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Què és per a mi in via?
El local que in via té al carrer Amistat sempre m’havia cridat l’atenció 
però, tot i què queda prop de casa meva, mai m’havia decidit a 
entrar-hi. Va ser a partir de 2015, en ser nomenada consellera del 
barri en el nou govern municipal de Barcelona en Comú, que les vaig 
visitar. M’interessava conèixer el seu treball, saber a qui anava dirigit, 
quines eren les seves fonts de finançament i com s’organitzaven i 
estructuraven...

Us he de dir que em va entusiasmar la seva feina, la varietat i quantitat 
de persones vulnerables a qui anava dirigida, l’ambient positiu i 
agradable que es respirava al seu local... però em va sorprendre el 
poc coneixement que es tenia al barri del seu treball. Un equip format 
majoritàriament per dones i dones potents! Atès que jo era també la 
consellera de feminismes del districte vam iniciar la relació i el treball 
conjunt. Vam parlar de crear vincles amb el territori i de manera més 
concreta amb el Poblenou.

Durant aquests cinc anys he anat constatant com el lligam de l’entitat 
amb el barri augmentava i es consolidava. Més enllà de les tasques 
de reforç a les escoles per alumnes vulnerables i l’atenció a dones que 
pateixen violència de gènere, característiques que defineixen in via, han 
fet una gran feina de treball en xarxa amb totes les entitats del barri, on 
han aportat la seva vesant feminista i comunitària, mitjançant jornades 
de formació, xerrades amb perspectiva de gènere i organitzant la carpa 
lila del districte durant la Festa Major. 

Han tingut la capacitat de sortir del seu marc de confort, apropar-se al 
barri i incorporar-se als seus espais socials. És en el propi Casal de Barri 
on organitzen xerrades formatives per a les famílies, per a les AFES de 
les escoles i on participen a la Comissió de gènere organitzada per la 
Coordinadora d’Entitats. Amb visió de districte i de fer xarxa formen 
part del Consell de Dones de Sant Martí on han estat protagonistes de 
totes les activitats, així com a la Xarxa de salut mental infantil, on han 
ofert la seva llarga experiència. No vull deixar d’esmentar els contactes 
amb les empreses de la zona amb l’objectiu de vincular-les amb les 
persones usuàries del seu servei d’inserció laboral.

in via, doncs, està viva, la consciència de comunitat i de barri i el  lligam 
amb el territori i les seves entitats, es demostren dia a dia i, la Penyora 
de Foc de les Festes de Maig, que li ha atorgat enguany l’associació de 
la Colla del Drac del Poblenou, és un reconeixement del barri a la feina 
feta i al seu aniversari: 

Més de 65 anys d’activitat continuada. Felicitats per ser-hi i per 
reinventar-vos cada dia! Gràcies per la bona feina i per l’acompanyament 
fet durant tots aquests anys!

Reptes inesperats
A in via en sabem de parar cops i superar reptes. La diferència amb el 
repte del Covid-19 és que tota la societat ha passat pel mateix tràngol. 
Tothom ha hagut de reaccionar alhora i donar el millor de cadascú. De 
manera solidària ha calgut protegir-se per protegir. En aquests dies la 
nostra organització ha seguit donant servei als col·lectius desfavorits 
-dones en situació de maltractament o víctimes de tràfic d’éssers 
humans, sobretot- i s’ha organitzat per arribar de manera virtual 
a les famílies i altres persones que busquen orientació, prevenció i 
assessorament per a la defensa dels seus drets.

Ara, fem balanç i ens situem en la normalitat que en diem nova. Tenim 
la satisfacció de qui ha estat posat a prova i ha seguit funcionant. Tenim 
confiança en un futur que encarem amb les altres entitats del Tercer 
Sector i amb les administracions que han de donar suport per un temps 
que s’albira difícil per a moltes persones, sobretot les que ja estan i les 
que poden estar, en situació fràgil.

En tot cas no seria just parlar només d’aquest daltabaix perquè, en l’any 
que m’he fet càrrec de la presidència d’in via, hem tingut almenys dos 
reconeixements importants. L’un, és la Menina que ens va atorgar la 
Delegació del Govern el passat 25 de novembre, com reconeixement 
a la nostra trajectòria de lluita contra la violència masclista. L’altre, la 
Penyora de Foc que, aquest mes de maig, ens ha deixat la Colla del 
Correfoc de Poblenou, per la nostra implicació al barri. Dues vessants 
que sentim pròpies: els drets dels col·lectius exclosos i l’arrelament a la 
comunitat a la qual pertanyem.

Voldria acabar amb l’agraïment més afectuós a Elisa López-Mateos, per 
la seva dedicació com a presidenta d’in via durant 8 anys.

Carlota Falgueras i Marsal

Manolita Sanz
Presidenta d’in via

21%

79%

2019
20.803 persones ateses

16.433 persones ateses
telefònicament

(servei infància respon)

4.370 persones ateses
presencialment

2.150 persones ateses
presencialment als serveis

344 supervivents de violència masclista

2.220 persones ateses
presencialment al punt lila

1442 dones 708 homes

588 famílies

1827 + de 18 anys 323 infants i adolescents 

1526 dones 693 homes

1367 + de 18 anys 853 infants i adolescents 

Portaveu de la vocalia de dones de l’AVV 
Poblenou i exconsellera de feminismes del 

Districte de Sant Martí

* Dades a 31 de desembre
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Manolita Sanz Ferré
Presidenta

Pedro Valencia Granados
VicePresident

Eduardo Bravo Fernández
Secretari

Javier Berzosa Hergueta
Tresorer

Elisa López-Mateos Moreno
Vocal

Rosa Pujol Serra
Vocal

Berta Jorba Pamies
Vocal

juntadirectiva@invia.cat

Junta directiva

Oriol Buch Ros 
Assessor Econòmic

Assessoria

Òrgans Tècnics de gestió L’Associació in via
al món

Àmbit internacional
Miriam Diaz
Presidenta
www.acisjf-int.org

Àmbit estatal
Antonia García Hernández
Presidenta
www.federacionacisjf.com

Europa
Alemania | Bèlgica | França
Grècia | Italia | Portugal | Suissa

Àfrica
Benín | Camerún | Congo Brazaville

Amèrica Llatina
Argentina | Bolivia | Colombia

Orient Mitjà
Líban

Transparència

Certificada des de l’any 2003 pel 
Codi Ètic de les Associacions de 
Barcelona.

Adherida a l’any 2011 a la Carta 
de Compromís amb la cultura 
de la transparència -com a 
Membre de la Federació d’Entitats 
d’Atenció i Educació a la Infància i 
l’Adolescència- FEDAIA

Associació fundada l’any 1953

Utilitat Pública des de l’any 1998

Persones treballadores: 50

43 dones

Persones sòcies: 49

20 homes

Persones voluntàries: 53

12 homes

7 homes

29 dones

41 dones

* Dades a 31 de desembre

Direcció General

Carme Laorden i Medina  
carme@invia.cat

Administració i Gestió Econòmica
Gemma Tàrrega i Rubio  
gemma@invia.cat

Promoció de Serveis i Base Social
Annabel Pallás i Miranda 
annabel@invia.cat

Atenció Integral a les Dones (SAID)
Irene Andrés i López 
said@invia.cat

Atenció a Famílies i Infància (SAFI)
Lorena Domínguez i Liébana  
Patricia Ortuño i Redondo
Marta Benítez
safi@invia.cat

Inserció i Formació (SIF)
Marta Ribera i Barneda 
sif@invia.cat

Gènere, Intersecionalitat i Drets Humans
Cova Àlvarez
calvarez@invia.cat

Premis

Placa President Francesc Macià (1994)
Meninas (2019)

* Dades a 31 de desembre
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Cuidar molt l’espai d’intervenció i d’acollida a les persones que han patit violència i 
centrar la intervenció psicològica en la recuperació de la seva autonomia personal, 
reforçant sempre el vincle terapèutic. En els casos de maltractament infantil, ampliar 
la mirada i anar més enllà del símptoma, tenint en compte i treballant les disfuncions 
que puguin haver-hi dins del sistema familiar. Centrar també la mirada en les relacions 
que poden ser maltractants i es donen de manera passiva. Aquestes són algunes de 
les conclusions de la jornada “Violències: intervencions i reptes formatius”, que vam 
celebrar el 13 de març, a l’Institut de Desenvolupament Professional-Institut de Ciències 
de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

Davant d’una sala de Graus plena a vessar, diversos professionals que treballem amb 
la prevenció i la gestió de la violència vam posar en comú les nostres experiències de 
treball. En les jornades vam treballar sobre els orígens socials de la violència i sobre 
les diferents eines i metodologies per atendre i acompanyar les víctimes, amb la 
intenció de detectar els mecanismes que ens permetran treballar per erradicar-la de 
la nostra societat.

En el marc de les Festa Major de Poblenou vam tancar la celebració dels 65 anys de la 
nostra entitat amb una gran festa.

Què millor que compartir aquesta celebració al nostre territori més proper, al nostre 
barri. Ho vam fer de la mà del veïnat, de les entitats, del comerç de proximitat, de les 
empreses… del gran i fort teixit associatiu que tant caracteritza el moviment associatiu 
del Poblenou. 

Més de 200 persones, vam fer una caminada no competitiva de 6,5 quilòmetres que va 
tenir com a objectiu visibilitzar les violències contra les dones. Es va sortir de l’estació 
de tren  Sant Adrià i es va fer un recorregut per les les platges de Barcelona fins al barri 
de Poblenou.

Al final del recorregut, es va fer un dinar popular amb una gran paella solidària davant 
de la nostra seu, gaudint de música, vermut i tallers infantils i familiars. La recaptació 
de l’activitat va ser destinada als nostres projectes d’atenció i  d’acompanyament a les 
dones i famílies supervivents de la violència masclista.

Participants:

- Agnès Russiñol i Amat Directora
 general de l’Institut Català de
 l’Acolliment i de l’Adopció

- Xavier Triadó, director del IDP-ICE,
 que van obrir la jornada

- Antoni Talarn, psicòleg clínic i
 professor de Psicopatologia UB

- Eduard Hernández i Ubide, psicòleg
 de l’àrea de Suport al Jovent Tutelat
 i Extutelat de la Direcció General
 d’Atenció a la Infància i Adolescència

- Mar Ramos Gascón, psiquiatria
 transcultural especialitzada en
 trastorns de l’aprenentatge i del
 neurodesenvolupament

- Josep Castillo Garayoa, psicòleg clínic
 de l’Associació in via i professor de la
 Facultat de Psicologia Blanquerna (URL)

- Lorena Domínguez, mediadora
 familiar de l’Associació in via

- Alba Soria, psicòloga i psicopedagoga
 de l’Associació in via

- Cova Álvarez Díaz, psicòloga,
 especialitzada en violència de gènere
 i sexual i coordinadora pedagògica
 de Gènere de l’Associació in via

- Carme Laorden, directora de
 l’Associació in via
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Un dels objectius fonamentals d’in via per a 
l’any 2019 era continuar enfortint els vincles 
amb les diferents entitats, organitzacions, 
associacions i espais de reunió de Districte 
de Sant Martí i contribuir a la construcció 
de convivències basades en el bon tracte, 
l’anti sexisme i l’antiracisme. Com a entitat 
que treballa explícitament en la lluita contra 
les violències de gènere, contra tot tipus de 
discriminació i per a la construcció d’espais 
de reparació, era pertinent no només aportar 
coneixements des de l’experiència acumulada, 
sinó participar en tots els enclavaments socials 
en els quals es pugui generar un impacte 
positiu en la construcció d’igualtat, a més de 
nodrir-nos d’altres experiències compartint i 
teixint iniciatives conjuntament.

Fem barri

L’objectiu fonamental de la intervenció duta 
a terme pel Punt Lila era contribuir a la 
lluita anti-sexista i assegurar un espai segur 
on persones de totes les edats, gèneres i 
procedències poguessin relacionar-se de 
manera consentida, lliure i respectuosa. 
Durant les festes, tres especialistes de 
l’entitat es van dedicar a garantir informació, 
assessorament, seguretat i confiança, així com 
de mitjans que permetien acompanyar les 
víctimes en cas que es produís una agressió 
durant el desenvolupament de les festes.

La participació 
d’in via en els 
processos de 
construcció de 
ciutadania del 
districte de Sant 
Martí

Treballant amb i 
pel Casal de Barri 
del Poblenou

SIGNATURA DE L’ACORD DE 
COL·LABORACIÓ I REGULACIÓ 
D’ESPAIS I ACTIVITATS novembre

Espais on es desenvolupen activitats 
vinculades als Projectes:

1. XERRADES PROJECTE ENDAVANT: Orientar, 
acompanyar i donar suport a famílies amb 
infants que ho requereixen per la seva 
situació emocional, social o familiar, per 
tal de prevenir el risc d’exclusió social i les 
dificultats i conflictes familiars. 

2. TALLER DE CUINA: Projecte d’inserció i 
formació sociolaboral destinat a persones 
migrades. 

3. Formació a joves amb diversitat funcional 
facilitant eines per accedir al mercat laboral.

Entitat membre de la Comissió de 
Gènere de la Coordinadora d’Entitats 
de Poblenou. 

COL·LABORACIÓ FESTES DE 
POBLENOU setembre 2019 
#PoblenouFaVia, caminada popular 
en contra de la violència masclista.

Participació en la Comissió de Gènere 
de Poblenou i Gestió del Punt Lila de 
districte de Santa Marti durant la 
festa Major.

Continuant amb la línia d’acció portada a 
terme en 2018 i de la qual es va desprendre 
la Creació de la Comissió de Gènere de la 
Coordinadora d’Entitats del Poblenou, durant 
el present any 2019 in via va participar-hi de 
manera continuada i constant i va assumir, 
així mateix i per segon any consecutiu, la 
responsabilitat de l’estand de Punt Lila per 
prevenir i intervenir en situacions d’agressions 
sexistes.

Durant la Festa Major del Poblenou (6, 
7, 10, 13 i 14 de setembre):
2220 persones es van acostar al Punt Lila:
1526 dones (68,7%)  693 homes (31,2%)
De Clot i de Sant Martí (8 i 9 de 
novembre):
20 persones es van acostar al Punt Lila:
18 dones  2 homes
És necessari realitzar 4 intervencions per 
bloquejar agressions sexistes

Al mes d’octubre de 2019, a més, 
i prèviament a la celebració de les 
festes, es van realitzar dues sessions 
formatives per a les associacions i entitats 
organitzadores de Clot i Sant Martí, 
que continuaven el procés formatiu 
implementat al Poblenou en 2018, 
enfortit a través de la Comissió de Gènere 
durant 2019:
2 formacions i 15 persones participants

Mostra d’entitats del Poblenou 
Cargol treu banya”

Tallers familiars amb prespectiva de gènere. 

Formació en llenguatge inclusiu a 
entitats del barri

Documental i col·loqui contra la 
violència masclista

Dinamitza in via Activitat 25N - Col·laboració 
amb Associació de Veins i Veïnes del Poblenou

Activitat 25N - Col·laboració 
conjunta amb “xerrada-taller” de 
Creu Roja Joventut.

Pintada de Graffiti contra la violència 
masclista. Dinamitza in via.
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Als voltants dell #25novembre, la nostra entitat va veure reconeguda, per part de 
la Delegació de Govern a Catalunya, el seu compromís diari en la lluita contra les 
violències masclistes i, més específicament , per l’acompanyament integral a les 
seves víctimes i supervivents en els durs i llargs processos de sortida i recuperació 
que afronten.

Amb especial atenció a les dones i nenes en situació de màxima vulnerabilitat, com 
són els casos de tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual o els itineraris 
en què conflueixen diverses situacions de severa violència de gènere i sexual, la 
delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, va lliurar a l’equip d’in via una 
“Menina”, escultura que va recollir amb orgull la presidenta de l’entitat, Manolita 
Sanz. La nostra missió és acompanyar dones de totes les edats i procedències 
que hagin atravessat i estiguin atravessant processos de violència i discriminació 
de gènere, a més d’altres vulneracions dels seus drets fonamentals, per facilitar 
la seva recuperació, el restabliment dels seus drets, el seu apoderament i la seva 
emancipació. Aquesta distinció va ser un reconeixement per a tot l’equip in via 
que treballa amb aquesta finalitat, afrontant dificultats de tota mena, i a tots els 
projectes que articulen les nostres accions, amb molt d’esforç.

Reconeixement a la lluita contra la 
violència masclista

Premi Meninas 2019

Serveis
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Al llarg de l’any s’han acollit a 80 persones (49 dones i 31 infants 
i joves), que han realitzat un total de 14.127 dies d’estada, és a dir 
una mitja de 176 dies d’estada, el que suposa una estada de quasi 
6 mesos per persona. D’entre aquestes persones s’han acollit a 7 
famílies monomarentals, que comptaven amb 9 infants a càrrec.

De les 80 persones acollides, el 100% han estat supervivents de 
violència masclista i un 80% han estat persones migrades i la resta, 
dones, infants i joves autòctons.

Programes finançats per: Dpt. de Treball, Acció Social i Famílies, 
Ministerio de la presidencia, relaciones con las cortes e igualdad, 
Ajuntament de Barcelona, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

SAID

Servei d’Atenció Integral a les Dones i joves supervivents de violències, per a 
la recuperació psicoemocional i dels seus drets fonamentals i l’eradicació de 
la violència masclista. 

L’equip del SAID és multidisciplinar i està especialitzat en l’abordatge de 
les diferents violències (física, psicològica, sexual, econòmica, ambiental,...) 
que impacten en les dones, joves i infants, facilitant els seus processos de 
recuperació i apoderament.

Des d’una perspectiva de gènere transformadora i transcultural, i 
proporcionant suport i acompanyament individualitzat, el SAID ofereix:  
places RESIDENCIALS subvencionades a la Casa d’Acollida i els Pisos 
d’Autonomia i Emancipació, atenció educativa de diferents tipus 
d’intensitat, SUPORT PSICOTERAPÈUTIC especialitzat en violències 
masclistes i, concretament, en violència sexual i tràfic de persones amb 
fins d’explotació sexual, ACOMPANYAMENT JUDICIAL, assessorament 
administratiu i AJUTS ECONÒMICS A FAMÍLIES MONOMARENTALS en 
situació d’extrema vulnerabilitat.

El treball realitzat durant l’any 2019 ha estat de consolidació de la 
metodologia de treball, en cadascun dels projectes,  ajustada a les 
necessitats de les dones i joves que acompanyem i que està present en 
els diferents projectes que desenvolupem. Així:

- A través del Projecte EDDA, per a joves tutelades per la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i Adolescència, de 16 a 18 anys, les joves han 
pogut efectuar un procés de recuperació psicoemocional i d’autonomia 
en el seu pas cap al món adult.

- El Projecte Tránsito, destinat a l’acollida integral i recuperació psicosocial 
de dones, joves i infants víctimes del tràfic de persones amb fins 
d’explotació sexual, ha possibilitat que les persones acollides hagin tingut 
una oportunitat per iniciar una nova vida lluny de la violència, en el marc 
d’un projecte contenidor i reparador.

- A través del Projecte Bandar, d’atenció a dones, joves i infants 
supervivents de violència masclista derivats per Serveis Socials d’Atenció 
Especialitzada, han pogut desenvolupar un Pla de Treball Individual 
destinat al seu apoderament i reparació del dany sofert.

- Els Projectes Namira i Instante, d’acollida integral de dones i famílies 
monomarentals migrades, han permès que les residents hagin pogut 
efectuar un procés de recuperació i autonomia des d’una òptica de 
gènere transcultural.

- El Projecte Parèntesi ha possibilitat que Casa de la Jove hagi pogut 
sostenir bona part de les necessitats de les dones, joves i infants acollits.

- El Projecte Almah, d’acollida integral a joves extutelades 18-21 anys,  
dependents del ASJTET de DGAIA, a través del qual les joves ateses  han 
pogut efectuar un procés de recuperació psicoemocional i d’autonomia 
cap a l’emancipació.

Servei d’Atenció Integral
a les Dones

 427 persones ateses a través de tots els projectes

 80 persones supervivents de violències acollides en els recursos residencials  

 161 persones supervivents de violències ateses a través d’atenció
 psicoterapèutica

 20 acompanyaments judicials proporcionats a 13 dones i joves
 supervivents de violències  

 78.249,82 euros destinats al pagament del lloguer de 64 famílies,
 173 persones, 52% supervivents de violències

Atenció proporcionada el 2019:

Acompanyament
residencial SAID 2019

 Telèfon: 932155626 
 Correu electrònic: said@invia.cat

Contacte:

Suport econòmic. Projecte “Suport a les Famílies en 
Situació de Vulnerabilitat

El SAID proporciona un suport econòmic per fer front al pagament del 
lloguer i els subministraments de famílies monomarentals en situació 
d’extrema vulnerabilitat que són derivades pels Serveis Socials d’Atenció 
Primària i Especialitzada, i que es troben realitzant un pla de millora.

A través del Projecte de continuïtat el SAID ha destinat 78.249,82 
euros a pagar els lloguers i lloguers endarrerits de 64 famílies, 
autòctones i migrades de Barcelona, Montmeló, Llinars del Vallès, 
L’Hospitalet, Badalona, Canovelles, Montgat, Montornès del Vallès 
i Caldes de Montbui, de les quals un 87,5% són dones soles amb 
fills i filles a càrrec i, d’elles, un 62,5% són famílies monomarentals 
supervivents de violència masclista, evitant el seu desnonament.

Finançat per Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
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L’any 2019 ha estat especialment significatiu en tant a l’enfortiment de 
l’estratègia terapèutica de reparació del dany per itineraris de multi-
violències de gènere. Amb l’assentament d’un equip de professionals de 
la psicologia especialitzades en Gènere, Violències de Gènere i Violència 
Sexual, treballant de manera coordinada des d’una perspectiva 
transcultural i interseccional, projectes d’atenció psicològica com el 
Desdèmona - implementat dins el recurs d’acollida casa de la Jove - 
s’ha potenciat i completat amb altres iniciatives de tall terapèutic i 
d’apropiació de drets com el Projecte Claudel. Les dues iniciatives 
assumien així mateix casos de joves tutelades en acollida per raons de 
tràfic amb fins d’explotació sexual del Projecte Trànsit, proporcionant 
així mateix una atenció específica i conscient de les necessitats de 
processos amb simptomatologies fruit de l’impacte de múltiples 
violències. A aquestes dues iniciatives se sumava el 2019 el Projecte 
Sylvia, un projecte destinat a donar una continuïtat més especialitzada 
a l’abordatge de la violència sexual de gènere.

El treball realitzat durant l’any 2019 ha suposat un avanç qualitatiu pel 
que fa a la visió i apropiació d’una metodologia de treball realment 
ajustada a les necessitats de les dones i joves que acompanyem, amb 
la posada en marxa de projectes que realment puguin assumir-les. 
La visió de conjunt de l‘apropiació del dany, la seva re significació i 
recorregut reparador, ha permès: dimensionar els impactes múltiples 
de les violències travessades al itinerari de vida de les persones ateses.

Un altre aspecte molt significatiu és l’articulació comprensiva de les 
violències que l’abordatge terapèutic concep i aborda durant 2019. Es 
van identificar i van abordar confluències entre l’impacte que un tipus 
de violència pot tenir per a generar un altre. Els resultats contribueixen 
a la ruptura de la una visió simplificada i limitada de les violències de 
gènere, permetent ubicar les mateixes dins d’espais de violències. 

Acompanyament
terapèutic SAID 2019

Al llarg de l’any 2019 s’han atès dins del marc del Projecte Sylvia 
a un total 31 dones d’edats compreses entre els 18 i els 54 anys i 
s’han realitzat un total de 429 espais terapèutics.

Finançat per Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Projecte Sylvia

El Projecte Sylvia proporciona un espai d’acompanyament psicològic 
a dones majors de 18 anys en situació d’emancipació o recorrent 
processos d’autonomia que no haguessin pogut realitzar amb 
anterioritat un procés de reparació de el dany i recuperació  psico 
emocional de violència de gènere i sexual. Les dones que han realitzat 
un procés d’acompanyament terapèutic per treballar els seus itineraris 
de violències múltiples procedien de diferents llocs de món, havent 
realitzat un procés migratori el 70% de les mateixes. En relació als 
processos migratoris, 7 de les dones ateses eren supervivents de tràfic 
amb fins d’explotació sexual.

Projecte Hamada

Des de l’any 2001 mitjançant aquest  projecte s’ofereix a tots els i les 
joves ex tutelats/des de l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Ex tutelat, siguin 
o no residents dels Pisos d’Autonomia i de Casa de la Jove de l’Associació 
in via, la possibilitat d’efectuar un tractament psicoterapèutic i de rebre 
suport psicològic a través de sessions individuals per tal d’afavorir el 
seu procés de desenvolupament, potenciar l’autonomia, treballar 
dificultats personals i relacionals, i ajudar a elaborar els efectes de la 
violència viscuda. Prèvia derivació de l’ASJTET-DGAIA, a partir de la qual 
s’expliquen breument les dificultats del noi o de la noia, el psicòleg 
efectua una avaluació i inicia un procés terapèutic. Tanmateix, amb les 
joves que es detecta que han estat víctimes de violència sexual (11), s’ha 
realitzat una derivació a la psicòloga especialitzada en violències sexuals 
(vinculació Projecte Sylvia).

El present any 2019, dins el marc dels espais psicoterapèutics 
s’han atès un total de 46 joves, de les quals 65% han estat noies 
(30) i un 35% nois (16). Els 46 joves atesos han estat maltractats a 
l’àmbit familiar: 20 joves (43.4 %) han patit negligència, 13 (28.3 %) 
maltractament físic i psicològic, i 13 (28.3 %) abusos sexuals i tots 
els anteriors. Amb aquestes 46 joves, s’han realitzat un total de 317 
espais psicoterapèutics.

Finançat pel Departament de Treball, Acció Social i Famílies

Projecte Desdèmona

El projecte Desdèmona és un projecte que l’Associació in via du a 
terme des de l’any 2004 basat en l’atenció psicològica dirigida 
a dones, joventut i infància que es troben acollits per violències 
masclistes a Casa de la Jove. Aquest projecte promou un espai en el 
qual les residents puguin dur a terme un treball psicològic dins les 
necessitats i voluntats de cadascuna d’elles

Al llarg de 2019 el nombre de dones ateses entre 18 i 46 anys va ser 
25. Es van atendre a més a 16 joves (entre 15 i 18 anys) i 5 infants. 
El total acompanyaments terapèutics a joves 42 i el total d’espais 
psicològics individuals, 399. Finançat per ICD

Projecte Claudel

Des de la primera experiència pilot en 2018 i amb un desenvolupament 
profund al llarg de 2019, el Projecte Claudel promovia així mateix 
un treball a nivell grupal que contemplava els mateixos objectius 
d’un espai terapèutic individual, però plantejat des del treball grupal 
amb materials i desenvolupament d’idees, no centrat en l’individual-
vivencial com a centre de la intervenció, sinó proporcionant context 
explicatiu a les experiències de vida, així com eines per a tractar-lo, 
afrontar-lo, combatre’l i fins i tot revertir-ho. El projecte considerava, en 
la seva base, que és fonamental donar visibilitat i generar sensibilització 
social cap a la violències i discriminacions per raó de gènere de cara a 
contribuir a la seva efectiva eradicació, amb especial atenció a l’impacte 
de la violència sexual i de les condicions de vulnerabilitat social que 
promouen i enforteixen la proliferació d’itineraris de vida on conflueixen 
múltiples violències i desigualtats, travessades totes elles pel gènere..

El treball de totes elles durant les sessions, facilita durant l’any:

- La realització d’una mostra de fotografies contra violències de gènere  
a la seu de l’entitat amb motiu del 65 aniversari de in via: 10 imatges  
acompanyades de text.
- La realització de la sèrie polaroids ‘Flors’ sobre acollida, resiliència i 
afrontament corporal de la violència. Exposició interna a Casa de la Jove. 
- Una pintada graffitti al Cassal del Poblenou amb motiu del 25 de 
novembre. Realització de l’activitat conjunta ‘Pintures contra les violències 
masclistes’. Realització d’un mural en col·laboració amb altres joves del 
barri del Poblenou vinculats al Cassal; col·laboració en la realització d’un 
graffiti feminista en col·laboració amb una  Associació de dones joves 
graffiteras del barri.
- El desenvolupament i participació en la xerrada sobre violència de  
gènere implementada per la responsable del projecte durant la pintada del 
graffiti i els murals en l’activitat de el 25 de Novembre..

Al llarg de 2019, el  nombre de sessions realitzades de joves tutelats 
en acolliment és 36, participants: 14

El nombre de sessions realitzades per dones adultes residents 
a Casa de la Jove i joves majors de 18 anys residents als pisos 
d’autonomia i emancipació és 10, participants: 12

El nombre de sessions realitzades per dones adultes residents 
a Casa de la Jove i joves majors de 18 anys residents als pisos 
d’autonomia i emancipació és 10, participants: 12

Finançat per Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

A partir del projecte s’ha aconseguit que: 

- 13 dones informades sobre el Procés d’interposició de denúncia i 
  Processos judicials.

- 11 dones acompanyades durant la celebració dels seus judicis 
  (Judici Ràpid, Judici per violència, Trencament de mesures de 
  protecció, Divorci, Declaracions).

- 1 dona acompanyada a entrevistes amb el seu advocat 

- 2 dones acompanyades a sol·licitar justícia gratuïta.

- 7 dones que han comptat amb professionals traductors i  
  d’advocats ajustats i implicats en el procés en marxa.

- 2 dones acompanyades a seu judicial per visites a metge forense.
  Una d’elles a l’oficia d’assessorament tècnic penal per 
  exploració de la seva filla menor d’edat, derivada de denúncia 
  per agressió sexual i maltractament en l’àmbit familiar. 

- 2 dones acompanyades a estrangeria, una per aconseguir el
  certificat de nacionalitat per a la seva filla menor d’edat, i l’altre
  per tramitar el permís de residència provisional com a víctima de
  violència masclista.

- 2 dones amb diversitat funcional han estat acompanyades en
  5 ocasions. Una d’elles al jutjat a fer una declaració i una altre
  vegada a una entrevista amb el seu advocat. L’altre dona ha estat
  acompanyada, una vegada a visita amb metge forense, una a seu
  judicial per assitir al judici de divorci, i una al seu domicili, junt a
  Mossos d’Esquadra a recollir les seves pertinences.

- 12 dones han pogut explicar el procés viscut i les necessitats  
  tècniques del mateix una vegada conclòs l’acompanyament.

- 12 dones satisfetes amb l’acompanyament i la informació extreta 
  sobre la seva pròpia situació i el context social i judicial en què es 
  troba.

- 20 acompanyaments tècnics realitzats.

Finançat per l’Ajuntament de Barcelona

Al llarg del 2019 el Projecte de continuïtat FRIEDA ha possibilitat que 
13 dones, supervivents de violència masclista hagin pogut comprendre 
el procés judicial al que s’enfrontaven, disposant de l’assessorament i 
informació necessària per conèixer les diferents fases del procés i les 
eines de les que disposen.

Acompanyament
judicial SAID 2019
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SAFI

El SAFI, Servei d’Atenció a la Família i Infància, és un servei en el qual es 
treballa des d’una perspectiva sistèmica i global amb totes les famílies i 
els membres que les composen. S’acompanya a les persones per tal de 
recuperar les seves pròpies capacitats front els conflictes familiars, procurant 
sempre el benestar i la protecció dels menors d’edat com a màxima prioritat. 
Aquest servei treballa conjuntament amb d’altres agents del territori per a la 
detecció, derivació i treball conjunt en benefici de les famílies. 

L’abordatge de les problemàtiques ateses al SAFI, es fa mitjançant 
l’acompanyament, la teràpia i la mediació familiar, grups de reforç escolar i 
atenció grupal a famílies i adolescents.

Servei d’Atenció
a la Família i Infància

Durant el 2019 destaquem la col·laboració amb el Casal del Barri de 
Poblenou, on s’han realitzat els grups de famílies del projecte ENDAVANT. 
Això ha permès una major vinculació i visibilització de l’entitat al territori. 
L’experiència ha estat molt positiva, augmentant significativament 
el número de persones assistents, especialment vinculades a centres 
educatius de la zona.

L’atenció terapèutica familiar s’ha incrementat en aquest 2019 donat 
l’augment de demanda que hi ha hagut tant per part d’agents derivadors 
com de les pròpies famílies. Això implica una major necessitat d’aquest 
tipus d’intervenció i també constata un millor coneixement dels serveis 
que oferim a nivell de territori.

Per altre banda hem reactivat el projecte OLIMPO, atesa la demanda 
específica en el treball familiar en la violència filioparental. Aquest projecte 
té una marcada perspectiva de gènere ja que el seu focus d’intervenció és 
amb famílies en què hi ha hagut situacions de violència de gènere prèvia.

Un altre fet destacable durant el 2019 al SAFI, es la col·laboració amb 
la Universitat de Girona. Concretament en el Postgrau de Resolució de 
Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica, de la Universitat de Girona,  on 
es va realitzar una formació, mostrant  la metodologia del treball de la 
mediació que es realitza en el SOMIA, a més de facilitar eines i reflexions 
al voltant de la gestió de conflictes familiars. La sessió pretenia posar 
de relleu la necessitat de centrar la intervenció en la protecció física i 
emocional dels menors d’edat, acompanyant els seus adults referents 
i els mateixos infants o adolescents en la resolució positiva dels seus 
conflictes. La sessió es va fer a la seu de la Fundació Universitat de Girona 
i va comptar amb la presència de 15 alumnes.

Per altre banda, dins de la Jornada Violències in via, celebrades al març 
del 2019, l’equip del SAFI va fer la presentació de la metodologia de 
treball que se segueix en el treball familiar, centrant la intervenció en 
l’abordatge de les conductes maltractants existents en el nucli familiar 
i l’impacte que té en el desenvolupament dels infants i les posteriors 
actituds o comportaments disruptius en l’adolescència. Més informació 
a la pàgina 6.

 Trucades a Infància Respon: 16.433

 Infants i adolescents: 169  

 Famílies: 512

 Dones: 576

 Homes: 329

 Acompanyaments: 252

Atenció proporcionada el 2019:

 Telèfon: 932155626 
 Correu electrònic: safi@invia.cat

Contacte:
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46 infants/adolescents  55 adults  31 famílies
48 homes  53 dones
Finançat per ProInfància, Obra Social “la Caixa”.

Servei d’intervenció psicoterapèutica amb menors d’edat, adults i 
famílies que necessitin d’acompanyament emocional individual o 
familiar. L’equip de psicòlogues treballen des d’una visió sistèmica, 
contemplant a la persona des de la seva globalitat, les seves relacions, 
les seves capacitats i creant nous relats de la història vital que permetin 
una adaptació al seu entorn i context per poder adaptar-se a la realitat 
que els hi envolta.

Les demandes de suport estan relacionades amb situacions de violència 
i conflicte, dificultats de comunicació familiar i dificultats en l’espai 
acadèmic dels infants i adolescents.  

Espai Psicologia

49 infants/adolescents  45 famílies
20 homes  20 dones
Finançat per ProInfància, Obra Social “la Caixa”.

Servei adreçat als menors d’edat i les seves famílies, a partir d’un 
acompanyament en hàbits d’estudi i reforç escolar. Es promou una 
atenció global de la família, facilitant l’acompanyament dels referents 
familiars adults dels infants i adolescents en el procés vital d’aquests. 
Es posa èmfasi en la reducció de les diferències socioeducatives dels 
menors d’edat, especialment en aquells en què hi ha risc d’exclusió 
social, promovent una societat més justa i igualitària des de la base.

Destacar que el principal motiu per accedir a aquest espai té relació 
amb les dificultats d’aprenentatge dels infants i les dificultats dels 
progenitors per donar-los suport.

Espai Aprendre

269 famílies ateses  28 sessions grupals
159 acompanyaments socioeducatius
31 teràpies familiars  1 mediació familiar
116 dones  71 homes
Finançat per Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, 
Dpt. de Treball Afers Socials i Famílies de la Generalitat

El projecte Endavant dona resposta a necessitats globals de la família, 
en referència a relacions disfuncionals en què hi hagi algun tipus de 
problemàtica de salut mental que afecti la relació familiar o bé, els fills 
o filles siguin majors d’edat. Igualment, el projecte contempla sessions 
grupals on promoure l’escolta conjunta i rescat de capacitats pròpies 
a través del  grup. Aquests grups de famílies han tingut un gran èxit 
aquest any, fent-se en col·laboració amb el Casal de Barri de Poblenou, 
el que ha fet augmentar la participació i el vincle d’invia amb el teixit 
associatiu del territori.

Endavant

9 sessions realitzades  160 participants
44 homes  116 dones
Finançat pel Districte de Sant Martí de l’Ajuntament de Barcelona

Aquest projecte parteix d’una perspectiva comunitària ja que es treballa 
conjuntament amb les AFA de les escoles i instituts del Districte de Sant 
Martí. Es realitzen xerrades formatives per a famílies on s’aborden les 
necessitats d’aquestes vers la criança dels infants i els conflictes que 
puguin sorgir, es tracta així, d’un espai relacional en què les famílies 
poden posar en comú les seves preocupacions, interessos i respostes 
a necessitats similars, juntament amb l’equip de professionals que 
dinamitzen les sessions. En aquest 2019, s’han treballat les diferents 
sessions tenint present el biaix de gènere i programant xerrades 
específiques sobre coeducació, les quals han tingut una molt bona 
acollida per part de les AFA.

Espai Famílies

14 famílies  12 infants i/o adolescents
16 adults  20 dones  8 homes
Finançat per Dpt. Treball, Afers socials i famílies

En el projecte Olimpo s’aborden situacions de violència filioparental que 
es donen al si de les famílies. La intervenció es fa des d’una perspectiva 
sistèmica i fonamentalment de gènere, atès que en el 80% de les 
famílies ateses, hi havia una història de violència de gènere prèvia que 
impactava directament amb el rol de la mare i l’exercici de la violència 
vers aquesta, legitimada a partir de les experiències prèviament viscudes 
tant per la mare com pels fills o filles.

Es treballa per a la recuperació de les dones en el seu rol propi com 
a persones i com a mares, així com reflexionant amb els fills i filles 
l’impacte de la violència prèviament viscuda i la necessitat de restablir 
l’escolta mútua, el respecte i la gestió positiva dels conflictes

Olimpo

14 famílies  15 infants i/o adolescents
10 nens  5 nenes
Finançat per ProInfància, Obra Social “la Caixa”.

Amb el suport del programa Proinfància de l’Obra Social “La Caixa”, 
donem suport de logopèdia a l’Escola Sagrat Cor del barri Besòs de 
Barcelona

Espai Logopèdia

314 entrevistes  103 famílies ateses  114 homes  219 dones
40 orientacions psicoeducatives a progenitors  19 processos 
d’acompanyament psicoeducatiu a adolescents  22 procesos de 
mediacio familiar  12 procesos psicoeducatius al nucli familiar
Gestió Delegada, Dpt. Treball, Afers socials i famílies

El SOMIA, es un servei que pretén l’acompanyament a les famílies 
davant de conflictes relacionals i de comunicació entre els diferents 
membres del nucli familiar. S’ofereix un espai on poder reflexionar 
sobre les dinàmiques familiars disfuncionals i amb una marcada 
perspectiva de gènere, abordant i valorant com els rols tradicionals de 
la família afecten a la seva relació. Els conflictes més habituals abordats 
de del SOMIA, han estat conflictes intergeneracionals i conflictes entre 
pares separats. Igualment, aquest any, el tipus de família que ha estat 
atés principalment al servei és la família monomarental, el que de nou 
parteix d’un biaix de gènere en la càrrega i responsabilitat dels fills i 
filles i com això impacta en el conflicte filioparental. 

Es valora en cada cas el tipus d’intervenció més adequada a la 
família, sigui des d’un procés de mediació, des de l’orientació de caire 
psicopedagògic, des de la perspectiva d’una parentalitat positiva o bé 
des de l’assessorament puntual. 

Somia

Els Projectes

16.433 trucades  2.871 casos nous
Gestió Delegada, Dpt. Treball, Afers Socials i Famílies

És un servei públic d’atenció exclusivament telefònica, gratuït i 
permanent, orientat a la prevenció i la detecció de maltractaments i 
altres situacions de risc en infants i adolescents. Funciona 24 hores al 
dia, els 365 dies de l’any. Mitjançant aquest servei, la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) inicia els protocols 
necessaris per tal de protegir els menors d’edat que estiguin en una 
situació de risc o desemparament. 

Les problemàtiques més destacades al 2019 han estat: Maltractament 
físic, Maltractament psíquic i negligència vers un infant o adolescent. 
Durant el 2019, s’ha seguit amb la tendència a l’alça d’anys precedents 
de la problemàtica d’abús sexual, el que requereix un abordatge 
específic degut a les implicacions que aquests fets tenen en els menors 
d’edat i tot el nucli familiar.  

Telèfon: 116111 / 900300777 · Mail: infanciarespon.tsf@gencat.cat

Infància Respon

35 famílies  47 infants i/o adolescents (19 dones i 28 homes)
56 majors d’edat (32 dones i 24 homes)
Finançat per Ministerio amb fons d’unió Europea i Afers, socials i 
família de la Generalitat

Projecte que dona suport a l’alumnat nouvingut i les seves famílies, a 
partir del reforç escolar als centres educatius i l’acompanyament a les 
seves famílies. Es promou la integració al territori, sistema escolar i la 
convivència positiva entre alumnes de diferents origens

Ubuntu - Espacio Aprender
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La realització d’itineraris d’inserció laboral contemplen un enfocament 
de gènere en la orientació sociolaboral, especialment de les dones, per 
tal que no es produeixin discriminacions, estereotips ni prejudicis per 
raó de sexe i que es treballin les barreres internes i externes d’accés i 
promoció al mercat laboral, al mateix temps que dissenyem mesures i 
serveis complementaris. 

La incorporació de la perspectiva de gènere als itineraris d’inserció 
laboral te una repercussió tant en el treball pràctic com el en disseny 
d’accions individuals i d’activitats grupals. 

Elaborem un document específic d’orientació sociolaboral, des de la 
perspectiva de gènere, que serveix de base pel treball i contempla en 
les tècniques d’orientació, aspectes relacionats com la construcció de 
gènere i informació sobre la situació de les dones en el mercat laboral. 

El treball que realitzem a in via fa necessari contemplar de manera 
diferent les necessitats, barreres i potencialitats de les dones i els homes 
en el mercat laboral. Els itineraris d’inserció es caracteritzen per ser 
personalitzats, adaptats a les necessitats de cada demandant, i especial 
atenció a la doble discriminació, que pateixen algunes dones, persones 
amb discapacitat, migrants, etc. Per participar compten amb tot la 
informació possible sobre el mercat laboral i els sectors més emergents 
per evitar la segregació de les noves ocupacions.

Apliquem la perspectiva de gènere ens les propostes d’intervenció 
que realitzem, tenim en compte la posició en la que es troben tant els 
homes com les dones. 

Analitzem les necessitats i les obligacions relacionades amb la vida 
quotidiana, i la posició social de les dones i els homes, incorporem els 
interessos, i les estratègies relacionades amb la igualtat d’oportunitats, 

SIF
Servei d’Inserció
i Formació Laboral

 Programa de Renda Garantida de Ciutadania
 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 Programa individual d’itineraris individualitzats d’inserció laboral
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social y FSE

 Acollida i inserció
 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 Programa singulars d’orientació , inserció laboral i formació en Picking.
 SOC

 Programa singulars d’orientació,  inserció laboral i formació en cuina. 
 SOC

 Programa Incorpora,
 Obra Social ”La Caixa”

 Programa Welcome a persones d’origen migrant
 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 Joves per l’ocupació
 Obra Social ”La Caixa”

 Acompanyem a persones migrades
 Ajuntament de Barcelona

 Tallers d’inserció laborals per a dones víctimes de violència de gènere
 Ajuntament de Barcelona

 Formació contínua a treballadors amb diversitat funcional
 Associació in via

Projectes realitzats:

 Telèfon: 932155626 
 Correu electrònic: sif@invia.cat

Contacte:

Què fem?

Els itineraris individualtizats d’inserció laboral van destinats a dones 
VVGG, persones migrades ,joves amb diversitat funcional,  aturats/ades 
de llarga durada, persones en situació administrativa irregular, persones 
perceptores de la RGC, qualsevol persona vulnerable que es trobi en 
recerca activa de feina.

Amb qui treballem?

especialment per contribuir en la millora de la posició social de les dones 
i per a la construcció d’una societat més igualitària considerant les 
relacions de gènere però sense utilitzar els estereotips sexistes existents.  

Es realitza un diagnòstic de cada persona, i formulem uns objectius 
generals a aconseguir, i l’impacte on volem arribar, que és acabar 
amb les desigualtat existents. Establir els resultats que volem obtenir, 
tenint en compte els objectius generals com el coneixement del 
territori i dels col·lectius destinataris, i un cop identificats les seves 
necessitats i interessos, realitzem el pla de treball per tal d’afavorir 
l’itinerari individualitzat d’inserció laboral, mitjançant la metodologia 
i l’estructura més idònia. 

Analitzem el perfil professional de cada persona, ajudant a descobrir 
les seves potencialitats i competències, i planifiquem un pla de millora 
conjuntament amb la persona,  amb l’objectiu d’afavorir l’ocupabilitat 
i la inserció laboral

S’estructura i es planifica el sistema d’avaluació del projecte, i concretem 
quins indicadors ens serviran per avaluar-lo. 

El temps establert per un itinerari dependrà de la necessitats i de les 
dificultats d’empleabilitat, valorades al pla de treball i de la qualitat del 
desenvolupament que realitza la persona.
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Àrea
empreses
El treball amb les empreses i el treball conjunt amb els serveis de la xarxa 
del territori permet arrelar a les persones al seu territori de proximitat, a la 
vegada que les integra com a ciutadans/es de ple dret i els fa participants 
del seu entorn més proper.

Donat que estem ubicades en el  barri del Poblenou en la zona antiga, al 
costat del Mercat de la Unió i de l’eix comercial, treballem la prospecció, 
principalment des de la proximitat, comerços, botigues, i tallers artesans.

Cal remarcar que l’entitat és membre de l’Associació de veïnes i comer-
ciants i per tant participem activament en la vida associativa del barri, 
la qual cosa ens facilita el contacte amb les empreses i entitats del barri.

La forta incidència de la inactivitat entre les dones, sobretot en el serveis 
pocs qualificats ha permès evidenciar encara més els processos laborals 
que pateixen les dones. 

Homes Dones Total

16 - 18 anys 7 12 19

19 - 29 anys 86 95 181

30 - 64 anys 147 319 466

+65 anys 2 8 10

Total 242 434 676

Homes Dones Total

Nacional 91 110 201

Migrant, NIE 71 184 255

Sit. irregulars 80 140 220

Total 242 434 676

Homes Dones Total

Víctima VG 48 78

Diversitat funcional 54 44 98

Contracts Indefin Total

257 12 245

*Total 150 de les 456 persones inseribles

Homes Dones Total

P. Inserides 54 96 150*

TESTIMONI: Empresa Grup Olivé

Què us va portar a començar a col·laborar amb invia en la 
inclusió laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat? 
Perquè sento empatia per aquest col·lectiu i m’agrada ajudar-los 
en tot el que pugui perquè es sentin útils laboralment parlant. 
Com treballeu la integració d’aquestes persones a la dinàmica 
de l’empresa? Intervé la Cap de RRHH del Grup i parla amb el 
Director de Departament explicant les possibles limitacions que 
pot tenir una persona determinada i perquè no se li exigeixi més 
del que pot donar. Treballem molt l’autoestima dels empleats 
amb alguna discapacitat
Què creieu que aporta aquesta col·laboració a la persona 
que s’insereix laboralment? I què aporta a l’empresa? Crec 
que, mentre se’l tracti bé, potencia la seva autoestima i la seva 
sociabilitat. A l’empresa aporta una satisfacció personal a l’equip 
directiu.

Alícia Balà Pérez, Cap de Recursos humans.

BENEFICIARI: S. I.

Com ens vas conèixer? A través d’un treballador social de 
Guinardó.

Què has aprés? M’han acompanyat en vàries ocasions, curs 
d’atenció al client, he fet pràctiques per poder treballar, m’han 
ajudat a enviar cv a moltes empreses, moltes entrevistes i, gràcies 
a in via, ara estic treballant d’atenció al client a l’aeroport donant 
servei de lloguer de vehicles de l’empresa Goldcar.

La realitat posa de relleu la necessitat de dissenyar accions de 
sensibilització dirigides al teixit empresarial per promoure la contractació 
de dones en general i en aquells sectors o professions en què amb 
prou feines compten amb representació, volem implicar a l’empresa en 
particular i aplicar mesures necessàries per acabar amb les desigualtat 
que es produeix en l’àmbit laboral.

Des d’in via sensibilitzem l’empresa i fomenten el debat sobre 
la importància de la inserció laboral de persones amb dificultats 
socioeconòmiques, com a factor clau per a la inclusió social i laboral, 
oferint un assessorament i informació a les empreses per incentivar la 
contractació de persones en situació de vulnerabilitat  i estimulem la 
cooperació entre els agents econòmics del territori i centres del barri per 
a la recerca de feina. 

Àrea
formativa
Des de l’Associació invia tenim en compte el disseny de formacions ocu-
pacionals per tal d’equilibrar les diferents ocupacions i el número de 
homes i dones participants. 

Coneixem i oferim recursos ocupacionals que permeten i faciliten l’ac-
cessibilitat a la formació, és fonamental realitzar una labor d’acompan-
yament i seguiment de la formació, per tal d’ajudar a mantenir el nivell 
de motivació que garantitzi l’inici, l’aprenentatge i la finalització del 
procés formatiu. 

L’adquisició d’aspectes transversals de millora de la ocupabilitat, com 
formacions prelaborals en habilitats socials, Alfabetització digital, 
orientació laboral, i competències lingüístiques, considerem que son 
una etapa preformativa per a dones, especialment, on es treballen as-
pectes relacionats com l’autoestima i la empleabilitat,  i per altra banda 
formacions professionalitzadora com;  Atenció al client, gestió de co-
mandes o auxiliar de cuina, per tal de millorar l’accés al mercat laboral..

Realitzem formacions per a dones en ocupacions on habitualment no 
tenen presencia i d’homes en feines que tradicionalment son ocupades 
per a dones, per tal de sensibilitzar cap a la diversificació de diferents 
opcions formatives. 

Incorporem mètodes de formació que permetin visibilitzar a les dones 
en professions masculinitzades i que afavoreixin la identificació de les 
dones en aquestes professions, oferint mòduls d’igualtat d’oportuni-
tats i perspectiva de gènere en totes les formacions.

Des d’in via fomentem la participació de les dones en accions que afa-
voreixin la seva formació, proporcionant serveis de recolzament i ofe-
rint recursos necessaris, adaptant els horaris per tal de facilitar la con-
ciliació familiar, tenint en compte les necessitats individuals i grupals 
detectades al diagnòstic de la persona.

Formacions professionalitzadores

Atenció al client: Millorar la capacitat de comunicació, desenvolupar 
habilitats i actituds d’un bon professional, així com resoldre situacions 
conflictives. per aconseguir la màxima qualitat de servei i satisfacció del 
client des de la seva perspectiva.

Auxiliar de cuina i carnet de manipulador d’aliments: S’adquireixen 
hàbits saludables d’alimentació i s’inclouen diverses activitats que 
permeten treballar temes com les característiques dels aliments, la seva 
preparació i l’adquisició d’hàbits a l’hora de menjar i cuinar.

Picking: Adquireixen les competències professionals que capaciten als 
participants per desenvolupar i executar de forma correcta les tasques 
pròpies de preparació de comandes.

Formacions pre-laboral

Habilitats socials i competències transversals: Treballem de manera 
específica l’adquisició d’habilitats que facilitin la inclusió sociolaboral, 
aspectes com l’autonomia, empatia, autoestima, la gestió de l’estrès, 
la imatge personal i el treball en equip.

Alfabetització digital: En els tallers de noves tecnologies treballem totes 
les competències relacionades amb la innovació tecnològica. Iniciació a 
Windows, Word, navegació a Internet, creació d’un compte de correu 
electrònic, inscripció als diferents portals de treball.

Orientació laboral: Introduïm coneixements d’inserció laboral per a fer 
front a les dificultats que es troben les dones pel desconeixement de les 
característiques  actuals del mercat  laboral, bé perquè mai han realitzat 
un treball remunerat o perquè porten molt de temps allunyades del 
mercat laboral, conèixer el grau d’implicació és clau per identificar i 
delimitar els factors de la motivació cap  a una feina.

Orientació jurídica: Servei d’orientació i assessorament jurídic individual, 
en l’àmbit d’estrangeria, i xerrades trimestrals sobre el coneixement 
del marc legal, Organització territorial, Participació política i ciutadana, 
Cultura d’història d’Espanya i Catalunya i Agents de territori

Recerca de feina: Les beneficiàries participen al taller de recerca de feina 
amb el suport de la tècnica en orientació i una voluntària que els ajuden 
a inscriure’s en les diferents ofertes de treball adaptades al seu perfil 
laboral. 

Competències idiomàtiques: Desenvolupar habilitats de comprensió de 
lectura i de redacció que li facilitin l’accés a una ocupació. Realitzar un 
ús no sexista del llenguatge i les imatges, transmissores de models, 
incloent el gènere gramatical femení i masculí, i reforçant en la mesura 
del possible les imatges de les dones que contribueixen a trencar falsos 
estereotips sexistes..
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Un dels avenços qualitatius de l’entitat al llarg de l’any 2019 és que ha estat possible assumir, d’una 
manera explícita, el compromís d’in via amb la integració conscient i efectiva de la perspectiva 
de gènere pels diferents serveis que articulen cadascuna de les nostres accions, per cada persona 
que forma part del nostre equip. Habitar de manera orgànica aquest compromís és un requisit 
fonamental per a la generació de condicions d’equitat de les iniciatives que implementem i 
la construcció d’una igualtat real, que lluiti per l’eradicació de les condicions que generen la 
vulnerabilitat de patir violència i discriminació.

Capacitació tècnica

CONSTRUINT EQUIP:
La capacitació contínua en gènere 
com element vertebral de les accions 
social de Invia

Al començament d’any es posava en marxa el Projecte Vertebral, un full 
de ruta que concretava accions formatives de gènere i drets humans i 
coordinava el procés de construcció de capacitats tècniques adaptades 
a les necessitats dels diferents serveis. El projecte donava continuïtat a 
la identificació de necessitats que s’havia dut a terme l’any anterior i 
assegurava així que la formació interna i contínua seria durant 2019, el 
Projecte Vertebral, implementat per l’especialista en Gènere i Violències 
de Gènere de l’entitat Cova Álvarez, va permetre la realització de:

Projecte Vertebral
Un aspecte molt important que es va desprendre d’aquest procés de 
capacitació, és que va permetre identificar la necessitat de comptar 
amb un departament específic en Gènere i Interseccionalitat dins de 
l’entitat que garantís tant la continuïtat de la capacitació interna, com 
la generació d’eines tècniques i la coordinació metodològica inter-
serveis, assegurant així la revisió de la diagnosi de gènere de in via i 
la creació d’un nou Pla d’Igualtat durant l’any 2020. el departament 
compta amb Cova Álvarez com a figura responsable.

D’altra banda, al llarg de la implementació del projecte i la generació 
d’un departament específic, ha estat possible assumir les fortaleses 
tècniques de l’entitat i les seves pròpies capacitats per externalitzar 
els seus coneixements en matèria de gènere, violències de gènere i 
violències sexuals. La difusió d’aquests coneixements i la possibilitat de 
comptar amb persones capaces de transformar-los en espais formatius, 
va facilitar demanda de capacitació d’altres entitats com ara FEPA i 
ASSIS centre d’acollida, sent possible realitzar espais i cicles formatius 
per a ambdues (xerrada divulgativa per FEPA; cicle formatiu per a ASSIS 
en què van participar 16 persones - 11 dones i 5 homes) i delimitar una 
nova estratègia de formació externa per a l’any 2020.

2 cicles formatius anuals en Gènere i Violències de Gènere 
dividits en 5 mòduls de 5 hores de durada cadascun en 
què van participar 24 persones: 22 dones, 2 homes.

1 cicle de formació contínua de 3 sessions en Violència 
Sexual. Van participar 18 persones: 16 dones, 2 homes

1 procés de capacitació tècnica contínua per a la Direcció 
i Coordinació dels diferents serveis per a la implementació 
metodològica efectiva de la perspectiva de gènere en les 
seves iniciatives socials. Van participar 7 dones.

1 procés de capacitació per a la generació d’eines de millora 
en la recollida sistematitzada de dades i informacions 
relatives a les violències de gènere. Van participar 10 
persones, 9 dones, 1 homes, especialistes tècnics de 
l’entitat en el monitoratge dels projectes.

Capacitació tècnica a profesionals de la fundació 
ASSIS Centre d’Acollida

Cinefòrum 25N: diàlegs sobre violències
Taula debat experts en gènere. Jornades FEPA al Palau Macaya:
Com donem resposta a les necessitats de les joves extutelades.
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Accions de proximitat
per una comunitat 
cohesionada i solidària

Aquest 2019 hem volgut consolidar i potenciar el treball de relació de 
pertinença i de corresponsabilitat amb el circuit d’iniciatives socials del 
gran i fort teixit associatiu del qual formem part i amb el que convivim i 
treballem cada dia de la mà, sobretot al nostre barri, al nostre districte. 
Aquest darrer any hem  desenvolupat i promocionat noves metodologies 
i línees de treball  que han derivat en una participació i col.laboració molt 
més estreta i efectiva dins la gran diversitat de  projectes comunitaris que 
es realitzen al nostre territori

Amb aquest convenciment hem continuat reforçant el treball que també 
com a entitat social ens correspòn, com és, ampliar i promocionar el 
compromís de la ciutadania envers la defensa dels drets socials. Enguany 
hem continuat comptant amb un equip de persones voluntàries que 
sumen amb un gran valor afegit les nostres accions i  la nostra base social.

Promoure el voluntariat amb les 
persones que acollim
L’acollida és un procés de benvinguda per a les persones que s’incorporen 
a una organització o a un equip. És per a nosaltres una prioritat incloure 
a aquest col·lectiu dins la base social de l’entitat, amb la necessitat de que 
esdevingui un grup participatiu i implicat en els projectes comunitaris del 
territori. 

El grup de joves del nostre programa Singulars va participar activament 
en la guarnició del Carrer Amistat col.laborant amb el veïnat i comerciants 
del barri per la Festa Major. També van participar junt amb l’equip de 
voluntariat de l’entitat en la preparació i realització de la caminada 
solidària del  65è aniversari de l’entitat.

Impuls i reconeixement a la 
Ciutadania Socialment Compromesa
Aquest 2019 hem participat molt activament com a entitat membre de 
la Comissió de Valoració de Candidatures al Programa dels Actius de 
l’Acord, un nou Programa impulsat enguany, per la Xarxa de Ciutadania 
Activa i Compromesa de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. 

Un distintiu que té l’objectiu de visualitzar i reconèixer l’esforç d’aquelles 
entitats, organitzacions o projectes, que estan treballant més activament 
per promoure el compromís social de la ciutadania a Barcelona.

Acollir i integrar a persones 
estrangeres residents a Barcelona   
a través del voluntariat
El BICD (Barcelona International Community Day) és un punt de trobada 
anual, professional i social a la nostra ciutatper acollir, informar i facilitar 
la integració de les comunitats de personesestrangeres residents a 
Barcelona. Amb més de 4.000 inscripcions (133paisos) el BICD del 2019 
es va consolidar com l’esdeveniment de referènciaper a la comunitat 
internacional de la ciutat com una pràctica integradorade gran èxit. 
Per primer cop, dins del programa d’aquesta sisena edició,es va oferir 
un espai per a les iniciatives socials de la ciutat que impulsenaccions de 
voluntariat entre la comunitat internacional.

Des d’in via vam ser una de les 10 entitats participants
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Xarxa d’empreses 2019

ADRIÀ SALIDO – Digital Monkey Photography
AMAZON
AMIGA ETT SOCIAL
ANDRÓMINES
AQUÍ HI HA MOLLA
ATLANTIS TELECOM
ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES
BAR CAN JOAN
BAR LA UNIÓ
BAR LA UNIÓ
BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS
BCN SALUT MENTAL
BLANC DEGUSTACIÓ
BLANCO MOBLES
BOA BAO RESTAURANT
CAFÈS CARACAS
CAL FRUITÓS
CAN CET
CARNISSERIA TRINXANT
CÀTERING CUFÍ
CLECE
COCEMFE
COOPMERCAT
DANONE
DECATHLON
DIALNETEGES
DIVERJOC
DOSKASDE
E.S DIAGONAL MAR GALP
ECRAN
EDITORIAL TABAIBA –  Irene Iborra
EGAR 365 S.L.
EIX COMERCIAL POBLENOU
EL NACIONAL
ENDERMAR
ENEAS FAMILIAR
ENERPRO
EXCELLENT FACILITY SERVICES
EXPERTUS SERVICIOS HOTELEROS
FARMÀCIA ALMIRALL
FECETC
FEMAREC
FORMACIÓ I TREBALL
FORN CASANOVAS
FUNDACIÓ ARED
FUNDACIÓ INSERTA (ONCE)

FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO
FUNDACIÓN ADECCO
FUNDACION FUPAR
FUNDACIÓN INTERMEDIA
FUNDACIÓN MAMBRÉ
FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE
GI GROUP OUTSOURCING
GOLDEN LINE
GRUP ATYSA
GRUP OLIVÉ
GRUPO CANT
GRUPO LD
GRUPO TEMPO
HOMESTAFF
HOTEL ILUNION BARCELONA
IKEA HOSPITALET
INSTITUTO OPINOMETRE
INTERSERVE FACILITIES SERVICES
KINA TELA – Isabel Colomer @kina.tela 
LA PUBILLA DEL TAULAT
LA PUBILLA DEL TAULAT
LACERA
LEROY MERLIN (LA MAQUINISTA)
LICONSUR
LIMPIEZAS DEYSE
MACXIPÀ ST. ADRIÀ DEL BESÒS
MC DONALDS (Glories)
MEDIA MARKT
MERCABARNA
METRÓPOLIS
MISE EN PLACE CONCEPT
MISMAEFICACIA
NDAVANT
NOLLEGIU
OLGA FAÑANÁS
PANADERIA ZHU LIN 2015
PASTELERÍA ZANAH
PIMEC
PIZZERIA STUZZICHINI (FRATELLI CASTIGLIONI)
PO MEDIHOST S.L. (REST. EL PIBE)
PRECUINATS EMILIA
PRIMARK
RECICLEM SERV. MEDIOAMBIENTALES, S.L.
S.A.C.P.E.
SAGARDI
SAMA LOGISTICA

SANAA
SAO PRAT
SELECTIVA SERVEIS AUXILIARS
SELLBYTEL
SEPROTEC
SERVIMAER
SERVIPRO, 2.0
SOLIDANÇA
SSFI SERVICIOS AUXILIARES SL
TABAIBA
TXAPELA
UNILEVER
UNIVERSIDAD AUTÒNOMA DE BARCELONA
VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA (SACYR)
VERMUT & SIFÓ
XAVI CASANUEVA
XURRERIA LA CASETA AZUL 
YEYEHELP

Xarxa d’entitats

ABS RAMÓN TURRÓ
ASSOCIACIÓ AREP
CAID DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
CASAL DEL BARRI DE POBLENOU
CASAL DELS INFANTS
CENTRE OBERT POBLENOU
CONSELL COMARCAL VALLÈS ORIENTAL
CSMIJ RAMON TURRÓ
CSMIJ EIXAMPLE
ESCOLA SANT MARTÍ
ESCOLA LA LLACUNA
ESCOLA ARENAL DE LLEVANT
ESCOLA JOVELLANOS
ESCOLA GUINARDÓ
ESCOLA VOLERANY
ESCOLA FLUVIÀ
ESCOLA SAGRAT COR DE BESÓS
FUNDACIÓ ACCIÓ SOCIAL BARCELONA (FASI)
FUNDACIÓ ANTONI SERRA I SANTAMANS
FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS
FUNDACIÓ COMPTAL, BARCELONA
FUNDACIÓ ROVIRALTA
INSTITUT 22@
INSTITUT BERNAT METGE
INSTITUT ICÀRIA
INSTITUT FRONT MARÍTIM
INSTITUT JOAN D’AUSTRIA
INSTITUT SALVADOR ESPRIU
INSTITUT MARIA ESPINAL
PARC ESTUDI, GRANOLLERS
SAO PRAT
SAX SALA, SANT CELONI
SERVEI DE PSIQUIATRIA TRANSCULTURAL DE 
L’HOSPITAL DE LA VALL D’HEBRON
SIAD AJUNTAMENT DE BADALONA
UCRIF BARCELONA
XARXA JOVES

Xarxa de participació i representació

FEPA Federació d’ Entitats amb
Projectes i Pisos Assistits.
Membre de la Junta Directiva.
Representants de FEPA a l’Observatori
de la Infància.
Participació al grup Comissió Catalana.

TIAC Taula Infància Adolescència de 
Catalunya

ACTAS Associació Catalana de Treball 
amb Suport per persones amb 
discapacitat
Membres de la Junta

AESE Asociación Española de Empleo
con Apoyo

Apropem-nos, agrupació entitats,
veïns i serveis públics de Poblenou.
Taula Joves

Coordinadora d’entitats de Poblenou
Comissió Gènere

Casal de Barri de Poblenou

Consell de les Dones del districte de
Sant Martí

Consell de les Dones de Barcelona

Practicum

S’han acollit a un total de 5 alumnes.
 
UNIVERSITAT DE BARCELONA
1 Facultat d’Educació – Grau de Treball Social
1 Facultat d’Educació – Grau d’Educació Social 
 
UNIVERSITAT DE VIC
1 Facultat d’Educació, Traducció i ciències 
Humanes - Grau Psicologia
 
FUNDACIÓ PRIVADA GENTÍS -FORMACIÓ PRÀCTICA 
EN CENTRES DE TREBALL- SOC  Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Certificat de Professionalitat - Inserció laboral de 
persones amb discapacitat

UNIVERSITAT DE GIRONA
Postgrau de Resolució de conflictes i mediació 
familiar sistèmica de la Universitat de Girona.

Federación Nacional e Internacional de 
ACISJF- in via.

Federación Nacional d’ACISJF-invia:
Participació com a vocal al Consell de Govern

Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva. Ajuntament de Barcelona: 
Membres del Consell de la Governança 

Membres de la Comissió d’Acció

Participant a les xarxes d’acció:
 Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social, (XHIB)
 Xarxa d’acollida i acompanyament per a  
 persones immigrants a Barcelona (XAAPIB)
 Xarxa per una Ciutadania Activa i
 Compromesa (XCAC)

ECAS Entitats Catalanes d’Acció Social
Comissió Famílies 

Comissió Inserció

Comissió Interculturalitat

FEDAIA Federació d’Entitats d’Atenció i 
d’Educació a la Infància i
l’Adolescència.
Comissió Gènere 
Comissió per joves migrants sense referents 
adults

FCVS Federació Catalana de Voluntariat 
Social
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Hem rebut el suport i la 
col·laboració de:

Amb el suport de:Entitat membre de:

Ingressos 2019

Despeses 2019

17,12% Compres, subministraments i 
altres despeses dels projectes 

9,78%

Altres despeses  

9,52%

Personal gestió Personal Projectes 

61,86%

Amortitzacions 1,72%

34,55%

14,04%

45,21%

Subvencions públiques

Quotes Socis/Donacions: 0,53%
Prestació de Serveis i
Subvencions Privades: 4,04%
Altres ingressos: 1,96%

Per prestació de Serveis Públics

Gestió Delegada Serveis Públics
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones
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Carrer de l’Amistat 15, baixos
08005 Barcelona

T. 932 155 626
www.invia.cat
invia@invia.cat
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