixi els recursos, béns i serveis de manera igualitària. 

Actualment, conviuen tres concepcions de justícia social (Murillo i Hernández, 2011), 

com distribució, reconeixement i participació. Aquestes concepcions no són 

independents sinó que s’interrelacionen. La primera es tracta en la distribució equitativa 

dels recursos materials, socials i culturals, la segona en l’atenció a la diversitat i en el 

respecte intercultural i la tercera en el foment de la participació com a eina principal per 

a la presa de decisions i construcció social (ibíd.).   

 

Aquestes desigualtats socials produeixen efectes negatius que reclamen amb 

immediatesa una modificació de mirada i de paradigma, com el que planteja l’urbanisme 

feminista. Necessitem ciutats que trenquin amb aquest ordre patriarcal i que promoguin 

la desaparició de les jerarquies per poder fer ciutats més horitzontals i inclusives (Muxí, 

s.d., citada a Gállego, 2018).  I tot i que això afecta en un sentit molt ampli i a un 

percentatge important de població que no compleixen amb el perfil estereotipat de la 

societat, nosaltres volem fer incisió en els efectes que es produeixen en les dones a 

l’esfera pública per després poder traslladar-lo a l’esfera privada que és el cas que ens 

ateny. 
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Ciutats inclusives i qualitat de vida  
Una altra de les propostes de l’urbanisme feminista per poder fer ciutats que siguin 

inclusives és tenir present la interseccionalitat.  El seu enfocament posa en 

qüestionament la dualitat d’home i dona com factor de desigualtat i posa l’atenció en 

altres característiques identitàries de les persones, com poden ser l’edat, la classe 

social, ètnia, la cultura, la diversitat funcional i/o la identitat sexual. Tots aquests factors  

influeixen en el constructe social i conformen altres sistemes jeràrquics que poden 

traduir-se en problemàtiques estructurals, com la homofòbia, el racisme, l’aporofòbia, o 

l’edadisme, a les que també se les hi ha de donar resposta des de l’urbanisme (Col·lectiu 

Punt 6, 2019).  

 

L’aplicació d’aquesta perspectiva només pot portar-se a terme des de la proximitat, el 

que significa que s’ha de començar a nivell micro, des dels barris o comunitats i, com 

eina imprescindible,  fomentar la participació activa de les persones que les habiten 

(ibíd.).  Jacobs (1961, citada a Delclòs-Alió, 2021) afirmà que fer poder arribar a la 

inclusió real en les ciutats s’havia d’abordar des de la funció social de l’espai públic. Va 

partir de quatre condicions (Delclòs-Alió, 2021):  

 

● La vitalitat urbana és el conjunt i sumatori de la diversitat que es presenta en la 

ciutadania, la diversitat tant en l’ús, els propòsits i tipologies de persones en 

l’espai comú i a diferents hores.  

● Per fomentar la vitalitat urbana és necessari ordenar la ciutat amb carrers més 

reduïts i amb més interseccions per a que s’esdevinguin més interrelacions 

personals. Això, a més a més, potencia el dinamisme econòmic.  

● Per poder incloure als barris diferent veïnat amb diferents tipus de situació social 

i econòmica, considera que s’ha de realitzar mixtura d’edificacions així com 

també és necessari conservar els immobles antics.  

● Considera la densitat un fet important per la vida urbana.  

 

En això li suma dos indicadors més (ibíd.):  

 

● Els elements frontera, com poden ser autopistes, vies de tren, inclús grans parcs, 

etc. que poden actuar com a barrera i poden ser nocius per fer ciutats 

accessibles.  

● I, per últim, que les persones es puguin moure amb comoditat per la ciutat reduint 

els tempos de desplaçament mitjançant transport públic o bé creant barris més 

compactes.  

 

Respecte això últim, en algunes ciutats ja s’han engegat propostes facilitadores de la 

quotidianitat. Un exemple d’aquests és a la ciutat de París, en la que l’alcaldessa ha 
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constituït el que anomenaran “la ciudad de los 15 minutos”, referint-se a un tipus 

d’urbanisme que pretén aproximar a la ciutadania totes les seves necessitats bàsiques 

(alimentació, educació, sanitat, cultura, etc.) a tan sols 15 minuts caminant o en bicicleta 

(García, 2021). Reduint el temps de desplaçament es produeix una millora de la qualitat 

de vida de les persones, millorant el seu benestar, la qualitat de l’aire i, per tant, de la 

salut també (Nimo, 2022).  

 

Aquí entraríem en la definició d'un altre concepte com és la qualitat de vida. Segons la 

OMS (1994, citada a Botero i Pico, 2007) la defineix com “la percepción del individuo 

sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el 

que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones.” (Botero 

i Pico, 2007, p.11). És a dir, és una millora integral de la persona, segons les seves 

necessitats i desitjos, abastant aspectes com les condicions laborals, rendes, condicions 

d’allotjament, salut, educació, seguretat, condicions mediambientals, les oportunitats de 

creixement i les relacions culturals i de gènere (Johnston, 2000; citat a Madariaga, 2004).  

 

L’excés de tasques que se li atribueixen a les dones, com anar a la feina, portar els nens 

i/o nenes a l’escola, recollir-les, realitzar les tasques de la llar, etc. no estan 

contemplades en l’ordre estructural, ni en la seva valoració, ni en el disseny de les 

ciutats. Això pot generar una diferència important en la qualitat de vida de les persones 

per qüestió de gènere. Amb la visió de la perspectiva feminista ens permet “dar el mismo 

valor a todas las esferas de la vida (...), reconocer el valor social del trabajo no 

remunerado (...) reconocer que (...) es cada vez más difícil desarrollar y organizar todas 

estas actividades diariamente, y que las mujeres cargan con el mayor peso y visibilizar 

las estrategias de apoyo mutuo y social que las mujeres han desarrollado para hacer 

frente a su doble y triple presencia en los espacios” (Col·lectiu Punt 6, 2019, p.86), el 

que produirà una ciutat més equitativa i inclusiva per a tota la ciutadania.  

La (in)seguretat femenina  
 

Quantes vegades hem hagut de sentir notícies relacionades amb l’assetjament sexual o 

altre tipus de violència a dones a l’espai públic? Així doncs, la lliure circulació per la 

ciutat no és igual per a totes les persones. Gállego (2018, “Urbanisme feminista”, 

paràgraf 13) exposa que això és generat per l’aparició de “moltes zones perifèriques i 

barris suburbials sense planificació urbanística adequada” i que es podria solucionar 

afegint elements urbans, augmentant la il·luminació en certs carrers o mitjançant 

activitats a l’espai públic, entre d’altres.  

 

Possiblement, pràctiques com aquestes millorarien la percepció d’(in)seguretat però, 

seria totalment real? És a dir, portem molts anys que a les dones ens han socialitzat per 

tenir por de l’espai públic i, sobre tot per la nit quan, en realitat, hi ha més successos i 

formes de violència dins de l’espai privat exercides per persones conegudes. Aquesta 

por que no deixa d’estar inculcada, una vegada més, sota l’exercici de poder i la por 
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paralitza i, per aquest motiu, se’ns converteix en un ítem limitador més per poder exercir 

el dret a la ciutat (Falú, 2014).  

 

És difícil aconseguir una participació plena quan una de les principals lluites s’esdevé 

en recuperar el nostre propi cos, el cos de la dona alienat pel discurs patriarcal (Ortiz, 

s.d.). Hi ha una concepció cultural de que la dona que es troba a l’espai públic es 

considerada dona pública i, a més a més, també ha d’admetre la crítica constant moltes 

vegades no tant pel que diu o fa, sinó per la seva imatge (Ortiz, s.d.). Aquests discursos 

donen lloc a la cosificació de la dona.  

 

La Cosificació Sexual Interpersonal es basa en reduir el valor de la dona al seu cos, 

separant les funcions o parts sexuals de la seva persona amb la perspectiva -totalment 

errònia- de que la dona és la seva sexualitat (Fredrickson i Roberts, 1997, citats a Sáez 

et al., 2012). Les mateixes autores en la seva Teoria de la cosificació ressalten les 

conseqüències que pot comportar estar contínuament exposades a situacions de 

cosificació i que pot derivar, fins i tot,  en què algunes dones es considerin a si mateixes 

com objectes i símbols de plaer. També, al parer, a alguns homes els hi sembla tenir 

dret de pertinença sobre aquestes i disposar de gaudi inconsentit, derivant en episodis 

de violència. Algunes vegades, fins i tot, s’acaba  responsabilitzant d’aquests episodis a 

les víctimes (Falú, 2014). 

 

Així doncs, sota aquest prisma, com es pot aconseguir la seguretat per a les dones? Les 

mesures de seguretat implementades des de les administracions públiques han estat 

relacionades, principalment, amb el crim obviant altres fórmules de violència. Aquestes 

mesures s’han basat en l’augment de la vigilància policial i el tancament d’accessos 

(Col·lectiu Punt 6, 2019). Això, però, és insuficient per reduir la percepció d’inseguretat 

ni per erradicar actes de violència. Des dels moviments feministes s’ha apostat per anar 

més enllà dels espais físics i introduir estratègies que incloguin els rols de gènere i 

factors socioculturals (interseccionalitat) per valorar la percepció d’inseguretat.  

 

Una de les metodologies innovadores per auditar la seguretat a les ciutats,  es va 

impulsar des dels moviments feministes a Canadà, concretament a Montreal, als anys 

noranta. Aquesta metodologia es tractava de les marxes exploratòries. Aquestes 

consisteixen en que grups de dones recorren els carrers per saber quina relació existeix 

entre la seguretat i diferents llocs de la ciutat. D’aquest treball que es va iniciar a 

Montreal i que, posteriorment, s’han internacionalitzat i estès a altres col·lectius tenint 

present la perspectiva de gènere interseccional, van sorgir els sis principis bàsics per a 

millorar la percepció de seguretat a les dones en les ciutats (Ortíz, s.d., p.77):  

 

• Saber on ets i a on vas. 

• Veure i ser vista.  

• Escoltar i ser escoltada.  

• Poder-se escapar i obtenir auxili.  

• Viure en un ambient net i acollidor.  
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• Actuar col·lectivament. 

 

 

A l’estat Espanyol, les pioneres han estat les feministes basques fent ús de la tècnica 

dels mapes de la ciutat prohibida. En aquests mapes es localitzen les zones detectades 

que produeixen inseguretat i que són punts calents que s’han de contemplar per 

modificar a nivell urbanístic.  

 

 
Imatge 3. Mapa de la ciutat prohibida.  Font: https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Mapa-de-la-

ciudad-prohibida-para-las-mujeres-en-Bilbao-Fuente-EL-CORREO_fig2_336033125 pujada per SanJuan, 

C.  

La violència masclista  
 

Els cossos de les dones són un espai privat i únic, i que hem de reapropiar-nos dels nostres 

 cossos com a dones per tal de poder apropiar-nos, també, d’altres territoris: la llar, el barri, la 

ciutat, el país. (Falú, 2009; citada a Ortíz, s.d., p.76) 

 

 

La inseguretat femenina no només es troba a l’espai públic sinó també es produeix dins 

dels propis habitatges. El discurs i els actes heteropatriarcals, lineals i reduccionistes,  

es reprodueixen en tots els àmbits de la quotidianitat i també es reflexen en les relacions 

de parella (Sastre i Moreno, 2004; citat a Plaza i Aleu, 2012). Aquest sistema estableix 

que l’ús de la violència és legítim en aquelles persones que disposen de poder (Plaza i 

Aleu, 2012) i si el poder és de l’home, per ende -tot i que fal·làcia- es naturalitza que 

l’home pugui fer ús de la violència sobre la dona. Tal com afirma Ortíz (s.d., p.74): “La 

por es reprodueix mitjançant el procés de socialització en rols de gènere hegemònics 

que defineixen les dones com a vulnerables i els homes com a forts i agressius”. 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Mapa-de-la-ciudad-prohibida-para-las-mujeres-en-Bilbao-Fuente-EL-CORREO_fig2_336033125
https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Mapa-de-la-ciudad-prohibida-para-las-mujeres-en-Bilbao-Fuente-EL-CORREO_fig2_336033125
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Falú (2009, p.10) afirmarà que aquestes violències exercides a les dones que 

s’esdevenen tant en l’àmbit públic com en el privat (agressions, assetjament sexual, 

violacions o assassinats), “Es una criminalidad creciente, no siempre denunciada ni bien 

tipificada como delito, ni sancionada debidamente”. Els agressors, llavors, tenen lliure 

circulació per la ciutat sense rendir comptes per les seves víctimes i els seus actes 

invisibilitzats, sobre tot els que succeeixen en l’àmbit privat. En canvi, moltes vegades, 

la culpabilització es centra en la víctima (Falú, 2009).  

 

Des de l’urbanisme feminista es vol trencar amb aquesta dicotomia públic-privat 

reivindicant la relació fluïda dels cossos entre les dues esferes (Ortíz, s.d.). La mateixa 

autora afirma que aquest fet ha començat a treballar-se des de l’arquitectura i des de la 

geografia, biografiant els cossos, “els cossos com a espais biogràfics, espais de 

memòria de les violències que experimentem com a dones” (Ortíz, s.d., p.76). D’aquesta 

manera permet espacialitzar-los i prener-los com a referència per l’elaboració de 

pràctiques urbanístiques que puguin erradicar les violències sobre les dones.  

 

També s’han portat a terme projectes que intenten erradicar la perpetuació dels rols de 

gènere i de violències dins de l’espai privat, com per exemple l’impulsat pel Col·lectiu 

Punt 6 anomenat “La casa sense gènere”.  En aquest es tracta de realitzar una anàlisi 

de la configuració dels llocs segons els rols de gènere i realitzar canvis que incorporin 

l’equitat. Aquesta anàlisi inclou dues reflexions: una individual i altra col·lectiva, partint, 

principalment, dels rols de gènere i la seva jerarquia a la reflexió sobre la seva influència 

en els espais, el menyspreu del treball domèstic, com l’habitatge condiciona la percepció 

de seguretat, etc. (Ortíz, s.d.). 

 

Durant la pandèmia de la COVID-19, però, el nombre de casos de violència masclista 

en les llars augmentà considerablement. La crisi socioeconòmica que s’ha generat, 

juntament amb la por de sortir al carrer i, en alguns casos, la falta d’informació sobre els 

serveis d’atenció contra la violència, ha provocat que les dones hagin tingut més 

obstacles a l’hora d’interposar denúncia (CARE & ONU Mujeres, 2020; citat a Indaga, 

2021). Les administracions públiques han intentat realitzar campanyes de sensibilització 

i informació al respecte però algunes han estat un fracàs i inclús han fomentat i perpetuat 

la desigualtat de gènere i el discurs heteropatriarcal. Un exemple d’aquestes pràctiques 

(o males pràctiques) ha estat la campanya impulsada a Malàisia que, per no crear 

conflicte a la llar, va recomanar que les dones s’arreglessin a casa i no discutissin amb 

els marits (Catalán, 2020), el que ens confirma que encara tenim arrelada el discurs 

estructural de rols de gènere i que encara tenim molta lluita pendent.  

 

Aquesta invisibilitat de la violència s’ha intentat trencar mitjançant els moviments socials 

feministes.  Per exemple, el moviment #metoo que va sorgir als Estats Units i s’ha estès 

a nivell mundial gràcies a les noves tecnologies -el que podríem denominar el nou espai 

públic-, vol visibilitzar la quantitat de casos d’abusos sexuals, violacions, etc. que 

s’esdevenen. Aquest, però, no només ha estat beneficiós per a les dones sinó que molts 
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homes també han pogut fer “denúncia” pública d’aquesta situació (El feminismo, s.d.). 

Un altre cas, a nivell estatal arrel el crit “Solo sí es sí”, del qual ha sorgit un avantprojecte 

de llei per “la garantía integral de la libertad sexual”, en el que es contempla diferents 

mesures que garanteixin aquest dret i, entre elles, es realitzen modificacions en altres 

lleis com les de l’àmbit penal.  

L’habitatge des del feminisme  
 

Parlar d’habitatge implica parlar d’una altra de les problemàtiques latents a nivell mundial 

i, sobre tot, com hem vist anteriorment, les dones són un dels col·lectius que poden ser 

més vulnerables a l’exclusió social i residencial degut, a l’encara present, bretxa de 

gènere.  Alonso (2020) afirmà que la bretxa de gènere és un ens limitador per l’accés a 

certs serveis i recursos, per a que les dones aconsegueixin la seva autonomia 

econòmica  i que, a més a més, es genera més desprotecció davant la violència i la 

pressa de decisions.  L’exclusió social pot ser multidimensional en la persona i, per tant, 

s’hauria de tractar de manera transversal, però un dels factors que més afecta és el de 

l’exclusió residencial, doncs sense una llar, difícilment es podrà portar a terme una 

evolució i inclusió real de les persones.   

 

El problema d’accés i manteniment d’un habitatge està vigent des de fa molts anys al 

territori espanyol però, sobretot, arrel la Gran Recessió del 2008 la qual va provocar una 

davallada a l’estat del benestar en general, es va veure més agreujada (Ajuntament de 

Barcelona, 2019). Actualment, arrel la crisi generada per la COVID19 i sota el lema de 

“Queda’t a casa”, s’ha deixat entreveure que aquesta problemàtica continua present, 

doncs l’impacte està sent notable al produir-se “en un context en el qual els indicadors 

de pobresa no s’havien recuperat de l’anterior crisi” (OHB, 2021, p.1). Podríem afirmar, 

també, que s’han posat en entredit l’eficiència de les polítiques públiques en aquest 

àmbit.  

 

Com comentàvem a l’inici -al punt l’urbanisme feminista-, la perspectiva feminista ha 

estat present des de anys enrere en la construcció i ordenació de la ciutat, però han 

estat invisibilitzades. Una de les problemàtiques que s’ha intentat pal·liar des de llavors 

és, precisament, la relacionada amb l’habitatge, considerant-lo com el lloc 

d’emancipació i de foment de l’autonomia per a les dones (Muxí, 2019). Hayden al 1980 

ja posava de manifest la dificultat de la situació en què quedaven les dones divorciades 

o VVM a l’haver de fer recerca d’habitatge, de feina i cuidar dels infants alhora -la qual 

cosa encara no ha evolucionat massa-. Per això, proposava projectes que unissin 

habitatge, serveis i treball.  

 

Ja abans del s.XIX, però, es va posar en pràctica els beguinatges. Aquests eren 

semblants als convents però estava conformat per agrupacions de dones tant religioses 

com laiques i, sobre tot, dones en situació de vulnerabilitat. Les beguines (que així es 

denominaven a les residents) feien vida comunitària i també oferien serveis a la 
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comunitat, sobre tot, 

relacionades amb la tasca de les 

cures per a persones que també 

es trobaven en situació 

vulnerable (com ara gent gran, 

dones malaltes, etc.). Això 

podria ser la base del que és, 

actualment, el cohousing, ja que 

han estat una eina fonamental per a fomentar l’autonomia de la dona (Muxí, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 4. Exemple de Beguinatge a Bruixes (Bèlgica). Font: 

https://buendiatours.com/es/guias/brujas/beguinario 

 

Un altre exemple més proper a l’actualitat però encara al s.XIX, seria el de l’activista 

Octavia Hill que va donar una altra mirada als barris marginals, també denominats 

“slums”, davant la mancança d’insalubritat i d’habitabilitat d’aquests. Aquesta estava 

totalment en contra de la destrucció d’aquests barris -pràctica basada en la perspectiva 

higienista del moment- i va apostar per la rehabilitació per millorar les condicions i 

qualitat de vida de les famílies que es trobaven en aquests assentaments. El projecte, 

que es va realitzar amb un grup de dones,  es basava en el que es podria catalogar de 

socio-urbanisme, doncs no només rehabilitaven les edificacions, sinó també l’espai 

públic dotant-los de zones enjardinades, parcs infantils i serveis i, a més a més, es 

realitzava un seguiment en el cobrament de les rendes que les permetia treballar altres 

aspectes amb les unitats familiars allotjades, com el manteniment i higiene en els 

habitatges o altres problemàtiques detectades (Muxí, 2019).  

 

Carmen Portinho (1947) va impulsar el Pedregulho (Brazil, 1947-1958) el qual es basava 

la creació d’un conjunt d’habitatges que anaven més enllà de l’individual integrant-se en 

el barri i que constava de diferents serveis per alliberar a les dones de les tasques 

domèstiques i també fomentaven la seva pròpia cura, com per exemple: bugaderies 

comunitàries, centre escolar annexat a l’edifici amb jardí d’infants i escola primària, 

gimnàs i piscina, un petit supermercat, etc. (Muxí, 2019).  

 

Aquestes pràctiques posen de manifest que ja des de bastant anys enrere hi ha una 

perspectiva feminista present a l’hora de la construcció de les edificacions per tal de 

poder trencar amb la perspectiva androcèntrica. Aquestes es van replicant en l’actualitat 
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en les fòrmules de cooperativa d’habitatge o de cohabitatge que intenten fomentar el 

suport mutu, posar en visibilitat i valor la tasca de les cures i trencar amb la distinció dels 

rols de gènere. Per tant, podríem respondre a la pregunta que Hayden va realitzar a 

l’any 1980 a la seva obra, “¿Es posible contruir barrios no sexistas y diseñar ciudades 

no sexistas?” sí, es possible si hi ha voluntat i predisposició al canvi i l’enfocament amb 

les nostres ulleres liles. 
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Context d’aplicació 

 

Recursos habitacionals per a dones VVM a la ciutat de 

Barcelona 
 

Prop de 736 milions de dones pateixen violència masclista arreu del món i el que és 

pitjor, aquestes dades s’han mantingut estables durant aquesta última dècada, la qual 

cosa ens referència a una gran problemàtica latent i generalitzada (OMS, 2021). 

Aquesta problemàtica és una de les que s’ha convertit en un gran repte a resoldre des 

de les polítiques públiques.  Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Barcelona s’han 

portat a terme algunes mesures que pal·liïn aquesta circumstància.  

 

Com hem pogut veure durant el desenvolupament del treball, alguna de les mesures 

són els recursos de protecció i recuperació impulsats per a les dones VVM de la ciutat 

de Barcelona, així com també les solucions habitacionals disponibles per aquest 

col·lectiu. Es va implementar un servei denominat Servei d’Atenció, Recuperació i 

Acollida (SARA). Aquest és un servei ambulatori integrat per un equip multidisciplinari 

(treballadores socials, educadores socials, psicòlogues, advocades i insertores laborals) 

que aborden la intervenció integral de la dona i dels seus fills/es (si tenen) per a la seva 

recuperació. També disposen de servei d’acolliment d’urgència, de llarga estada i 

d’autonomia -el que es considera el circuit- en el que la majoria de les dones que 

accedeixen a l’acollida han de passar per les diferents etapes, tot i que poden decidir 

marxar de manera voluntària quan elles ho considerin (Ajuntament de Barcelona, s.d.).  

 

Per executar aquest servei d’acolliment, l’Ajuntament de Barcelona, a l’any 2017, va 

impulsar un “Acord marc per a l'homologació/designació d'entitats i de fixació de les 

condicions dels successius contractes de serveis d'acolliment d'urgència, llarga estada 

i fase d'autonomia per a dones víctimes de violència masclista i llurs fills i filles” (Plecs 

tècnics, Ajuntament de Barcelona, 2017; 2021), en el qual es recullen les que són les 

diferents fases del circuit de protecció i recuperació de la violència, sempre i quan la 

dona no tingui una altra alternativa residencial, com conviure a casa de familiars o 

coneguts, o que pugui obtenir un habitatge propi de manera imminent o que hagi un 

greu risc.  

 

Les diferències entre aquests tres estadis són principalment, la temporalitat i la intensitat 

de la intervenció socioeducativa. La temporalitat màxima és en el servei d’urgència, un 

mes; en llarga estada, de sis a nou mesos i en autonomia, un any.  L’acompanyament 

socioeducatiu sol anar de més a menys intensiu a mesura que les fases canvien. A les 

dues primeres és de 24h/365 dies i disposen d’un equip multidisciplinari propi dins del 

recurs a més a més de l’equip del SARA, en canvi a la fase d’autonomia l’equip del 

recurs es redueix a una educadora social que treballa en coordinació constant amb 
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l’equip del SARA i la temporalitat d’intervenció és de 5h/setmanals per dona (Ajuntament 

de Barcelona, 2017; 2021).  

 

En aquests recursos de protecció, la dona ha de complir amb les normatives existents 

que solen ser rígides, en quan a l’hora de les entrades i sortides, l’horari dels àpats, no 

permetre que ningú aliè o aliena accedeixi, en realitzar les tasques de la llar, visites 

diàries amb l’equip educatiu, etc. Una altra de les peculiaritats és que no poden 

empadronar-se en els centres i/o habitatges on resideixen temporalment i han d’estar 

empadronades al Centre dels Serveis Socials. Això el que provoca és que tots els altres 

recursos bàsics necessaris (CAP, escoles, SOC, etc.) estiguin allunyats del seu entorn 

habitual.  

 

El temps màxim d’estada en cadascuna de les fases, però, pot variar segons l’evolució 

de la dona però, la majoria de les dones, fan el recorregut complert (Pensió, Centre 

d’Urgències, Casa d’Acollida i pis d’autonomia). En la fase d’autonomia les dones 

realitzen un “assaig” del que serà la seva vida posteriorment, quan surtin del circuit de 

protecció, i han d’haver aconseguit els objectius per tal de poder trobar una alternativa 

residencial adient, ajustada a les seves necessitats i realitats. La majoria d’aquestes, bé 

per tenir la seva xarxa social i familiar o per l’escolaritat dels nens o per què les hi agrada 

la ciutat o per desconeixement d’altres zones, volen mantenir-se a Barcelona ciutat. Però 

a Barcelona ens hi trobem amb un problema residencial important que les dificulta, com 

hem pogut veure anteriorment en l’apartat “plantejament de la problemàtica”.  

 

 

Preus de l’habitatge a Barcelona  
 

Els elevats preus tant de renda com de lloguer, així com de les altres despeses 

derivades de la llar, impedeixen l’accés i el manteniment d’aquest a aquelles persones 

que es troben en situació de vulnerabilitat. Inclús, s’ha acabat creant vulnerabilitat 

residencial, fins i tot, en aquelles persones que abans no es trobaven, com per exemple, 

la mal denominada “classe mitjana”. 

 

Segons l’informe de preus d’Idealista (2022), el preu de venda mitjà a la ciutat de 

Barcelona, s’ha situat durant aquest primer trimestre en 3.929 €/m2, el que la situa per 

sobre de la mitjana de la província (2.686€/m2) i inclús de la Comunitat Autònoma que 

es troba en 2.300€/m2. De la mateixa manera succeeix amb el preu mitjà de lloguer, 

que es troba a Barcelona ciutat en 16,2€/m2 a diferència de la resta de la província que 

està a 14,6€/m2 i per sobre de la mitjana de la Comunitat Autònoma que són 13,9€/m2. 

Aquest índex suposa que, un habitatge de 60 m2 tindria un cost aproximat de 972 €.  

 

En aquest fet, li sumem els requisits exigits. A la majoria d’immobiliàries es demana, a 

més del document acreditatiu de la persona, el contracte de feina i les tres últimes 

nòmines i, en alguns casos, l’historial bancari i/o avals. A nivell econòmic, un mes de 

fiança (mínim, tot i que en alguns casos demanen dos), renda i els honoraris 
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(alquilerseguro, 2017), la qual cosa suposa una inversió inicial aproximada de 2.592€ 

per un habitatge de 40m2 (preu/m2*4 mesos).  

 

Inserció laboral i dones. Bretxa de gènere. 
 

En aquestes dones se les hi dificulta, a més a més, degut la precarietat dels seus 

ingressos que solen provenir de prestacions econòmiques o de contractes de treball 

precaris. Segons dades extretes de l’INE, al 2020 a Espanya, un 27,2% de les dones 

compleixen alguns dels tres requisits per trobar-se en situació d’exclusió social, davant 

el 25,6% dels homes.  

 

Segons dades estadístiques realitzades per l’Ajuntament de Barcelona, encara  a l’any 

2020 ens trobem amb una gran diferència salarial entre homes i dones, en tot el territori 

espanyol en general però agreujat a Barcelona ciutat, tal com podem veure a la imatge 

5.  El salari mitjà de les persones treballadores dones es situa en 25.964 €/anuals i el 

dels homes en 33.652 €/anuals, el que suposa més del 25% del salari.  

 
Imatge 5. Salaris mitjans (2020) Font: 

https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/sites/default/files/Salaris_2020.pdf 

 

També apreciem diferències en el tipus de contractació, sent molt més elevat el nombre 

d’homes que treballen amb contracte indefinit a temps complet que no pas el de les 

dones. En canvi, hi ha un nombre superior de dones en contractes temporals a temps 

complet, el que significa que les dones patim més inestabilitat laboral.  
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Imatge 6. Salaris mitjans per tipus de contracte (2020). Font:  

https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/sites/default/files/Salaris_2020.pdf 

 

 

I, per últim, com veiem a la següent figura la diferència salarial s’agreuja en alts càrrecs, 

on la diferència salarial suposa gairebé 20.000 €/anuals més, entre dones i homes.  
 

 

 
Imatge 7. Salaris mitjans per categoria professional (2020). Font: 

https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/sites/default/files/Salaris_2020.pdf 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/sites/default/files/Salaris_2020.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/sites/default/files/Salaris_2020.pdf
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Com hem vist en els gràfics, una clara i encara existent bretxa salarial que perpetua la 

feminització de la pobresa, dificultant l’evolució positiva de les dones. Segons Informe 

de la Fundación Atenea (2018):  

● La bretxa salarial se situa en 19% menys que en els homes.  

● Les dones tenen menor taxa d’ocupació: 41% davant el 52% dels homes 

● Les dones ocupen, majoritàriament els treballs precaris: 97% en treball domèstic 

i un 87% en sector de la neteja. 

● Dediquen més temps al treball de les cures:  dediquen 4,45 hores al dia i els 

homes 2,08 hores/dia.  

● Les dones pateixen, a més a més, certs tipus de violència de gènere i sexual que 

no s’esdevenen en el cas dels homes.  

 

En el nostre cas d’estudi es presenten, a més a més, altres dificultats:  

● Les dones que són monomarentals han de tenir feines més precàries perquè se 

les dificulta la conciliació laboral, personal i familiar. Això implica un salari més 

baix que les emboca a unes condicions de vida també precàries, com la d’haver 

de compartir habitatge o viure en habitacions o prioritzar l’alimentació dels infants 

sobre la seva (ICD, s.d.)  

● Moltes, degut la violència econòmica i l’aïllament social produït per l’agressor, no 

han pogut inserir-se en el mon laboral o el van haver de deixar de banda, la qual 

cosa les dificulta trobar una feina en l’actualitat o necessiten més temps per 

restablir la seva economia.  

● Altres que disposen de baixa formació, o la tenen en el seu país d’origen i se les 

hi dificulta la convalidació, només poden optar a feines poc remunerades.  

● I d’altres que són dones migrades han de treballar en l’economia informal al no 

disposar de permís de residència i treball, una economia de difícil accés i que es 

limita a les tasques de la llar, principalment.  

 

Polítiques públiques per facilitar l’accés a l’habitatge 
 

Això, però, amb la finalitat de poder cobrir l’accés i el manteniment de les rendes de 

lloguer, sí que les dones VVM poder accedir a les Prestacions Econòmiques d’Especial 

Urgència (PEEU) en les que la quantia atorgada és “el 60% de la renda anual de 

l’habitatge amb un límit de 3.600€ anuals per habitatge incloent les despeses de fiança 

i accés a l’habitatge en règim de lloguer, el qual ha de ser de 800€ màxim. Aquesta 

ajuda es pot anar renovant anualment fins un màxim de 24 mesos més (Generalitat de 

Catalunya, 2022). L’ajuntament de Barcelona també ha impulsat les prestacions 

econòmiques d’urgència social derivades de la mediació a Barcelona per aquelles 

persones que han finalitzat el seu procés en habitatges d’inclusió o finalitzat el procés 

del SARA, és a dir, la nostra població diana, i que hagin signat un contracte de lloguer 

del mercat privat.  

 

Per altra banda, respecte el parc d’habitatge social, al 2021 va ser de 37.441 habitatges 

entre construcció d’habitatge públic, habitatges cedits d’entitats financeres,  habitatges 
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de propietats particulars inclosos en la Xarxa de mediació per al Lloguer Social i el fons 

d’habitatges socials.  En canvi, tant sols el nombre de persones inscrites al Registre de 

Protecció Oficial al 2021 ascendeix a 173.589  persones, de les quals 2971 van estar 

denegades i 92.259 no renovades (un 53,15% del total de persones inscrites).  

 

En les promocions per accedir a Habitatge de Protecció Oficial suma puntuació tenir 

informe social d’haver estat VVM, però no han sortit moltes promocions específiques per 

a elles. Des del 2019 només s’han realitzat dues promocions d’habitatges per a 

contingents en el que sí es contemplaven alguns dels habitatges reservats per aquesta 

finalitat. Al 2021, es van realitzar 97 habitatges per a persones social i econòmicament 

vulnerables en els que només 6 van destinats per a dones VVM.  
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Anàlisi 

Descripció dels recursos d’acolliment i protecció 

actuals a la ciutat de Barcelona.  
 

Des del departament de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de 

l’Ajuntament de Barcelona s’implementen diferents serveis i recursos que atenen i amb 

els que volen erradicar les situacions de violència masclista. Tal com s’explicita a la seva 

pàgina web, trobem: telèfon gratuït d’atenció a la violència masclista de informació i 

assessorament; Servei d’urgències hospitalàries amb equip multidisciplinari per atendre 

agressions sexuals; el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) 

que atenen qualsevol emergència social de la ciutat amb un equip psicosocial 

permanent; els Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) d’informació i 

assessorament; el Centre de Masculinitats Plurals; la Unitat municipal contra el Tràfic 

d’Éssers Humans (UTEH); el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) que es 

tracta d’un servei ambulatori per a dones víctimes de violència masclista i els petits des 

dels 0 anys i, per últim, i el que més ens ateny,  els serveis d’acolliment per violència 

masclista i llurs fills i filles.  

 

Els serveis d’acolliment i recuperació, segons l’article 58 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril 

del dret de les dones a erradicar la violència masclista  

 
són serveis especialitzats, residencials i temporals, que ofereixen acolliment i 

atenció integral per a possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones 

i a llurs filles i fills dependents, que requereixen un espai de protecció a causa de 

la situació de risc motivada per la violència masclista, tot vetllant per llur autonomia 

(Llei 5/2008, p.71). 

 

Així doncs, aquests estan pensats, principalment,  per aquells casos en que la dona i els 

seus fills i filles (si tenen) tinguin un alt risc de que la persona agressora les pugui 

localitzar (Ajuntament de Barcelona, s.d.a.)(20). També, segons les necessitats de la 

dona, l’evolució que presenta i la necessitat de presència professional en el decurs del 

seu tractament, s’acullen en les diferents tipologies de recursos:  

 

1. Acolliment d’urgències 

2. CMAU-VM (Centre Municipal d’Acollida d’Urgència per Violència Masclista) 

3. Acolliment de llarga estada  

4. Acolliment en pisos de mitjana i alta autonomia 

 

Tal com s’explica, també,  a la seva pàgina web, l’Ajuntament de Barcelona considera 

aquests recursos com a prioritaris però, si en el moment inicial que la dona demana 

suport, no hi haguessin places disponibles i es necessita allotjament d’urgències, 



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 60 

 

 

 

aquestes seran acollides en hostals, hotels i pensions (ibíd.), com ha estat el cas de 

totes les nostres dones entrevistades,  que el 100% han estat acollides prèviament a 

una pensió, hostal o hotel.  

 

Preferiblement, aquests recursos d’allotjament han de ser municipals o bé gestionats 

per entitats socials (ibíd.),  per aquest motiu s’estableix a l’any 2017 un Acord marc per 

a l'homologació/designació d'entitats i de fixació de les condicions dels successius 

contractes de serveis d'acolliment d'urgència, llarga estada i fase d'autonomia per a 

dones víctimes de violència masclista i llurs fills i filles en els que participaran diferents 

entitats socials, cadascuna en una tipologia d’allotjament i un nombre de places 

determinat. Tot i que hi ha una licitació posterior (iniciada a l’any 2021), per a la nostra 

anàlisi ens centrarem en la del 2017, ja que aquesta última no està resolta encara i 

també per què les nostres persones entrevistades van estar acollides o van iniciar el seu 

procés d’acolliment sota les bases del 2017. De totes maneres, com que la de l’any 2021 

pot tenir algunes modificacions respecte l’anterior, també ens servirà com a referència 

per fer una comparativa en la nostra anàlisi.  

 

En els plecs tècnics i administratius (2017) queda recollit, de manera molt explícita, com 

ha de ser el funcionament, característiques dels allotjaments, personal i, evidentment, 

quins són els costos. Aquest document, juntament amb el testimoni de les dones, la 

cartografia i l’experiència pròpia ens servirà per fer-nos una idea global de com funcionen 

i com és la qualitat aquests serveis.  

 

 

Pensió/Hostal/Hotel  
 

Aquest recurs no es troba definit dins dels Plecs Tècnics, és a dir, no es contempla com 

un recurs habitual dins del circuit de protecció i recuperació. Així doncs, no queda definit 

a nivell institucional quina infraestructura ha de tenir ni la descripció del servei. De totes 

maneres, anteriorment, s’ha mencionat que si no hi ha places lliures disponibles en el 

Centre d’Urgències, les dones han d’estar acollides mentre esperen la plaça. D’aquests 

recursos hem recollit informació mitjançant les entrevistes a les dones, ja que el 100% 

de la nostra mostra va iniciar el seu procés en una pensió, hostal, hotel o, per motius de 

COVID que va provocar un endarreriment en les sortides dels recursos d’urgències, una 

residència d’estudiants habilitada per a tal finalitat.  

 
El primer recurso fue como una residencia, era como una residencia estudiantil (creo yo), estaba por el 

sector de …. (un sitio bien comunicado) (...)  todo se veía muy nuevo (...) y… justamente creo que sí era 

una residencia estudiantil y por el COVID las residencias estudiantiles también cayeron y lo convirtieron en 

un lugar de acogida, pero no estoy segura si esto es verdad o bueno, era como un mito (Dona núm. 3). 

 

Yo empecé este trayecto con un hostal. Un sitio raro que hasta ahora no comprendo que era eso 

exactamente, una mezcla entre vivienda, piso y hotel. Tenía sentimientos raros en este sitio, inexplicables. 

Por un lado agradecida enormemente porque tenía sitio donde dormir y limpiar la cara, por otro lado literas 

por dos lados de las paredes blancas no ayudaban nada para coger (y encontrar) mi fuerza interior. 
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L’estada a aquest recurs és de curta durada. Segons ens explica una de les dones a 

l’entrevista, la temporalitat màxima hauria de ser de 15 dies, aproximadament. Veiem 

com cap de les dones ha estat aquesta temporalitat, sempre hi ha hagut un allargament. 

El temps mitjà d’acolliment a la pensió ha estat de 2 mesos aproximadament.  

 
fui a una pensión, por un mes y medio y después de la pensión fui a Centro de Urgencias que es una 

acogida de urgencias y estuve allí más de la cuenta, 6 meses y ½ (Dona núm. 1) 

 

Yo creo que como 3 meses, o un poco menos. (Dona núm. 3) 

 

allà resulta que devies estar no més de 15 dies però vaig estar un mes i mig. (Dona núm. 4) 

 

Me dijo que ahí iba a estar… primero me dijo que era muy poco el tiempo porque de ahí me mandaba a 

otro lugar,  pero la verdad ahí estuve 6 meses.. (Dona núm. 5) 

 

No quedamos mucho ahí, 4-5 días, nada más.(Dona núm. 6) 

 

 

A nivell estructural, cadascú dels centres ha estat diferent però, sí que el 100% ha 

coincidit en tenir un dormitori propi per a cada unitat de convivència. El 67% de les dones 

disposaven de bany propi al dormitori, la resta eren compartits. El 33% tenia televisió 

pròpia dins de l’habitació. Els àpats també estaven inclosos però una disposava de 

tickets restaurants que podia fer ús en qualsevol restaurant, altres disposaven de buffet 

lliure o servei de catering o restaurant en un altre lloc que no es trobava dins del recinte 

i 3 d’elles disposaven de menjador amb cuina pròpia. De qualsevol de les maneres, el 

menjar ha estat una de la majoria de les queixes.  
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Imatge 8. Dibuix plànol pensió (Dona núm.5)  

 

En aquest plànol de la pensió on es trobava la dona núm. 5, podem veure la seva 

distribució i els diferents serveis de que disposava. Habitació doble amb dos llits i dos 

armaris, cuina, banys compartits, zona comuna de menjador amb televisió, sala 

d’informàtica amb internet i bar propi.  
 

La majoria dels centres disposaven de servei de neteja, excepte un d’ells en què les 

dones eren les encarregades de fer les tasques de la llar amb un sistema rotatiu 

setmanal. Per últim, només 2 de les 6 dones afirmen que en els centres es compartia 

únicament amb dones que han estat VVM, la resta compartia amb altres tipologies 

familiars o amb estudiants (en els casos de  residències d’estudiants). Tot i que el lloc 

és confidencial, tots els centres es trobaven ubicats en barris cèntrics i accessibles.  

 

Respecte al funcionament del centre la majoria coincideix en que hi havia molta llibertat 

en l’horari de sortides i entrades al centre. Només una de les dones afirma que no podia 

sortir del recinte durant els primers 15 dies, al menys sense autorització i havia de 

detallar on anava i a quines hores, per a la seva protecció. En alguns casos, estava 

permesa l’entrada de persones alienes al recurs, transgredint la confidencialitat. A la 
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majoria (83%), no hi havia seguiment socioeducatiu intern al recurs però sí que havia 

seguiment de l’equip educatiu del SARA a diari, excepte en dos d’ells que sí que havia 

seguiment psicològic propi.   

 

La majoria de les dones, han viscut la seva estada com un dels millors llocs dels que 

han estat dins del circuit perquè sentien tenir llibertat total al no haver de donar moltes 

explicacions i no haver horaris (només pels àpats).  A l’hora també va ser un dels llocs 

on es van sentir molt segures.  

 
 ¡Había libertad total! O sea, podías salir, podrías traer gente a tu habitación, podías hacer lo que te dé la 

gana y eran super majas las chicas de la pensión que te dejaban hacer lo que tú quieras (Dona núm. 1, 

2022) 

 

¡Muy bien! Sí, ¡muy bien! porque tenía mi habitación con mi baño, vivía sola… como un… ¡es un hotel! 

(Dona núm. 2, 2022) 

 

Jo d’allà no volia marxar , jo aquí estic com acollida, protegida, estic la mar de bé.(dona núm. 4, 2022) 

 

La estadía en la pensión fue al comienzo, claro, fue lo mejor… Al  comienzo no,  casi siempre,  creo que 

es uno de los lugares donde me sentí mejor. Venía de un lugar con problemas, con mucha cosa y ahí fue 

un lugar donde tuve mucha tranquilidad, muchísimo.  Me sentí súper bien, me sentí segura.  Más que todo 

algo que nunca olvido es la cara de mi hija. Esa cara de felicidad, es inolvidable. Ella solo me decía: 

“mami aquí ya nadie nos hará daño” y eso es… uff… muy fuerte. (Dona núm. 5, 2022) 

 

Altres dues no tenen la mateixa sensació, coincideix amb les que no es trobaven en un 

hotel/hostal, sinó una va ser allotjada a una residència d’estudiants i l’altre va estar en 

el que sembla una pensió i, posteriorment, en el que sembla, també, una residència 

d’estudiants. Diem “sembla” perquè no està gairebé especificat a la conversa.  

 

 

Acolliment d’urgència  
 

Són recursos d’acolliment temporal de curta durada  i han de prestar servei les 24h tots 

els dies de l’any (art. 57, Llei 5/2008) i disposen d’un equip multidisplicinari que es 

composa de professionals del Treball Social, la Psicologia i l’Educació Social, a més de 

la Direcció del Centre (Ajuntament de Barcelona, 2017). Aquests Centres d’Urgències  

poden ser de dos tipus: privats o municipals. En aquest últim cas, es tracta del CMAU-

VM (Centre Municipal d’Acolliment d’Urgències per a la Violència Masclista). En aquests 

s’ha d’assegurar tant les necessitats bàsiques d’allotjament, manutenció, salut i 

jurídiques (si escau) com la seguretat personal de les persones acollides (Ajuntament 

de Barcelona, 2017). 

 

Tot i que la durada màxima és d’un mes, tal com s’explicita en els mateixos plecs, es pot 

fer allargament d’estada segons la necessitat de cada dona. La majoria de les dones 

entrevistades que van passar per acolliment d’urgència, van estar més temps de 

l’habitual. Una no va anar a Centre d’Urgència i només 3 d’elles han comentat la 



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 64 

 

 

 

temporalitat de la seva estada les quals han estat de 6,5 mesos (M1), 1,5 mesos (M5) i 

2,5 mesos (M6). A les tres dones se les va allargar l’estada per no haver-hi places 

disponibles a Casa d’Acollida, però a la primera dona, en concret, va ser perquè no hi 

havia places a una Casa d’Acollida que estigués adaptada per a persones amb mobilitat 

reduïda, motius que queden contemplats com a possibilitat d’allargament.    

 

En aquest espai, els primers 15 dies serveixen per a “l’exploració, valoració i orientació 

inicials de la dona, els fills i filles si en té i/o altres membres de la unitat familiar 

dependents de la dona” (Ajuntament de Barcelona, 2017, p.8) i es plantegen diferents 

opcions per a que la dona prengui una decisió, però no s’explicita quines són les 

diferents opcions. Normalment, després de Centre d’Urgències la dona i els seus fills i 

filles seran derivats a acolliment de llarga estada.  

 

Les característiques dels equipaments han de ser els següents (Ajuntament de 

Barcelona, 2017, p.17):  

 

● Estar ben comunicat per transport públic 

● Disposar d’una habitació per a cada dona o unitat familiar (en període d’urgència 

no es comparteix habitació).  

● Disposar d’accés habilitat per a persones amb mobilitat reduïda.  

● Disposar d’espais diferenciats de cuina equipada i menjador.  

● Disposar de diversos banys, a més de com a mínim un bany adaptat.  

● Disposar d’un espai aula o ludoteca infantil pels fills i les filles acollits/des.  

● Disposar mínim d’un despatx per a la realització d’entrevistes i per al treball intern 

de les professionals que hi treballin.  

 

I serà valorable:  

● Un espai a l’aire lliure per desenvolupar activitats de lleure.  

● Una habitació, com a mínim, d’11 m2.  

● D’un hort urbà  

● Habitacions per a l’acolliment amb una superfície igual o superior a 6 m2.  

 

No va ser fins els plecs del 2021 que es va afegir com obligatorietat el de disposar de 

wi-fi o de xarxa sense fil i disposar d’espai d’emmagatzematge per guardar les 

pertinences que les dones no fessin servir.  

 

Segons la descripció de les dones entrevistades, l’estructura dels diferents centres 

d’urgències estaria ajustada a les característiques demanades als plecs, com veurem a 

la taula següent:  
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Taula 8. Quadre comparatiu Centre d’Urgències 

Descripció per les dones entrevistades juntament amb les característiques obligatòries 
dels Centres d’Urgències 

Dona 
núm. 

Descripció de les dones entrevistades Característiques dels Centres d’Urgència 

1 - Casa per a 25 persones 
- Disposa de 2 plantes més 

terrassa amb hort i sòtan.  
- Ascensor.  
- Banys compartits (1 cada 3 

dormitoris) 
- Cuina pròpia. 
- Habitació adaptada a 

persones amb mobilitat 
reduïda  

- Llit adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda.  

- Bany propi adaptat. 
- Mobiliari complet al dormitori 

(còmoda, escriptori i armaris 
encastats) 

- Altres dormitoris disposaven 
de lliteres o llits grans per a 
compartir per la mateixa 
unitat familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Estar ben comunicat per 

transport públic 

● Disposar d’una habitació per a 

cada dona o unitat familiar (en 

període d’urgència no es 

comparteix habitació).  

● Disposar d’accés habilitat per a 

persones amb mobilitat 

reduïda.  

● Disposar d’espais diferenciats 

de cuina equipada i menjador.  

● Disposar de diversos banys, a 

més de com a mínim un bany 

adaptat.  

● Disposar d’un espai aula o 

ludoteca infantil pels fills i les 

filles acollits/des.  

● Disposar mínim d’un despatx 

per a la realització 

d’entrevistes i per al treball 

intern de les professionals que 

hi treballin. 

3 - Barri cèntric 

- Cuina  

- Habitacions per ús d’unitat de 

convivència amb lliteres.  

 

5 - Casa de 3 plantes + terrassa 

(4 plantes) 

- Oficines per a treballadores 

- Menjador  

- Habitacions d’ús per unitat de 

convivència amb lliteres.  

- Banys compartits  

- Biblioteca  

- Bugaderia  

- Càmara de vigilància a 

l’accés.   
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6 - Casa per a 20 persones 

aprox. 

- Casa de 3 plantes +terrassa 

(4 plantes) 

- Oficines per a les 

treballadores  

- Cuina  

- Menjador  

- Banys compartits  

- Sala d’estar comuna  

- Terrassa amb hort 

- Bugaderia  

- Habitació d’ús per unitat de 

convivència amb lliteres.  

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Tot i que a les descripcions de les entrevistades hi ha espais que no queden molt 

determinats, es complementen amb la cartografia. Per exemple, la dona núm. 1 no 

descriu que hi hagués zona lúdica a la terrassa però, en canvi en la imatge següent 

dibuixa en la terrassa una caseta infantil.  

 

 

 
Imatge 9.Dibuix Edifici 

recurs d’urgència (Dona 

núm. 1) 
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Imatge 10. Plànol de Centre d’Urgències (dona núm. 5). 
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Funcionament i normativa dels Centres  

 

Dues de les quatres dones que van passar pel centre d’Urgències expliquen que hi havia 

horaris límits per entrar al Centre. La dona núm. 1 ens explica que no es podia entrar ni 

sortir més tard de les 20h i que, per poder sortir s’havia de demanar un permís i signar 

un document conforme efectuaves la sortida. Altra de les dones (núm. 5) explica que, a 

més a més, si no arribaves a l’hora d’entrada et trucaven per saber on estaves. En 

aquests casos, si la dona no apareix una nit o a l’hora establerta, degut la seva situació 

de risc i per la seva seguretat, l’equip educatiu ha d’informar al SARA i als mossos 

d’esquadra de la no aparició de la dona. Les dones entenen que ha d’haver-hi aquest 

control per la seva seguretat però també comparteixen que hi ha una gran diferència 

entre la pensió en la qual no hi havia cap tipus de control i casa d’urgències i que, per 

elles va resultar un gran canvi. Això les resulta un factor molt limitant i desagradable que, 

a moltes dones, les hi fa sentir com si estiguessin a una presó.  

 
Era un poco radical porque después de tanta libertad por un mes y medio porque, te digo, cuando estaba 

en mi relación estaba encerrada por dos años y medio, de estar encerrada a tener libertad era como.. 

¡guau! y después fui a Centro de Urgencias y era como súper reglas (dona núm. 1, 2022) 

 

me sentía muy encerrada y aparte que uno se siente encerrado,  las personas,  el control y todo… se te 

sentía más. Ahora haz de cuenta una cárcel, ¿si? porque fue 1 de los puntos que… no fue buena 

experiencia (dona núm. 5, 2022) 

 

o sea, venimos de un lugar donde los problemas con la pareja eran exactamente esos, “¿por qué no has 

llegado? ¿dónde estás?”, o sea,  todo eso de que es un controlador y venimos a un lugar de estos, donde 

las chicas vuelven y hacen lo mismo. (dona núm. 5, 2022) 

 

 

 

Totes coincideixen també, en la presència de l’equip educatiu les 24h els 365 dies de 

l’any (o 366). Moltes agraeixen la tasca realitzada per les psicològues, treballadores 

socials i educadores socials. Pensen que es indispensable i beneficiós tenir aquest 

suport a l’inici del procés, ja que és un moment molt dur per a elles.  

 
No me gustaban las paredes de este edificio, se oía todo. Y había muchas lágrimas, dolor, gritos y 

tristeza. Salí de allí fuerte y decidida. (Dona núm. 6, 2022) 

 

Però també, pot suposar una limitació en alguns moments, doncs a l’estar sempre 

presents pot haver-hi intrusió en les responsabilitats que li pertoquen a la dona, com per 

exemple en la cura dels infants o bé en la presa de les seves decisions. Això pot  succeir 

per dos motius: (1) perquè una de les funcions de l’equip educatiu és el compliment de 

la normativa del centre i (2) per pensar què és el correcte per la inclusió en el nostre 

sistema.  

 

A tres dels centres, tot i haver cuina i menjador comunitari es disposa de servei de 

catering. Això ha estat molt conflictiu per a totes les dones entrevistades ja que afirmen 
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que el menjar no es sa i, que en alguns casos, fins i tot, vé en mal estat. També, a nivell 

organitzatiu hi ha horari pels àpats, ja que seria difícil conciliar els horaris de tantes 

persones. Les taules del menjador són compartides entre vàries unitats de convivència. 

Només en un cas de les quatre dones que han passat per centre d’urgències hi havia 

una cuinera, però com aquesta dona s’encarregava de tot el centre ella sola no arribava 

a realitzar un menjar saludable en alguns moments.  

 

Fomentar la participació de les dones també és un element fonamental en aquests 

centres. Alguns en major mesura que en d’altres però en tots es realitzaven assemblees 

per tal de poder implicar a les dones en la organització del centre, bé sigui per a 

l’organització domèstica (menús, torns i activitats de les tasques de la llar, etc.) o bé per 

posar en comú les activitats lúdiques a realitzar. Aquestes assemblees es realitzen 

setmanalment i en alguns casos en entorns més agradables que en d’altres (en alguns 

es feien a la terrassa i altres en el sòtan), la qual cosa pot afectar en l’estat anímic de 

les dones. En una ocasió, una dona convivent va entrar en un brot psicòtic durant una 

de les assemblees que va haver de venir la policia i l’ambulància a calmar-la. Tot i que 

aquest episodi pot estar degut a la situació psicològica de la dona després de la violència 

exercida -es pensava que tothom era el seu agressor-, també pot ser potenciat per 

espais tancats i poc agradables. A vegades, també, poden sorgir conflictes entre elles a 

l’hora de prendre alguna decisió i, sobre tot, en el repartiment de les tasques. Una de 

les dones entrevistades ho descriu com que es produeix una “infantilització” de les 

dones.  

 

Dins de la normativa ens trobem també, la prohibició de beure alcohol dins del Centre. 

Això pot venir determinat per què (1) pot haver-hi gran descontrol i (2) per què, entre 

tantes dones, poden haver-hi algunes amb problemes de alcoholèmia.  En el cas de la 

dona número 1 ens explica que al centre on ella va ser-hi també tenien prohibit el 

consum d’alcohol fora del recurs. De fet va ser motiu d’expulsió per a dues dones que 

van venir alcoholitzades, tot i que després afirma que van tenir greus conductes dins del 

servei degut el seu estat. Tampoc sabem la gravetat de l’episodi ni el grau de reiteració 

d’aquestes conductes. Per què per a que s’efectuï una expulsió ha de ser degut a un 

incompliment greu de la normativa i de la convivència en el servei. La decisió d’expulsar, 

però, no pot ser unilateral per part del servei sinó que s’ha de fer de manera conjunta 

amb el SARA (Ajuntament de Barcelona, 2021).  

 

Aquesta sortida, però, no és la més adient ni la més comú. Els motius de sortida del 

Centre d’Urgències són normalment el pas a Acolliment de Llarga Estada, una vegada 

terminat el procés.  També queda contemplada la sortida, en cas d’abandonament del 

recurs per part de la dona. De totes maneres, la sortida d’aquest recurs no impedeix que 

continuï el tractament al SARA (Ajuntament de Barcelona, 2021).  

 

El cost d’aquest servei s’estipula en 65 €/diaris per persona acollida (adulta o infant). Es 

realitza un import estimat per a 20 places l’any per una durada de contracte de 3 anys 

el qual suposa un import total de 1.043.900 € 
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Acolliment de llarga estada 
 

La diferència principal amb el servei d’urgències és la temporalitat màxima de l’estada, 

que passa a ser entre 6 a 9 mesos, el que també es fa difícil entendre el per què del 

concepte llarga estada. En aquests, es pot fer un allargament de l’estada que estarà 

relacionat amb el compliment dels objectius establerts a un Pla de Treball que es fa de 

manera conjunta amb la dona. Si no es compleixen els objectius i el temps ha de superar 

l’any, s’ha de fer una revisió del motiu i demanar l’allargament al SARA. En els plecs, a 

més a més, es fa aquesta anotació: “ Tot acolliment de llarga estada que excedeixi els 

dotze mesos serà considerat una disfunció que caldrà justificar.” (Ajuntament de 

Barcelona, 2017, p.12). En els cas de les dones entrevistades han estat des dels 4 

mesos fins l’any i mig. La que més temps ha estat afirma que es queda més temps en 

tots els recursos degut la seva discapacitat i que és difícil fer el traspàs del Servei 

d’Atenció a la Dependència (SAD).  

 

Les condicions estructurals que demanen són gairebé iguals que al Centre d’Urgències. 

 

● Estar ben comunicada per transport públic  

● Disposar de l’accés habilitat per a persones amb mobilitat reduïda.  

● Disposar de cuina equipada i menjador.  

● Disposar de diversos banys, a més de com a mínim un bany adaptat.  

● Disposar d’un espai de ludoteca i espai de treball escolar (deures) pels fills/es 

acollides.  

● Disposar d’un mínim d’un despatx per a la realització d’entrevistes i per al treball 

intern de les professionals que hi treballin.  

 

I es valorarà positivament que l’equipament disposi de:  

● Un espai a l’aire lliure per desenvolupar activitats de lleure.  

● Una habitació com a mínim d’11 m2.  

● Emmagatzematge per les pertinences que les dones no facin ús diàriament.  

● Habitacions disponibles amb superfície igual o superior a 6 m2 per acollir a dona 

sola, de 8m2 per acollir a dona +1 i de 10m2 per acollir a una dona +2 o més 

infants.  

 

La diferència entre ambdues són els metres determinats per a les habitacions que es 

pressuposa que seran d’ús individual per unitat familiar. En canvi, la majoria de les dones 

entrevistades que no tenien fills compartien dormitori, excepte la dona amb discapacitat 

que tenia una habitació adaptada. En els plecs tècnics del 2021 es contempla ja la 

possibilitat de compartir habitació quan siguin dones acollides sense fills/es (p.14). 

 

Totes les descripcions contemplen oficines per a les treballadores, cuina, terrassa o 

jardí, bugaderia, quart traster, zona infantil o biblioteca etc. i la majoria es troben a zones 
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amb bona connectivitat del transport públic i a Barcelona, excepte  dues d’elles van estar 

a una casa que no es trobava a prop de Barcelona el que les dificultava portar a terme 

amb comoditat les seves activitats quotidianes, que es trobaven a la ciutat. Tampoc 

disposaven d’internet. Aquests dos ítems dificulten la inserció laboral o el manteniment 

del lloc de feina i, també, la de mantenir la seva xarxa social i/o familiar i, evidentment, 

la qualitat de vida de les dones, en la que una d’elles la descriu com “la calidad de vida 

no es el dinero (...) la calidad de vida es cuanto puedes desarrollar tú tu rutina y tu día a 

día con algo que no te implique un desgaste físico y emocional” (dona núm.3, 2022).  

 

 

En les imatges, realitzades per les dones 

núm. 1 i núm. 4, sobre la casa d’acollida de 

llarga estada, veiem diferents tipologies 

estructurals de cases d’acolliment de llarga 

estada. En aquests dibuixos podem 

contemplar que, ambdues compleixen amb 

els ítems on es pot contemplar que compleix 

amb els ítems necessaris establerts en els 

plecs tècnics.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Imatge 11. Dibuix plànol recurs llarga estada (dona núm. 1) 
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Imatge 12. Dibuix plànol recurs llarga estada (dona núm.5) 

 

 

 

 
Imatge 13. Dibuix imatge pati de recurs llarga estada (Dona núm. 3) 
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En aquesta imatge veiem un dels patis de la casa. Aquest estava tancat a la resta de les 

persones i només li deixaven la clau a una de les dones de la casa per a que cuidés les 

plantes. La dona que ens ha cedit la imatge podia sortir per la finestra del seu dormitori 

i es va establir una bona relació entre les dues. La cura d’un espai que estava oblidat va 

ser un punt de socialització important.  

 

A l’igual que en l’anterior recurs ha d’haver-hi atenció les 24h els 365 dies de l’any. En 

aquest cas l’equip s’ha de composar per professionals del treball social, de l’educació 

social i de la psicologia, a més de la direcció del centre. Aquest equip treballarà de 

manera conjunta amb el SARA i s’elaborarà un Pla de Treball bimensual en el que la 

dona, juntament amb les professionals,  plantejarà els objectius a aconseguir durant el 

temps establert d’estada.  A més a més, del personal tècnic, hi ha servei de neteja, de 

cuina i, en alguns casos, de manteniment del pis o de la casa.  

 

En aquest punt també hi ha hagut discrepàncies de les dones respecte el funcionament. 

Per una banda pel servei de càtering que, a l’igual que en l’anterior no han trobat el 

menjar sà i, en moltes ocasions s’han quedat sense menjar. Es veu, però, una diferència 

de preocupació al respecte, en aquelles dones que tenen fills/es a càrrec ja que 

l’alimentació tampoc l’han considerat sana per als més petits i petites. Algunes 

aprofitaven al sortir de casa per comprar-les menjar però, en alguna de les cases no 

permetien menjar aliè si no era per compartir amb la resta de dones.  

 

Una altra experiència que s’ha repetit en algunes dones ha estat la falta de manteniment 

o de neteja, sobre tot referent als matalassos. Una d’elles, fins i tot, va dormir al terra 

durant tota la seva estada.  

 

Aquesta imatge representa l’estat 

del matalàs on dormia una altra 

de les nostres dones. També han 

presentat queixes sobre certs 

aspectes en el manteniment de 

l’habitatge (canvi de bombetes, 

arreglar armaris, etc.).  

 

 

 

 

 
 

Imatge 14. Dibuix estat del matalàs de recurs de llarga estada (Dona núm.4) 

 

Hem de dir, que el pressupost assignat per aquest tipus de recursos poden ser un factor 

limitant per a certs aspectes. En aquest cas, el pressupost és de 50€ diaris per plaça. 

És a dir, en una casa que pot acollir a 20 persones el preu mensual serà de 30.000 € i 
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anual de 360.000€. Tot i que pot sonar massa elevat, d’aquest import  s’ha de 

descomptar el sou de l’equip tècnic (24h/365) i de l’equip de manteniment de la casa. A 

més a més, les despeses de manteniment d’una casa o pis de tals dimensions per poder 

albergar a tantes persones - no sabem si són de lloguer, hipotecades, de cessió o per 

donació- i, a més a més, les despeses de la llar com poden ser els subministraments. 

En això, sumar-li la manutenció i mobiliari. És a dir que, a vegades, s’han de buscar 

solucions econòmiques per poder donar continuïtat als serveis i, també, en educar en 

portar un manteniment adient de l’habitatge (diari de camp, 2022).  

 

L’organització és similar a la del Centre d’Urgències. Hi ha horaris per a l’entrada al 

centre, horaris pels àpats i horaris per a la bugaderia. Tot i que, en alguns casos, bastant 

menys controlat que en l’anterior.  Però hi ha excepcions, ja que hi ha hagut centres que 

han estat compartits amb joves (al voltant dels 16 anys) que han les dones adultes han 

hagut d’adaptar-se a la normativa existent que ha de ser igual per a totes sent uns horaris 

molt més restrictius. Això, les dones que han viscut acollides en aquest tipus de centre, 

creuen incoherent aquest tipus de barreja: primerament perquè l’edat no comporta les 

mateixes normatives i segon perquè les joves són joves conflictives i elles passen d’un 

ambient conflictiu amb l’agressor a conviure en un altre ambient, tot i que de manera 

diferent, però també conflictiu.  

 

De totes maneres, a la resta de cases també hi ha hagut un sentiment d’estar 

empresonades. De fet, s’han arribat a inventar estratègies per escapar d’allà. Una de les 

dones amb les que convivien es va inventar que l’agressor l’havia localitzat i així la van 

haver de canviar de casa. Una altra va tenir conducta autolítica que la va fer ingressar 

durant unes setmanes a l’hospital.  

 

El moment en el qual es troben les dones en llarga estada, continua sent un moment 

delicat. Tot i que la resiliència hagi permès una certa recuperació de la violència es 

poden trobar en un punt que encara tinguin dubtes sobre la seva decisió i tinguin 

sentiments d’inseguretat i d’incertesa. Inseguretat i Incertesa per saber què faran en un 

futur i com ho faran i inseguretat i incertesa per haver de conviure en un lloc no escollit 

per elles i a més a més compartit amb altres dones amb la mateixa problemàtica. És per 

això que requereixen d’un acompanyament exhaustiu que pugui orientar-les i amb una 

actitud empàtica per part de les professionals (Ajuntament de Barcelona, 2017).  

 

Un altre dels reptes a treballar per part de les professionals, i que es plantegen en 

aquesta fase, són els canvis que pateixen els infants i que s’han de tenir presents per a 

normalitzar el màxim possible la seva situació (escolarització, alimentació, activitats de 

lleure, etc.) i aconseguir la màxima estabilitat possible (ibíd.). També es planteja, però, 

que per la sortida de l’acolliment de llarga estada han de preparar als infants per què 

realitzaran un altre canvi. És a dir, que la normalització i l’estabilitat per als i les més 

petites també queda reduïda a un període concret i limitat, doncs, després d’aquest 

passaran a un altre recurs que pot ser es trobi allunyat del seu entorn habitual d’aquests 

moments -com ens han explicat algunes de les dones-, així com l’haver de viure a un 
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altre habitatge i, també, passar de compartir amb molts nens i nenes (el qual pot ser 

beneficiós o no) a passar a compartir amb menys.  

 

En aquest punt hi ha també una última fase que és la sortida del recurs. La dona, com a 

norma general, passarà a pis d’autonomia que és l’últim pas per la vida autònoma (Diari 

de Camp, 2022). Estableixen els plecs tècnics que, sempre que sigui possible, aquesta 

sortida es farà de manera progressiva i programada amb temps. És a dir, des de gairebé 

a l’inici la dona ha de tenir consciència que haurà un canvi i ha d’estar preparada per 

aquest. “S’ha d’evitar que els processos de sortida s’alenteixin i que les dones 

s’institucionalitzin” (Ajuntament de Barcelona, 2017, p.23). Les sortides també es poden 

donar per decisió unilateral de la dona o per expulsió, tot i que no és el més habitual.  

 

Acolliment en pisos d’autonomia 
 

Com comentàvem anteriorment, els pisos d’autonomia són la ultima fase del procés de 

recuperació de les dones (Diari de Camp, 2022). En aquests s’ha de donar continuïtat 

al pla de treball elaborat en els anteriors recursos i s’ha de treballar per a fomentar 

l’autonomia, independència i la integració social i laboral (Ajuntament de Barcelona, 

2017). Per això hi ha també suport socioeducatiu però no és tant continuat com en els 

anteriors.  

 

En els plecs tècnics del 2021 s’estableixen dues estadies, les de mitjana autonomia i la 

d’alta autonomia. La única diferenciació entre ambdós és el nombre d’hores de suport 

socioeducatiu, sent 8h/setmanals per dona en els de mitjana autonomia i 5h/setmanals 

per dona en els d’alta. Així doncs,  ja no hi ha suport de manera directa les 24h els 365 

dies de l’any però sí que hi ha un telèfon de guàrdia per si succeís alguna urgència (Diari 

de Camp, 2022).  

 

També estableixen les característiques mínimes que han de complir els habitatges:  

 

● Estar ben comunicat per transport públic.  

● Disposar d’accés per a persones amb mobilitat reduïda.  

● Disposar d’una habitació per a cada unitat familiar (no es comparteixen 

dormitoris).  

● Tenir cuina equipada amb el mobiliari i electrodomèstics.  

● Disposar de menjador per fer els àpats.  

 

En el 2021 també s’afegeix tenir connexió wi-fi i que totes les habitacions tinguin 5 m2.  

 

Es valorarà: 

  

● Disposar d’un espai d’emmagatzematge per aquelles pertinences de les dones 

que no utilitzin diàriament. 

● Disposar d’una sortida exterior (terrassa, balcó…). 
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● Disposar com a mínim d’un bany adaptat. 

 

 

Per poder contrastar la descripció i funcionament dels pisos d’autonomia hauria estat 

interessant haver pogut entrevistar a dones que estiguessin a uns altres pisos 

d’autonomia. En la nostra mostra només una de les dones ha passat per un altre. “Estas 

viviendas son viviendas comunes, es decir, pisos incluidos dentro de una comunidad 

vecinal, integradas en un barrio y, a poder ser bien comunicado (también da más puntos 

en la licitación). Un barrio que sea accesible en todos los aspectos” (Diari de camp, 

2022) i, a més a més, compleixen amb les característiques requerides.  

  

 

Imatge 15. Dibuix plànols de dos habitatges de recurs d’autonomia (professional equip educatiu) 

Aquests dos plànols, són una mostra de pisos en  fase d’autonomia. Els dormitoris són 

per unitats familiars, no es comparteixen i disposen de l’indispensable per a complir amb 

els requisits d’habitabilitat i dels plecs. A més a més, disposen d’una habitació traster o 

d’un traster en les immediacions de l’habitatge per a que puguin guardar les pertinences 

que no fan ús.  
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Imatge 16.Dibuix dormitori recurs d’autonomia I (Dona núm. 3) 

Una de les dones ens mostra el seu dormitori en un altre habitatge d’autonomia (imatge 

16). Ens comenta que la seva estada aquí va ser molt agradable, un dormitori lluminós i 

amb molt d’espai per ella i pel seu fill. I, d’això es tracta, precisament, de crear un espai 

que sigui còmode i agradable, ja que hauran de passar de 6 mesos a 1 any (o 3-6 mesos 

més, si cal pròrroga). Amb les entrevistes realitzades no ens podem fer una idea de quin 

és el temps mitjà que necessiten per poder realitzar una sortida adient perquè 4 de les 

6 encara es troben en procés però de les dues que sí que han sortit ho van fer en l’any 

estimat. Una de les que es troba actualment ja ha superat l’any i estarà gairebé dos 

perquè es troba a l’espera de l’adjudicació d’un Habitatge en Protecció Oficial (en 

endavant HPO).  

En aquesta etapa la dona s’ha d’anar desvinculant del recurs de manera progressiva per 

a passar a una vida completament autònoma. Per això, la normativa és molt més laxa. 

Només es tracta de normativa per a portar a terme una bona convivència, com: la de no 

consumir alcohol dins l’habitatge ni altres substàncies tòxiques, mantenir el respecte 

entre les companyes, no accedir als dormitoris de la resta sense consentiment exprés i, 

sobre tot, la de no permetre entrar a ningú aliè a l’habitatge sense el consentiment de 

l’equip educatiu. Això últim per dos motius: primer, per no trencar la protecció de 

l’habitatge i segon, per no molestar a la resta de companyes amb visites.  

En aquests habitatges només hi ha de personal una educadora social i coordinació, però 

es treballa de manera conjunta amb el SARA on continuen tenint suport social, 

psicològic, jurídic, laboral, etc. però no hi ha suport domèstic. Són elles mateixes les que 

s’han d’organitzar els horaris dels àpats i quins àpats, la neteja de la llar i l’horari de 

rentadores, tal qual ho faran en el seu habitatge. Com a norma general cadascuna renta 
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el que embruta però cada setmana fan l’habitatge a fons i es van tornant per fer-ho de 

manera rotativa (Diari de camp, 2022).  

Tampoc hi ha control d’entrades i sortides però sí que han d’avisar per saber que no 

seran al pis o que faran pernocta, per seguretat. En canvi si volen marxar més temps sí 

que han d’avisar a la treballadora social de referència, per comentar-li quant de temps i 

el motiu. En aquest moment, depenent de la situació de la dona es fa una valoració de 

la sortida temporal del recurs. Depenent de la temporalitat que vulguin marxar, si és 

llarga, es farà una avaluació de l’evolució del Pla de Treball, de la consecució dels seus 

objectius i del temps d’estada que li queda dins del circuit. Habitualment, però, sempre 

és positiu i es permet la sortida (ibíd.) 

Els habitatges disposen del mobiliari i estris necessaris. Tot i que s’intenta fer un bon 

manteniment i reposició de les coses que s’han fet malbé, per a algunes dones, a 

vegades no són suficients o consideren que no es troben en les condicions adequades. 

Com hem comentat en els anteriors recursos, moltes vegades la limitació econòmica 

impedeix fer un manteniment més exhaustiu i s’han de buscar fòrmules econòmiques. 

En aquest cas l’estada diària per persona al recurs és de 22€, el que significa que en un 

mes, un habitatge que albergui 5 persones, es tracta d’un total de 3.300€/mensuals en 

el que s’ha de descomptar l’import del lloguer, subministraments i la tasca de les 

professionals.  

En quant a les dones, en aquest moment l’objectiu principal a realitzar és la seva inserció 

laboral o el manteniment de la feina i l’estalvi per poder aconseguir un habitatge per si 

sola. Moltes ho aconsegueixen però no disposen d’ingressos suficients per poder 

aconseguir una alternativa residencial per si sola. Aquests objectius poden ser difícils 

segons es troba la situació laboral i els preus de l’habitatge a la ciutat de Barcelona però, 

tot i així, s’ha d’intentar -tal com especifiquen els plecs tècnics- que “la sortida s’alenteixi 

i que les dones s’institucionalitzin” (Ajuntament de Barcelona, 2017, p.25).  

yo necesito entre 3 y 6 meses más para poder terminar mi proceso e irme del circuito del 

SARA con un trabajo, que es realmente mi mayor interés, no? Con un trabajo que realmente 

pueda hacer, porque (...) el tema de encontrar trabajo es otro gran tema y (...)¡trabajos hay 

muchos! pero que tú seas la persona indicada para ese trabajo… ¡no lo sabemos! (...) Eso 

es un proceso, entonces, lo normal es poderse ir diciendo este es mi trabajo y, por lo menos, 

ya sé que tengo un contrato de 6 meses o 1 un año, y que voy a estar en donde a mí me 

necesitan y yo quiero. Que ese es el objetivo mío de encontrar trabajo. Porque me pueden 

ofrecer mañana un trabajo de cualquier cosa, que seguro no me interesa no me gusta, que 

podría hacer, pero noooo, ese no es el propósito que tengo. (...)yo no estoy hablando del 

mejor trabajo del mundo, ¿sí? ni el mejor pago, pero donde yo me sienta que soy 

productiva, que soy como importante, bueno no importante sino que vale la pena lo que 

estoy haciendo cada día, ¿si? para mí y para la persona que me está contratando (Dona 

núm. 3, 2022)  

 

¿Mi máxima preocupación? Es porque no tengo un trabajo estable. No tengo trabajo mejor 

dicho. Pero hay una parte, también, que me da miedo, me genera miedo porque no he 

trabajado aquí (...) no he tenido algo pues que yo diga: “ya, ya tengo experiencia”, no. 

Entonces es una parte que me da un poco de miedo enfrentarme a los trabajos, de aquí, 
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de España, porque no tengo ni la más mínima experiencia. Que he hecho pocos trabajos y 

así cuidando niños… creo que es la parte donde más he hecho cosas, con niños.  Pero es 

una parte que me da miedo, me da mucho miedo porque no tengo idea de nada. Pero sé 

que también si logro conseguir un trabajo me va a ir muy bien, la verdad. Solo sé que tengo 

que dejar ese miedo a un lado y mirar que tengo a mi hija, que es porque debo seguir 

adelante, ¿no? pero (...) no sé si de pronto es una parte negativa de mí, que yo a veces 

tenga esos pensamientos de que no voy a poder conseguir un trabajo (Dona núm. 5),  

Durant aquesta fase, al ser l’última part del procés, es poden produir en les dones 

sentiments encontrats. Per una banda estan felices perquè és l’últim pas per poder viure 

sola i, també, perquè valoren molt estar en aquests  habitatges ja que es dóna una 

quotidianitat una mica més normalitzada  i, per altra banda tornen a sorgir sentiments 

d’incertesa i por pel futur immediat. Aquesta contradicció s’ha d’anar treballant amb la 

dona per part de l’equip professional.  (Ajuntament de Barcelona, 2017).  

Tenía ganas de pasar a autonomía, porque ya me agobié de estar con otras mujeres (...) 

después de tanto tiempo ya una se agobia… y se agobia siempre de dar explicaciones, de 

donde he estado, qué he hecho.. ¿sabes? Me agobié. Cómo ahora ya estoy un poco 

agobiada aquí, ya porque ha pasado tiempo.. no es agobiada, se pone ansias por tener el 

próximo capítulo de tu vida, ¿sabes? y yo como he estado acogida tanto tiempo, (..) ya 

tengo un poco de ansiedad, pero sé que tengo que esperar y hacer el proceso, también 

estoy trabajándolo con mi psicóloga muy a fondo… así que necesito ese tiempo para hacer 

eso. (...) tengo ganas de poder tener gente en mi piso, de poder estar más libre. (Dona 

núm. 1, 2022)   

Quan arribes al pis d’autonomia, què passa? que, llavors ja ets autosuficient! Tu aqui 

compres tot el menjar, tot lo que puguis amb els recursos que tinguis però menges el que 

et dona la gana. Tens un prestatget a la nevera i tu ja, menges o no menges! Beus aigua o 

no beus aigua! Però, menys alcohol, pots fer el que vulguis! per lo tant, ja era… uaaahhhh… 

un descans! descans per què això ja era una altra vida. Ja ets més tu. Eres més persona 

(riu) no estaves tan controlada! (dona núm.4, 2022) 

 
Entonces uno siempre espera pasar todos los procesos para llegar hasta ahí! Bueno este 

piso creo que es diría yo,  algo mejor,  ¿no? de todo el proceso es algo mejor  (...) pero al 

mismo tiempo llegas con muchos miedo, porque vienes de un proceso y en este es ya para 

empezar nuevamente tu vida,  (..) y es como empezar otra vez de cero y tratar de olvidar 

todo lo que has vivido anteriormente pero… o sea, es bueno y malo al mismo tiempo. A mí 

me generó, cuando recién llegué, miedos… muchos miedos de enfrentarme sin saber qué 

voy a hacer, pero del resto creo que es lo mejor… de todo el proceso. (...)  estoy muy feliz 

y esperando que también termine este proceso aquí y seguir mi vida.  No tengo idea cómo 

(ríe)  por qué de momento no tengo así, un trabajo,  una estabilidad, pero sé que ya esto 

va terminando… de todo lo que empecé,  porque ya van a ser dos años de estar en 

toooodos sus procesos y ya creo que es como lo último que uno vive para volver a 

reiniciarse y tener como pensamientos a futuro, ya empezar,  ¿no? es bonito.  Todo esto 

es bonito. (Dona núm. 5, 2022) 
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Sortides dels recursos d’acolliment 
 

Anteriorment, quan hem parlat de cada recurs, hem parlat de les sortides corresponents, 

que més que sortides podríem parlar de transicions entre recursos, a no ser que la dona 

vulgui sortir de manera unilateral o que es faci per expulsió. En aquest punt, però, 

tractarem quines són les possibilitats de sortida del circuit en general, quan ja finalitzen 

el període d’autonomia.  

 

La majoria de les dones entrevistades encara es troben acollides (4/6) però aquest és 

veritablement el punt crític per trobar alternativa. Hem pogut veure que la sortida és una 

cosa que les neguiteja i, en molts casos, les esgota tant física com emocional. Per una 

banda per la incertesa de com serà després i, sobre tot, per com ho faran per trobar una 

alternativa residencial amb les dificultats que es plantegen, que podríem dir que estan 

interrelacionades: feina poc remunerada o mancança de feina i dificultats per accedir a 

un habitatge soles degut l’estat del mercat immobiliari a la ciutat de Barcelona.  
 

El procés ho trobo bé, però sempre que t’assegurin un lloc on anar. No que et facin.. o sigui, 

he patit. He patit pensant on aniria a parar, què seria de mi o com ho solucionaria. Això és 

lo que et fa viure malament. O sigui, està molt bé però sempre que t’assegurin que hi haurà 

d’un lloc passaràs a un altre i que no et preocupis que no s’acabarà. Que t’ajudarem. (Un 

pis social), hauria de ser una continuïtat i que no sigui: “nosaltres t’estem ajudant, però això 

s’acaba, eh? vull dir que 1 any, 2, 3 anys… fora, eh?” No, jo trobo que aquí, això em falta… 

necessites suport. (...) Però que estaria bé, que et donessin la tranquil·litat i la seguretat 

de: “no et preocupis, és un mes ara, però t’ajudarem en tot el transcurs de tot el teu procés”, 

és a dir, “fins que et moris” (riu) (Dona núm.4) 

 

Una altra qüestió que ha sortit en una de les dones, i que és molt interessant,  és la por 

de sortir del circuit de protecció perquè deixen d’estar protegides davant l’agressor el 

qual circula lliurement per la ciutat. D’aquesta por sembla molt difícil poder fer front a 

nivell institucional des del circuit. És a dir, sí que es pot treballar a nivell emocional i 

psicològic amb la dona però, al cap i a la fi, hi ha un sistema judicial limitant que impedeix 

que la dona pugui fer -i no refer- la seva vida sense haver de tenir present aquesta 

circumstància. Haurien de fer recerca, doncs, d’un habitatge lluny de la ciutat on viu 

l’agressor? 

 

Respecte la recerca d’habitatge públic, algunes, i des de l’inici,  es troben apuntades al 

Registre de Sol·licitants d’Habitatges en Protecció Oficial (RSHPO). Només una d’elles 

ha estat adjudicatària d’un habitatge d’aquesta tipologia i podríem afirmar que són molt 

poques les dones que poden acollir-se a aquests pisos. Les promocions són molt poques 

per abastar a tota la població. En la última promoció que es va donar d’HPO per a 

col·lectiu en situació de vulnerabilitat es van presentar de VVM 497 unitats familiars 

repartides per a pisos d’1, 2 i 3 dormitoris (105 unitats familiars, 324 i 68, respectivament) 

per a 6 habitatges -d’una promoció de 97 habitatges- destinats a tal finalitat.  
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Per altra banda, la majoria de les dones no es poden apuntar a la Borsa de Mediació de 

Lloguer Social de l’Ajuntament de Barcelona, un altre dels recursos públics. Els 

avantatges d’estar inscrites en aquest tipus de servei és que el preu de lloguer està per 

sota del mercat lliure; que disposen d’assessorament, tràmits i gestions en matèria de 

lloguer gratuïtes; que tenen el seguiment contractual i mediació dels conflictes (si escau) 

gratuïts; que només és un mes de fiança i mes en curs per l’entrada; la tramitació d’ajuts 

complementaris per al pagament del lloguer i la tramitació de les prestacions socials que 

cobreixen l’entrada que es sol·licita a la Borsa de Lloguer.    

 

Els requisits d’accés són (Ajuntament de Barcelona, 2017b, p.4):  

 

● Estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de 

Barcelona 

● Estar empadronades a la ciutat de Barcelona  

● Ingressos mínims  1 vegades  l’IPREM (equivalent a 0,93 l’IRSC) 

1 IPREM = 

0,93 IRSC 

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres ó 

més 

9.940,19 € 10.247,62 € 10.688,38 € 11.044,65 € 

  

● Ingressos màxims 4 vegades l’ IRSC 

 

Es considera el límit màxim d’ingressos de 4 vegades l’IRSC ponderat, però es 

prioritzaran les mediacions en la contractació per a aquelles persones 

sol·licitants que tinguin uns ingressos bruts màxims no superiors a 2,35 

vegades l’ IRSC. 

4 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 membres ó 

més 

42.494,56 € 43.808,82 € 45.693,08 € 47.216,18 € 

 

Assignació 

preferent 

2,35 IRSC 

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres ó 

més 

24.965,55 € 25.737,68 € 26.844,68 € 26.940,28 € 

 

 

En qualsevol del casos, han de tenir la viabilitat suficient per poder fer-se càrrec del 

pagament del lloguer i aquí és on es dificulta perquè han de cobrir l’import del lloguer 

amb el 30% dels seus ingressos i disposar de contracte de feina. És a dir, que les dones 

https://w30.bcn.cat/APPS/ofhreghabitatge/Main.do
https://w30.bcn.cat/APPS/ofhreghabitatge/Main.do
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que cobren el mínim establert per accedir a la Borsa (1 vegada l’IPREM) només poden 

accedir al lloguer d’un habitatge d’un import de renda 256,19€ (en el cas de 2 membres). 

Tot i ser més econòmics aquests habitatges que en el mercat lliure, és molt difícil trobar 

un habitatge d’aquesta renda.  

 

De totes maneres es contempla la possibilitat d’oferir prestacions socials per a persones 

que es trobin ateses amb Serveis Socials i cobreixen: l’import de la fiança, l’import del 

primer mes de lloguer, l’import dels honoraris d’Administrador (si és el cas) i ajuts urgents 

pel pagament del lloguer (3 mesos màxim). Per sol·licitar-les hauran de presentar un 

informe d’inserció laboral favorable emès pels Serveis Socials de referència i disposar 

uns ingressos màxims de 2,33 vegades l'IRSC (equivalent 2,5 IPREM) (ajuntament de 

Barcelona, 2017b), que en aquest any 2022, suposa un import mensual de 1.447,55€.  

 

Així doncs, l’opció més senzilla i més ràpida,  és trobar un habitatge del mercat lliure i 

prendre’s l’habitatge públic com una opció més. Per a les dones que estan soles el més 

senzill és el lloguer d’una habitació però quan tenen fills es dificulta el compartir habitatge 

a no ser que ho facin amb una altre persona coneguda. En el cas de les nostres 

entrevistades les dues que han sortit, ho van fer inicialment compartint pis (una un 

habitatge d’inclusió compartit i l’altre del mercat privat). Amb el decurs del temps, però, 

les dues han acabat allotjant-se a pisos d’inclusió d’entitat social (la dona+1 a habitatge 

compartit i la dona sola a habitatge individual).  

 

Aquests habitatges també tenen una temporalitat màxima però més adequada a les 

circumstàncies personals de les persones allotjades i es pot allargar. Aquí elles es fan 

càrrec de les despeses de la renda del dormitori i dels subministraments, així com 

aquells desperfectes que siguin pel desgast continuat o per un mal ús. En aquests 

habitatges, també hi ha seguiment socioeducatiu però molt més a demanda de la dona.  

 
Per mi és, bueno, una meravella, una meravella! A mi venir a un pis que sigui teu… bueno teu! no! No, 

meu serà quan em diguin: “Li adjudiquem un pis social per vostè ja perquè no s’hagi d’amoinar” (D com no 

arriba, (...) pues aquí estic com… m’he tret aquest pes de sobra, de pensar: “com a mínim són 3 anys 

aquí” i llavors no és el mateix estrés d’un any, que s’acaba que s’acaba… (Dona núm. 4, 2022) 
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Amb aquesta imatge, la dona núm. 4, que viu 

actualment a un  habitatge d’inclusió sola, ens ensenya 

com és el seu habitatge. Afirma trobar-se molt feliç aquí 

i hagués valorat molt haver vingut a un habitatge similar 

des de l’inici, tot i que també, destaca que, potser, des 

d’un inici no perquè es va trobar molt desorientada i 

estar amb altres dones en la mateixa situació li va 

ajudar, però que sí posteriorment.  

 

Imatge 17. Habitatge d’inclusió (dona núm.4) 
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Propostes de millora per part de les dones 

entrevistades 
 

L’avaluació que han fet les dones entrevistades respecte els recursos de protecció i 

allotjament per a les dones VVM de la ciutat de Barcelona, té dues vessants. Per una 

banda ho han valorat molt positiu perquè és una gran ajuda al no tenir cap alternativa 

residencial, per la tasca realitzada per les professionals respecte el seu seguiment 

psicològic i emocional i, sobre tot, per la seguretat que senten en relació a la violència 

dins d’aquests tipus de recursos. Per altra banda, han valorat negativament el control i 

temes organitzatius i de manteniment.  

  

Les seves propostes de millora, en conjunt, han estat:  

 

● Menys normatives 

● Fer menys canvis d’habitatges i en tant poc temps. 

● Acurtar el procés dins del circuit.  

● Les condicions a nivell estructural i organitzatiu per la millora de la seva qualitat 

de vida 

● Que assegurin un habitatge estable. 

● Realitzar una tasca de prevenció per a la violència masclista.  

● Realitzar una millor selecció dels recursos on es derivarà que faciliti la qualitat 

de vida de les dones, apropant-se a la seva quotidianitat.  

● L’alimentació 

● Fer menys espais participatius.  

 

 

Respecte la pregunta sobre què opinen si haguessin viscut soles des de l’inici, el 67% 

ha respós que estaria bé però que inicialment necessitaven molt de suport i es trobaven 

molt soles, així que ha estat beneficiós per a elles aquesta part.  

 
Sería difícil. Yo necesitaba mucho soporte, mucho apoyo. Especialmente porque no tengo 

apoyo familiar, lo tengo pero no lo tengo aquí en España, así que necesitaba un apoyo de 

verdad (...) Estaba muy triste, muy deshecha, era completamente.. soy otra hoy. Entonces, 

no me hubiera gustado, me sentiría muy sola. He aprendido muchas cosas en las casas de 

acogida. He aprendido muchas, como se dice en inglés, life skills, cosas de la vida, cosas 

de hacer, como vivir como ser, cosas de mi misma. ¡He aprendido mucho! me han hecho 

reflejar mucho sobre mí misma y no sería la misma persona si no fui por las casas de 

acogida. De verdad es un beneficio que me ha dado la vida. Una bendición. (Dona núm. 1)  

 

 

Pues no lo sé… porque claro, esto también ha sido un aprendizaje para mí y he madurado 

en muchos aspectos, igual me considero una mujer madura, pero bueno, el aprendizaje ha 
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sido importante. Pero , ¡claro! un piso para mí sola y para mi hijo hubiera sido pues algo 

(...) como…. ¡maravilloso! en el sentido que estoy más dentro de una normalidad, (...) que 

vayamos a los recuerdos de un año y estemos acá en este piso como cualquier niño en el 

mundo que nazca con su mamá y su papá o su mamá o su papá y tienen un piso y viven 

ahí y no decir: “porque vivíamos (..)  con 20 personas…” ¡Esto es anormal! Esto es como 

que le pasa a 0,0 mujeres en el mundo o a personas, esto es una cosa más rara. (...) Quiero 

que él (su hijo) se sienta orgulloso de que me ha estado acompañando en este proceso 

(...) pero ¡claro! si me dijeran (...) que él hubiera estado conmigo en un apartamento 

viviendo una vida dentro de los contextos normales (...) que supone la sociedad. ¡Eso 

hubiera sido ideal! pero emocionalmente, siento que también me sirvió haber tenido la 

experiencia de compartir con otras mujeres (Dona núm. 3).  

 
Tot igual però que puguis tenir un habitatge tu sola. Vull dir, que lo que és el circuit quan 

comences les urgències.. (...) jo estava com… no sé com explicar-t’ho… com una cosa, 

com si no fós jo! O sigui, jo mateixa estava tant estranya que necessites això, eh? O sigui, 

ho necessites. Ho necessites perquè no ets tu. Has sortit com de tu, i tu ets altra persona. 

Comences una altra vida que no saps com anirà, no saps com sortirà, que t’has arriscat i 

dius ostia… però et sents com si no fossis tu (...) és molt difícil d’explicar… (...) Clar, es que 

és una cosa dura, eh? vull dir que jo crec que al principi ho necessites. O sigui, al principi, 

el primer dia que dius: “Ep! això no va bé i marxo” No estaria bé que et fiquessin a un pis 

sola (...) necessites suport, necessites suport i veure altres dones que estan passant com 

tu… i que tens les mateixes necessitats… o sigui, que no ets la unica… això està bé (Dona 

núm. 4) 

 
Yo creo que sí.  Primero porque es una parte que… no sé si las personas que nos.. nos 

hacen este proceso de ir en casa en casa, no están pensando que los afectados son los 

niños,  porque esos cambios,  para ellos, son… (...) venimos (...) de un lugar donde todo 

ha sido maluco,  vienes a este primer lugar donde piensas que todo volvió a la normalidad,  

tienes tranquilidad tienes todo,  estás bien en unos meses y de un momento a otro (...) 

cambio.(...) ¿porque así? Entonces yo creo que no debería de ser así,  debería… llegamos 

al lugar,  nos dan la ayuda,  empezamos el proceso pero yo creo que ya deberíamos dejar 

quieta en un solo lugar,  ¿sí? y de ese lugar ya pasar como a la autonomía,  ya te vas 

porque se te acabó el tiempo y ya tu has recibido todo este proceso…  creo que no hay 

necesidad de pasarnos por tantas casas (dice entre risa)(...) no sé si ellos trabajan por 

trabajar y ya! o se han puesto en algún momento en nuestros zapatos.  (...) No sé…(Dona 

núm.5, 2022) 

 

Creo que no funcionaria con todas. Otra vez hay que personalizar mucho la cosa. No con 

todas y no al principio del trayecto. ¿Por qué? Porque duele mucho y soledad ayuda a 

algunas y a otras mata. Ya que hay que ir con prudencia. Todas somos diferentes. A mí me 

gustaría ir sola en este trayecto pero llevo gran experiencia y muchas buenas personas 

conocidas (Dona núm.6, 2022)  
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Efectes positius i negatius dels recursos d’acolliment 

per a la dona VVM a Barcelona. 
 

De les entrevistes realitzades i del treball de camp podem extreure els efectes positius i 

negatius dels recursos d’acolliment per a la dona VVM a Barcelona ciutat.  

 

Efectes positius:  

- El propi acolliment (tenir un lloc on allotjar-se i menjar) 

- Els ofereixen un espai de protecció i seguretat.  

- La presència de l’equip educatiu que les ajuda a nivell psicològic, emocional i,  

d’una manera més pràctica, a evitar els conflictes entre les convivents. Valoren 

molt positivament aquest fet, sobre tot a l’inici del procés perquè és un moment 

que la dona es troba molt fosa i confusa.  

- La existència dels processos participatius que fomenten l’autonomia i la capacitat 

de decisió de les dones.   

- El fet de compartir amb altres dones que es troben en la mateixa situació les 

ajuda a nivell emocional.  

- El suport mutu en la cura dels infants entre dones que es troben a la mateixa 

situació. .  

 

Efectes negatius: 

- El control continuat amb normativa estricta,  en la regulació dels horaris 

d’entrades i sortides i, fins i tot, en algunes per als àpats i en l’organització de les 

tasques de la llar.  

- No permetre que ningú aliè o aliena al recurs accedeixi al centre o a l’habitatge 

per tal de no trencar la confidencialitat del centre i la protecció de la dona 

impossibilita que millori la seva xarxa social i/o familiar.  

- Incertesa de no saber on aniran una vegada finalitzi el circuit de protecció i 

recuperació.  

- Compartir massa temps amb altres dones pot produir ansietat.  

- Molts canvis de residència que les dificulta l’arrelament i portar a terme les seves 

accions quotidianes amb comoditat (escoles bressol i/o escoles que estiguin 

properes al lloc on resideixen, proximitat amb la feina i amb altres tràmits i 

gestions que hagin de fer a la ciutat, etc.). 

- Les dones estan protegides de l’agressor durant la seva estada.  

- No proporcionen un allotjament estable per a les dones VVM ni pels seus fills i 

filles.  
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Agents implicats en els recursos d’acolliment i 

protecció a la dona VVM.  
 

Els principals agents implicats en els recursos de protecció i acolliment a la dona VVM 

són:  

 

● Les pròpies dones seran les principals implicades en el seu procés, i treballaran 

de manera conjunta amb el SARA i les Entitats Socials, per a la seva pròspera 

recuperació.  

● Des de la Direcció de Feminismes i LGTBI que es troba inclosa dins del 

Departament de Drets ciutadans, participació i transparència es creen per una 

banda el SARA com a Servei Social Especialitzat en dones VVM i llurs fills i filles 

i, per altra banda, implementa els serveis d’acolliment per aquest col.lectiu dins 

de la ciutat de Barcelona.  

● També des de la Direcció de Feminismes i LGTBI s’impulsa un Acord Marc per 

a treballar conjuntament amb diferents entitats que seran les que posin a 

disposició els Serveis d’Acolliment i treballaran de manera directa amb les dones 

VVM i llurs fills/es.  

● Les entitats socials des dels recursos d’acolliment treballaran de manera 

conjunta amb el SARA per al benestar de la dona VVM.  

● Des de l’IMHAB s’impulsen habitatges en règim de protecció oficial amb un 

percentatge destinat per a dones VVM. Desconeixem si mantenen relació directa 

amb la Direcció de Feminismes i LGTBI per a establir una línia d’habitatge social 

per a les dones VVM.  

● La Generalitat de Catalunya financia tots els Serveis Municipals i, també, al 

menys en algunes entitats socials, és cofinançador del projecte per poder portar 

a terme els serveis d’acolliment. També serà cofinançador de les entitats socials 

la Direcció de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.  

● També és la Generalitat qui estableix normatives i lleis que regulen l’erradicació 

de la violència masclista i la protecció a la dona i als seus fills i filles.  
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*Per veure mapa ampliat i les relacions correctament feu click aquí 

Altres experiències de recursos habitacionals 

orientats a les dones VVM.  

Ha estat molt difícil trobar altres línies d’allotjament exclusives per a dones VVM diferents 

a les que es troben a la ciutat de Barcelona. Aquesta mateixa fórmula es troba 

implementada gairebé a tot el territori espanyol i a l’estranger. A tots els recursos es 

repliquen els mateixos factors d’acompanyament i de temporalitat limitada.  

A Estats Units trobem el que s’anomena Transitional Housing o també denominat 

“segona etapa”. Aquests habitatges es troben entre urgències i habitatges permanents. 

També disposen d’un equip de professionals multidisciplinar que permeti a les dones el 

seu desenvolupament integral, i també han d’estar ben equipats i disposar d’un servei 

per a la conciliació. La diferència però, amb l’exemple que hem vist anteriorment, és la 

durada en el recurs que, en aquest cas, podrà ser fins a 24 mesos que es poden allargar 

entre 6 i 8 mesos més, depenent de la situació en la que es trobi cada dona. 

 

https://onodo.org/visualizations/201281/
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Noves fórmules d’habitatge social  
 

No hi ha molts recursos que es diferenciïn massa als recursos de protecció que tenim 

actualment i que erradiquin la situació de sensellarisme en la que es troben les dones 

VVM. Així doncs, en aquest punt explorem quines són les noves fórmules per atendre 

situacions de sensellarisme. Farem, però una distinció entre aquells models que tenen 

com objecte a persones que necessiten d’un suport professional pel sosteniment d’un 

habitatge i les que no.  

 

Serveis amb suport professional 
 

Els principals models per atendre situacions de sensellarisme i que es centren, 

principalment en la persona  són tres: model d’escala, Housing First i Housing Led. En 

aquests tres models es contempla el suport professional d’un equip educatiu com a 

millora per al desenvolupament de la persona.  

Model d’Escala  

Amb aquest model es cerca la independència i autonomia de la persona en situació de 

sense sostre, a través de diferents etapes lligades a un pla de treball individualitzat amb 

el suport de diferents professionals (educador/es socials, psicòlegs/es, treballadors/es 

socials, psiquiatres, etc.), per tal d’aconseguir un allotjament. Aquestes etapes s’inicien 

amb el tractament d’addiccions i l’abstinència i quan ja està recuperada, continua la seva 

inclusió a través  de la inserció laboral i, per tant, de la seva millora econòmica (Galiano 

i Ramos, 2020). 

 

Amb el seguiment i l’acompanyament de les persones professionals es garanteix que 

les persones rebin el tractament corresponent i assegurar-se que les persones no 

desenvolupessin altres tipus de conductes que poguessin afectar a la seva salut i/o al 

benestar i estabilitat a un habitatge (Pleace, Owen, i Aldanas, 2016; citades a Galiana i 

Ramos, 2020). 

 

Així mateix les persones es van formant per poder disposar d’un habitatge digne i, sobre 

tot, per poder mantenir-lo i no veure’s abocades a tornar a l’espai públic. El final de tot 

aquest procés consisteix en viure a un habitatge compartit amb suport socioeducatiu, el 

que significa que en aquest model l’habitatge és una finalitat i no pas un instrument per 

la intervenció (Síndica de Greuges, 2017.).  

Housing First 

A diferència del model anterior, el model Housing First utilitza l’habitatge com a eina 

principal  per a la recuperació de les persones en situació de sensellarisme. La població 
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diana, principalment, són persones sense sostre que tinguin problemes de salut mental 

severa i addiccions. Un servei totalment focalitzat en la persona  en el que es busquen 

millores en la salut, benestar i xarxa de suport  a través de l’habitatge i de la inclusió en 

la comunitat (Pleace, Owen i Aldanas, 2016). 

 

Vuit són els principis fonamentals del Housing First:  

 

● L’habitatge com un dret fonamental. 

● Elecció i control de les persones usuàries.  

● Separació d’habitatge i tractament.  

● Orientació a la recuperació.  

● Reducció del dany.  

● Compromís actiu sense coerció.  

● Planificació centrada en la persona.  

● Suport flexible i disponible durant el temps necessari.   

 

Els serveis d’intervenció de suport són itinerants, transcorren en el propi habitatge de la 

persona a tractar i són totalment voluntaris. És a dir, al contrari que en el model d’escala, 

no han d’anar a centres de recuperació per aconseguir un habitatge, no hi ha expulsió 

si pateixen una recaiguda i, de fet, si no volen no és necessari que s’acullin a cap 

tractament (Pleace, Owen i Aldanas, 2016). 

Una altra de les peculiaritats és que el servei és la part arrendatària i farà contracte de 

cessió d’ús amb les persones beneficiàries, les quals tindran els mateixos drets i deures 

de les relacions contractuals que si estiguessin al seu nom. Això està establert d’aquesta 

manera per dos motius: (1) per què dona tranquil·litat i seguretat a la propietat de 

l’habitatge al ser el servei de Housing First qui tingui la responsabilitat sobre el pagament 

i el manteniment de l’habitatge i (2) perquè si hi ha algun problema amb l’habitatge, 

Housing First pot reubicar-li en un altre, ja que el contracte de la persona és amb el 

servei i no amb l’habitatge en si. A més a més, aquest recurs que no té una temporalitat 

limitada per la persona com en d’altres recursos habitacionals (ibíd.). 

L’avaluació d’aquest tipus de model demostra la seva efectivitat: 8 de cada 10 persones 

han sortit del sensellarisme.  Housing First  Europe, informava que en 2013 en un dels 

programes implantats a Amsterdam, el 97% de les persones allotjades mantenien el seu 

habitatge un any des de la seva implementació. De la mateix manera succeí a Glasgow 

(92%) o a Francia amb el 80% (ibíd.).  

Aquest model, tot i que inicialment molt orientat a les persones sense sostre, podria 

servir per atendre altres col·lectius que també necessitin de molt suport i de xarxes com 

per exemple les dones, joves o famílies que tinguin gran necessitat de suport i risc de 

trobar-se en una situació de sensellarisme (ibíd.) 
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Housing Led 

El model de Housing Led, a diferència del Housing First, les persones destinatàries són 

aquelles que ja han adquirit un cert grau d’autonomia però que no compleixen amb els 

requisits que el mercat privat d’habitatge demana. Al igual que en el servei Housing First, 

els serveis Housing Led són la part arrendatària i es farà contracte de cessió d’ús a les 

persones que cohabiten, ja que es tracten, majoritàriament, d’habitatges compartits 

(Hogar Sí, s.d.).   

 

Serveis sense suport professional  

Altres fórmules per facilitar l’accés a un habitatge per a persones que es troben en 

situació de vulnerabilitat residencial però no necessiten de suport són les cooperatives 

d’habitatge ja que, principalment, la seva fórmula participativa fomenta el suport mutu.  

Cooperatives d’habitatge 

La cooperativa és una fórmula jurídica que es constitueix mitjançant l’associació de 

persones, de manera voluntària i a través d’una estructura i funcionament democràtic 

realitzen activitats que poden ser econòmiques i/o socials (Plataforma PYME, s.d.). En 

el cas de les cooperatives d’habitatge persegueixen l’objectiu de garantir un habitatge 

digne i assequible, a més de generar comunitat i xarxes. A més a més, mitjançant 

l’adquisició de sòl públic mitjançant el dret de superfície -que solen ser de 75 anys- 

s’intenta aconseguir l’estabilitat residencial (Hinojo, 2021).  

Per poder adquirir un habitatge hi ha dues fórmules: construir en terreny privat o en 

terreny públic. En ambdues les persones han de dipositar l’entrada i han d’anar abonant 

les quotes arrendatícies mensuals. Les diferències la trobem en la durada de l’ús i gaudi 

de l’habitatge, sent el terreny privat sine die o segons es pacti en els estatuts de la 

societat, en canvi quan es tracta de terreny públic, la cessió sol ser de 75 anys i 

l’adquisició del terreny és a través  de concurs públic (Hinojo, 2021). Una vegada 

adquirida, la construcció i l’organització de la comunitat és autogestionada, és a dir que 

la presa de decisions es realitzen de manera participativa i assembleària, donant veu a 

tota la part societària.   

Un exemple de cooperativa d’habitatge des d’una perspectiva feminista és La Morada, 

creada per La Dinamo (2020), una fundació per a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.  
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Imatge 18. Imatge projecte La Morada. Exterior. Font: https://ladinamofundacio.org/project/la-morada/ 

https://ladinamofundacio.org/project/la-morada/
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Imatge 19. Imatge Projecte La Morada. Interior. Font:  https://ladinamofundacio.org/project/la-morada/ 

Aquest projecte cooperatiu està impulsat per un grup de lesbianes, trans i dones, amb 

el que pretenen crear un model d’habitatge cooperatiu feminista. Amb una visió de 

convivència i d’organitzar la vida d’altra manera. Aquest estarà ubicat en un dels barris 

de Barcelona amb més tradició d’associacionisme  i amb el qual també es vol participar. 

L’edifici “comptarà amb un pati amb vegetació i espai per bicicletes, una terrassa 

comunitària, una sala polivalent, habitació de convidats i una sala-taller per a treballar” 

(La Dinamo, s.d.). A més a més, es vol fer un edifici amb habitatges modulables que 

puguin anar adaptant-se a les diferents etapes del cicle vital de les unitats de convivència 

cooperativistes. A més a més, s’introduirà un clúster, en el que hi haurà “una comunitat 

dins la comunitat formada per diverses unitats de convivència que comparteixen espais 

comunitaris” (ibíd.).  

https://ladinamofundacio.org/project/la-morada/
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Conclusions: Proposta de les bases per  impulsar 
una nova línia d’habitatge social  que atengui les 
necessitats les dones VVM i llurs fills/es a la ciutat 
de Barcelona 

El nostre treball partia de la hipòtesi que les dones VVM es troben en situació de control 

continuat (primer agressor i després institució) i en situació de sensellarisme constant. 

Aquesta hipòtesi ens plantejà una sèrie de qüestions sobre les fórmules d’allotjament 

actuals per a dones VM i de quina manera seria possible establir unes noves línies 

d’habitatge que fomentin l’autonomia de les dones, evitin el control sobre aquestes i, 

també, la seva victimització.  

 

● com són els recursos d’acolliment tant a nivell estructural com de funcionament?  

● Les normes limitadores que poden ser lògiques i necessàries però, per a qui? 

per a la dona o per poder regular institucionalment?  

● Quina és la sortida més adient a la ciutat de Barcelona? 

● Com podem fer un recurs que atengui les necessitats individuals de les dones i 

que les hi permeti disposar d’un habitatge per ella i la seva família (si tenen)? 

● Com podem oferir a la dona protecció a l’hora que llibertat, des de les 

administracions o serveis públics?  

● Com es poden reformular els serveis d’allotjament per a que afavoreixin el 

desenvolupament autònom?  

 

Per resoldre-les ha estat indispensable un treball d’investigació centrat, principalment, 

en les dones utilitzant la metodologia de les entrevistes i de la cartografia com a mètode 

complementari, així com també la recerca documental. Però sempre hi ha un però i 

aquest treball també el té, doncs hi ha preguntes que no hem pogut resoldre-les.  

 

Tot i que arrel de les entrevistes realitzades i de l’experiència pròpia podem extreure 

algunes conclusions, caldria complementar aquest treball amb entrevistes a persones 

tècniques del Departament de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, així 

com també d’algunes de les entitats que porten a terme el programa, per conèixer la 

seva perspectiva i els motius de certes normatives i pràctiques aplicades. També 

hauríem de conversar amb personal tècnic de l’Institut Municipal de l’Habitatge (IMHAB) 

i de l’àrea d’habitatge de Serveis Socials des dels quals, en un treball conjunt, es porten 

a terme actuacions d’Habitatge Social. Així doncs, amb aquest treball hem vist una part 

important però no sencera de tots els agents implicats en els recursos de violència 

masclista o d’aquells serveis que treballen en sintonia per minimitzar l’impacte 

residencial de les dones VVM. 
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La limitació principal per poder portar a terme tota la investigació sencera ha estat de 

caràcter temporal: per una banda la conciliació amb la vida professional i, per altra 

banda, el temps limitat de l’estudi. Però això no ho podem veure ni viure com limitacions 

sinó com una oportunitat per poder donar-li continuïtat i ampliar-lo. Afirmarem que el que 

teniu a les vostres mans,  o a les vostres pantalles, és només un avanç del que arribarà 

a ser una guia complerta que plantegi diferents factors que s’ha de tenir presents per a 

millorar aquesta problemàtica.  

 

També hem trobat certes limitacions a l’hora de trobar literatura relacionada amb la 

violència masclista en l’àmbit privat i urbanisme feminista. Això suposa que s’esdevingui 

una descompensació del marc teòric entre l’àmbit públic i el privat. Aquest treball, doncs, 

també pot ser una petita contribució a augmentar literatura teòrica en aquest àmbit.  

 

Per poder elaborar la nostra proposta hem tingut present, a més a més de les 

entrevistes, la perspectiva i propostes de millora de l’urbanisme feminista, els principis 

recollits per Ortíz (s.d) que donen percepció de seguretat a la dona, així com també 

bones pràctiques d’habitatge social. Des de les experiències viscudes per les dones 

VVM i a través de l’experiència professional vinculada a una part del circuit d’acolliment 

per a dones VVM, hem pogut descriure la tipologia i funcionament dels recursos 

d’acolliment.  

 

Les experiències viscudes han estat molt diverses però la majoria han coincidit en un 

canvi radical de control de la pensió (etapa inicial i cap tipus de control) a la resta de 

recursos (centre d’urgències, casa d’acollida i pis d’autonomia), en la qual valoraven 

molt positivament no haver de rendir comptes a ningú i més després de sortir de conviure 

amb l’agressor. En canvi han viscut de manera negativa la mancança d’autonomia com 

el fet de no poder fer-se els àpats, la qual cosa s’ha encobert amb reivindicacions sobre 

el servei de cuina o de càtering, així com també en la obligatorietat de participació en 

les assemblees. Per últim, han tingut (o tenen) una sensació d’inseguretat i incertesa 

constant al no disposar d’un habitatge propi i no saber què faran quan el circuit finalitzi.  

 

Per altra banda, han valorat molt positivament el fet d’haver tingut un lloc on allotjar-se 

de manera immediata i que sentin seguretat. També el haver pogut relacionar-se amb 

altres dones en la mateixa situació i amb les quals han trobat un gran suport. I, per últim, 

en el suport professional d’atenció a la violència, que ho han valorat molt positivament i 

que ho creuen altament necessari per a la seva pròpia cura i la dels seus infants (les 

que tenen).    

 

Així doncs, la nostra proposta d’una nova línia d’allotjament ha de contemplar les 

següents directrius:  
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Xarxes de suport 
Hem vist les diferents pràctiques d’habitatge realitzades a través dels moviments 

feministes i en totes es contempla el suport mutu com un factor rellevant per poder 

descarregar a la dona de les tasques domèstiques i de les cures per a poder 

desenvolupar la seva vida de manera autònoma. A més a més, des de les pròpies dones 

-com acabem de descriure- s’ha realitzat una valoració molt positiva d’aquest suport, 

tant per part d’altres dones que es troben en la mateixa situació com de l’equip de 

professionals que les atenen.  

 

Respecte l’espacialització dels diferents recursos del circuit d’acolliment són diferents a 

mesura que van avançant en les diferents etapes. En els llocs on conviuen més persones 

disposen de més espais on poder fer vida comunitària (menjador, bugaderia, hort i 

terrassa) que no pas en els pisos d’autonomia que conviuen menys dones i són pisos 

estandarditzats. En aquests últims habitatges, la majoria de dones es troben en una 

situació en la que han hagut de començar a treballar o en la recerca laboral, algunes no 

disposen de xarxa familiar i, per tant,  necessiten més de suport per a la cura dels infants. 

Així doncs, disposar i fomentar l’ús dels espais comunitaris provoca que es pugui 

generar el suport mutu, tant a nivell emocional com la tasca de cures.  

 

Per això és necessari que una nova línia d’allotjament continuï tenint aquest suport que 

les ajudi a desenvolupar-se. Aquest suport pot ser en la convivència, equip educatiu 

i/o de recursos adients a prop per a l’alliberació de sobrecàrrega de tasques, com per 

exemple escoles bressols i escoles de primària. Aquest fet estaria d’acord amb els 

principis de l’urbanisme feminista en la que té present la dependència i la vida 

comunitària en contra de l’autosuficiència i consumisme que promou l’urbanisme 

normatiu (Col.lectiu Punt 6, 2019).   

Protecció/Seguretat 
Existeix una línia molt fina entre la protecció a la dona VVM i la seva invisibilització, ja 

que són espais estrictament confidencials. Això és positiu per a la dona perquè li ofereix 

seguretat davant l’agressor però, per altra banda, ha de reiniciar la seva vida i sortir 

d’aquests espais. És a dir,  la protecció finalitza en el moment que la dona surt per les 

portes del recurs i quan finalitza  el circuit de violència, doncs els agressors, com bons 

flâneurs (Scott, 2019), continuen deambulant pels carrers i, possiblement, arribi un 

moment que es puguin trobar i han d’enfrontar aquesta situació des de l’inici amb el 

suport professional.  

 

Per aquests motius, i ja que la justícia juga en contra d’aquestes dones en molts àmbits, 

sobretot en el fet d’haver de ser ella qui hagi d’abandonar la seva llar mentre l’agressor 

circula lliurement per la ciutat, s’han de repensar les polítiques públiques actuals. Però 

aquesta lluita és llarga i s’ha d’oferir una solució imminent a la situació de sensellarisme 

en la que aquestes dones queden relegades. S’han de desenvolupar projectes de 
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protecció i d’acollida que es basin en la justícia social i on, aquestes dones, puguin 

començar de zero i desenvolupar-se autònomament i amb llibertat.  

 

S’han de crear (o replicar) recursos on la dona senti seguretat i, per això, reprendrem 

alguns  dels principis de seguretat urbana establerts per Ortiz (s.d.):  

 

• Saber on ets i a on vas: En aquest punt no parlem de control cap a la dona sinó de que 

els habitatges estiguin ben comunicats. 

• Veure i ser vista i escoltar i ser escoltada: Que els habitatges estiguin integrats en una 

comunitat.   

• Poder-se escapar i obtenir auxili: Que els habitatges siguin accessibles i no tinguin 

barreres arquitectòniques.  

• Viure en un ambient net i acollidor: Habitatges en condicions d’habitabilitat que elles 

puguin convertir en una llar.  

• Actuar col·lectivament: Que es pugui conviure en comunitat.  

Estabilitat 
Un altre dels factors importants és que els habitatges siguin estables, és a dir que tinguin 

una temporalitat il·limitada perquè això produeix incertesa i inseguretat a les dones 

VVM del que serà quan finalitzi el procés. Haurem d’anar més enllà del contemplat en 

els sistemes de protecció actuals que permeten l’estada limitada a cadascú dels 

recursos (urgència 3 mesos, llarga estada 9 mesos i autonomia 12 mesos) (Ajuntament 

de Barcelona, 2017).  A l’article 59 de la Llei 5/2008, de 24 de abril, del dret de les dones 

a erradicar la violència masclista, es fa referència que les administracions o serveis 

públics han de garantir “Serveis Substitutoris de la Llar”, i no podem parlar de llar si és 

habitatge compartit amb una gran quantitat de dones ni si té una temporalitat tant 

limitada. Aquest article, doncs, entra en contradicció amb la definició de l’ETHOS que va 

proposar FEANTSA al 2005 en el que es considera sensellarisme a “Vivir en refugios 

para mujeres”.  

 

Per altra banda, un altre factor que les produeix inestabilitat és haver de canviar 

d’habitatge tant seguit en un períodes de temps tan curts. Tants canvis en tant poc temps 

les hi poden provocar esgotament a nivell de salut mental a l’haver de realitzar un altre 

període d’adaptació i físic a l’haver de realitzar tantes mudances. La nostra proposta es 

basa en que les dones es mantinguin en un únic habitatge de manera continuada, i 

que sigui l’equip educatiu de suport el que es mogui al domicili de la dona VVM per a 

realitzar les intervencions, com succeeix en la fórmula d’habitatge amb suport 

professional Housing First, en el qual té el temps d’estada limitat al que estableix la Llei 

d’Arrendaments Urbans (5 anys).  
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Proximitat 
El fet de no poder-se empadronar en els recursos d’allotjament per garantir la privacitat 

dificulta a les dones el poder realitzar les seves tasques quotidianes. Elles estan 

empadronades en el centre de serveis socials especialitzats que es troba a un barri 

concret i és on elles (la majoria) tindran els seus recursos propis (escoles, metges, etc.). 

Els recursos d’acolliment, però, estan ubicats a uns altres barris i/o municipis i elles s’han 

d’anar mobilitzant. A més a més, hem de comptar que cada recurs del propi circuit estan 

ubicats en llocs diferents i si volen canviar al nen d’escola, per exemple, hauríem de fer-

ho cada vegada que canvien.  

 

Això entra en contradicció amb la idea de l’urbanisme feminista d’acomodar les ciutats 

per conciliar la vida personal amb la tasca de les cures. Com hem pogut veure a 

l’exemple de la ciutat dels 15 minuts (García, 2021) en la que s’intenta apropar la ciutat 

a la ciutadania i no a l’inrevés. Les dones VVM haurien de poder accedir a un recurs 

que, a més de l’estabilitat temporal en l’estada que parlàvem anteriorment, poguessin  

empadronar-se per poder escollir els recursos personals que més s’adeqüin a les seves 

necessitats (escola a prop de la feina o de la llar, tenir els recursos de salut a prop, etc.)  

Autonomia  
Tot i que a l’inici consideren valorable la protecció i cura que reben per la part 

institucional, certs factors allargats en el temps poden resultar infantilitzadors i provocar 

la victimització de la dona. És a dir, pot succeir el contrari del que es vol aconseguir  en 

aquests recursos que és la recuperació de la seva autonomia, tant en les seves 

capacitats de decisions com en la seva responsabilitat. I hem vist diferents exemples 

que poden perpetuar a la víctima:  

● La “intrusió” de l’equip educatiu en la cura dels infants. 

● L’organització domèstica compartida amb altres dones. 

● No poder fer-se els seus àpats ni la compra.  

● Haver de realitzar els àpats a les hores acordades pel centre. 

● Haver de sol·licitar permisos per sortir del recurs.  

● Haver de posar en coneixement de l’equip si vol pernoctar un cap de setmana  

● La obligatorietat de participació en les assemblees del centre.   

Per això considerem imprescindible que la dona VVM, que ja ha sortit d’un habitatge 

familiar, pugui continuar tenint aquesta autonomia que disposava abans d’entrar als 

recursos de protecció. Que pugui disposar d’un habitatge compartit o unifamiliar on sigui 

ella mateixa qui s’organitzi i que se senti totalment autònoma (un pas més enllà del 

recurs d’autonomia). Que pugui ser ella mateixa qui seleccioni els recursos que 

necessita comptant amb el suport educatiu. S’han de realitzar programes que estiguin 

centrats en la persona i que atenguin les seves necessitats, especificitats i llibertats.  
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Dins de l’autonomia també es pot contemplar el fer-se càrrec de les despeses de les 

rendes i les derivades de la llar. Tot i que, inicialment, seria difícil que es pogués fer 

càrrec la pròpia dona al no disposar de cap tipus de recurs econòmic, el suport econòmic 

ofert per l’administració pública podria anar desapareixent en la mesura que la dona 

disposa d’adquisició econòmica. D’aquesta manera també es produiria la  

desinstitucionalització.  

Privacitat/Intimitat 
Un recurs d’habitatge compartit és adient per algunes dones i, sobre tot, ens ha de ser 

adient a una ciutat com Barcelona on hem vist que els preus dels habitatges són 

inaccessibles per a un percentatge important de població - tal com hem vist abans un 

habitatge de 60 m2 tindria un cost aproximat de 972 € (Idelaista, 2022)-. Haver de 

compartir amb 25 persones més i, en alguns casos, no tenir panys a les portes, dificulta 

tenir la privacitat i intimitat que tots cerquem. Així doncs, s’han de realitzar programes 

que ho puguin garantir.  

És interessant crear recursos de protecció a la víctima que continguin les fórmules de 

les cooperatives d’habitatge o cohabitatges (Hinojo, 2021), doncs cadascú de les 

persones convivents té el seu espai privat a més de tenir zones comunes que fomenten 

la vida en comunitat. No obstant, no només afavoriria la privacitat i la intimitat, si no que 

potenciarien totes les directrius de les que hem parlat amb anterioritat:  

● Xarxa de suport, al disposar de les zones comunes que ho fomenten.  

● Seguretat, al conviure amb més persones i poder establir vincles amb elles.  

● Estabilitat, al no haver de canviar de domicili en petits períodes de temps. 

● Proximitat, a l’establir-se en un únic lloc la dona podria escollir els recursos 

necessaris per a lles i pels seus fills i filles i  

● Autonomia, doncs al disposar d’un espai privat li permet la seva pròpia 

organització.   

Inclusió  
Hem de tenir present que aquestes dones no són excloses del sistema, han tingut una 

situació sobrevinguda que les posa en una situació que consta com risc d’exclusió al no 

disposar d’una llar ni recursos econòmics. El discurs patriarcal que fomenta la violència 

masclista les acaba excloent del sistema i es fomenta al haver d’invisibilitzar-les, 

d’aparta-les del seu entorn i de la seva xarxa social i/o familiar. Potser estem parlant 

d’una paradoxa estructural del sistema al parlar d’incloure socialment a les dones VVM.  

Tal com comentàvem anteriorment, aquestes dones presenten moltes dificultats a l’hora 

de fer recerca d’habitat, de feina i de dedicar-se a la tasca de les cures (Hayden, 1980). 
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En major o menor mesura, la majoria dels recursos d’acolliment actual dificulten la 

inclusió total d’aquestes. Només hem de repensar el fet de estar allotjada a un recurs 

confidencial, on no poden deixar a ningú del seu entorn ni dels seus fills/es, ni poden 

donar la seva adreça; també per què no poden escollir el lloc on viuran, ni prendre certes 

decisions. És a dir, totes les directrius que hem proposat, el que cerquen és apropar a 

les dones VVM a la realitat, a no invisibilitzar-les i al dret a un habitatge digne.  El que 

proposem també és un canvi de paradigma institucional que s’apropi a les bases de 

l’urbanisme feminista i que potencïi la llibertat de les dones VVM, doncs ja han viscut   

algun temps (o massa) sotmeses i controlades.  
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Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 117 

 

 

 

 
Imatge 21. Dibuix de les distàncies realitzades per la dona núm. 1 



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 118 

 

 

 

Entrevista dona núm. 2 
 

 

 
 
   Imatge 22. Dibuix del dormitori desitjat per la dona núm.2 

 



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 119 

 

 

 

 

 

Entrevista dona núm. 3 
 

 
 

 

 



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 120 

 

 

 

 

 

 

Entrevista dona núm. 4  
 

 
 



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 121 

 

 

 

 
Imatge 23. Dibuix del recurs de llarga estada (Dona núm. 4) 

 

 

 
Imatge 24. Dibuix de les vistes del recurs d’autonomia (Dona núm. 4)  

 

 



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 122 

 

 

 

 
Imatge 25. Dibuix de les vistes del primer habitatge d’inclusió. Focs d’artifici. (Dona núm.4)  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 123 

 

 

 

 
Imatge 26. Dibuix de com se sent actualment al seu habitatge (Dona núm.4) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 124 

 

 

 

 

 

Entrevista dona núm. 5 
 

 

 
 

 



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 125 

 

 

 

 
Imatge 27. Dibuix plànol casa de llarga estada (Dona núm. 5) 

 

 

 



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 126 

 

 

 

 
Imatge 28. Dibuix plànol del recurs d’autonomia (Dona núm. 5) 

 

 

 

 

 



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 127 

 

 

 

Entrevista dona núm. 6  

 
 
Imatge 29. Dibuix plànol de recurs d’autonomia (Dona núm.6)



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 128 

 

 

 



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 129 

 

 

 

 

Annex 2. Relació de taules i imatges 

Taules  

Taula 1. Disseny de la Recerca (pp.17-18) 

Taula 2. Perfils dones entrevistades (pp. 19-21) 

Taula 3. Tècniques i instruments (pp. 26-27) 

Taula 4a. Arxius_I. Normativa vigent. (pp. 28-30) 

Taula 4b. Arxius_II. Programes d’habitatge per a dones VVM i similars. (pp.30-31) 

Taula 5. Resultats esperats. (pp.32-33)  

Taula 6. Planificació de les activitats (pp.34-36) 

Taula 7. Matriu d’objectius, tècniques, activitats, instruments i  fonts. (pp.37-39) 

Taula 8. Quadre comparatiu Centre d’Urgències (pp.64-65) 

 

Imatges 

 

Imatge 1. Quadre comparatiu urbanisme feminista vs. Urbanisme normatiu. (p. 41) 

Imatge 2. Exemple de barri suburbà (p.43) 

Imatge 3. Mapa de la ciutat prohibida. (p.48) 

Imatge 4. Exemple de Beguinatge a Bruixes (Bèlgica) (p.51) 

Imatge 5. Salaris mitjans (2020) (p.54) 

Imatge 6. Salaris mitjans per tipus de contracte (2020). (p.55) 

Imatge 7. Salaris mitjans per categoria professional (2020) (p.55) 

Imatge 8. Dibuix plànol pensió (Dona núm.5) (p.61) 

Imatge 9. Dibuix Edifici recurs d’urgència (Dona núm. 1) (p.65) 

Imatge 10. Plànol de Centre d’Urgències (dona núm. 5) (p.66) 

Imatge 11. Dibuix plànol recurs llarga estada (dona núm. 1) (p.70) 

Imatge 12. Dibuix plànol recurs llarga estada (dona núm.5) (p.71) 

Imatge 13. Dibuix imatge pati de recurs llarga estada (Dona núm. 3) (p.71) 

Imatge 14. Dibuix imatge dormitori en recurs llarga estada (Dona núm. 4) (p.72) 

Imatge 15. Dibuix plànols de dos habitatges de recurs d’autonomia (professional equip 

educatiu) (p.75) 

Imatge 16. Dibuix dormitori recurs d’autonomia I (Dona núm. 3) (p.76) 

Imatge 17. Habitatge d’inclusió unifamiliar (dona núm.4) (p.82) 

Imatge 18. Imatge projecte La Morada. Exterior (p.91) 

Imatge 19. Imatge Projecte La Morada. Interior (p.92) 

Imatge 20. Plànol de dues de les cases d’acolliment (Dona núm. 1) (p.116) 

Imatge 21. Dibuix de les distàncies realitzades per la dona núm. 1  (p.117)



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 130 

 

 

 

 

Imatge 22. Dibuix del dormitori desitjat per la dona núm.2 (p.140) 

Imatge 23. Dibuix del recurs de llarga estada (Dona núm. 4) (p.122) 

Imatge 24. Dibuix de les vistes del recurs d’autonomia (Dona núm. 4) (p. 122) 

Imatge 25. Dibuix de les vistes del primer habitatge d’inclusió (Dona núm.4) (p.123) 

Imatge 26. Dibuix de com se sent actualment al seu habitatge (Dona núm.4) (p.124) 

Imatge 27. Dibuix plànol casa de llarga estada (Dona núm. 5) (p.126) 

Imatge 28. Dibuix plànol del recurs d’autonomia (Dona núm. 5) (p.127) 

Imatge 29. Dibuix plànol de recurs d’autonomia (Dona núm.6) (p.128) 

 



 

 

Tancament amb informació del document jjuliol 2022  pàg 131 

 

 

 

 

 

 


