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Dones més visibles, més 
presents, més reconegudes a 
la societat

Sortim de la pandèmia i sortim més fortes, perquè hem estat presents 
i imprescindibles. Les dones hem format part de la solució d’aquest 
enorme trasbals mundial que ha estat la COVID-19. No és possible 
oblidar-se de nosaltres en el govern de les ciutats, dels països, del món. 
Per això, les dones som visibles a tots els nivells i cada cop se’n destaca 
més l’absència, quan no hi som. 

Fins i tot s’ha visibilitzat més el maltractament. Reconèixer-lo, 
identificar-lo, sigui quina sigui la forma que adopti, és un pas necessari 
per aconseguir la seva eradicació. Ho sabem molt bé, a l’Associació 
in via, que ens dediquem, des dels inicis, a dones, infants i persones 
vulnerabilitzades. 

En aquest sentit, el de la presència pública, l’Associació in via segueix 
rebent reconeixements. Així durant el 2020 hem rebut el distintiu Actius 
de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, distintiu que per motius 
de pandèmia ens va ser lliurat al febrer del 2021 i el Premi Solidaritat 
2020 atorgat per l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

Volem compartir amb totes les persones que ens fan costat aquesta 
visibilitat que ens atorguen els premis. Són, en definitiva, el resultat 
de la tasca de molts anys, de tantes professionals i del voluntariat que 
treballa dia a dia, en condicions difícils, molt especialment en els dos 
darrers anys.  Un treball que està arrelat, des del barri on tenim la seu, a 
la ciutat, a Catalunya, o a qualsevol indret on hi som presents.  

Permeteu-nos que estiguem contentes de la nostra aportació a aquest 
futur que projectem juntes i junts, per una eliminació de les desigualtats, 
per una societat més justa per a tothom.

Manolita Sanz
Presidenta de l’Associació in via

13%

87%

2020
14.989 persones ateses

13.099 persones ateses
telefònicament

(servei infància respon)

1.890 persones ateses
presencialment

1.890 persones ateses
presencialment als serveis

1265 dones 625 homes

1467 persones adultes 423 infants i adolescents 

* Dades a 31 de desembre

Educadores socials, som 
essencials

Maria Rosa Monreal Bel
Presidenta del CEESC

Des de l’Associació in via ens demanen la introducció a la seva memòria 
d’activitats, de l’any 2020, una gran responsabilitat que recau en qui és 
presidenta del CEESC, aquests últims anys. 

I per parlar de la nostra professió i de la institució CEESC, tot esperant 
que tothom conegui el col·legi professional, cal ser didàctics i explicar 
que el CEESC és un espai de defensa de la professió, dels interessos 
col·lectius i de la Educació social.  

Des de la Junta de Govern hem promogut un discurs centrat en la 
construcció dels Drets de la ciutadania i del servei a les persones i en el 
procés de creació del saber, des de la reflexió sobre la nostra pràctica; i 
tenir protagonisme  en les situacions socials en les que l’educació social 
aporta valor a les persones. Hem de reconèixer però que l’educació 
social ha guanyat de manera considerable en presència en el dia a dia. 
La nostra veu s’ha fet escoltar a nivell de país lluitant pels drets de la 
ciutadania.

Els professionals que esteu desenvolupant la pràctica en l’àmbit 
socioeducatiu o social a l’Associació in via, per la voluntat mateixa 
de l’organització en la formació continua i en la col·laboració en les 
pràctiques Universitàries; m’agrada esperonar-vos a que considereu  
que el vostre saber és la vostra fortalesa la de cada professional, el 
debat de l’equip imprescindible: debat obert, clar amb discrepància 
tècnica, amb acords escrits, amb revisió del mateix i amb la contribució 
de cada membre de l’equip a la construcció de la proposta, el 
projecte o la millora del procediment d’aquell tràmit. El vostre saber 
en el desenvolupament del pla d’atenció familiar, el vostre saber en la 
redacció d’informes socioeducatius, la vostra contribució a la intervisió 
tècnica. 

Tot i el que he escrit fins ara podria dir-se altres anys, però aquesta 
memòria és del 2020,  un any on l’educació social ha estat essencial per 
la crisis sanitària i per la crisis social que s’ha agreujat, uns professionals 
que hem seguit desenvolupant la nostra professió amb els dubtes 
i les incerteses pròpies de la pandèmia mundial, i cercant com fer 
d’educadors socials en aquest nou escenari.

I en d’altres anys ja vam posar la cura dels professionals en el centre 
del debat, entesa com la cura que cal incorporar en les organitzacions 
i la cura que cal incloure en la anàlisis de riscos psicosocials dels 
professionals, enguany la prevenció en la pràctica professional ha 
esdevingut prioritat absoluta. Fem el possible per incorporar aquest 
debat i posem-lo en pràctica.

Com son paraules per la introducció d’una memòria, per finalitzar,  
millor us deixo amb les que va pronunciar la Dra. Begoña Roman en  
la cloenda del Congres de serveis socials bàsics 2014: “En un món 
complex, que ens empenta a perdre l’horitzó, cal recuperar essències, 
parar-se, reflexionar, vèncer la por i els dogmes paralitzadors, crear 
vincles entre els professionals i les persones a qui atenem i explicar-nos 
i mostrar-nos a la ciutadania a partir dels resultats obtinguts, superar 
les descoordinacions creant sinergies, treballant i creant vincles.”



4 memòria 2020 5Associació memòria 2020 Associació

Manolita Sanz Ferré
Presidenta

Pedro Valencia Granados
VicePresident i Tresorer

Eduardo Bravo Fernández
Secretari

Rosa Pujol Serra
Vocal

Carlota Falgueras
Vocal

juntadirectiva@invia.cat

Junta directiva

Oriol Buch Ros 
Assessor Econòmic

Assessoria

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 de FEDAIA

Associació fundada l’any 1953

Utilitat Pública des de l’any 1998

Persones treballadores: 53

46 dones

Persones sòcies: 50

21 homes

Persones voluntàries: 45

19 homes

7 homes

29 dones

26 dones

* Dades a 31 de desembre

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
safi@invia.cat

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

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

Comunicació
Oriol Puig
opuig@invia.cat

Premis i reconeixements

Placa President Francesc Macià 
(1994)
Per la innovació en matèria de la inserció sociolaboral

Meninas (2019)
Distinció commemorativa del Dia Internacional de 

l’Eliminació de la Violència contra la Dona

Premi Solidaritat (2020)
Reconeixement per la nostra feina de defensa dels 

Drets Humans

Distintiu “Actius de l’Acord” (2020)
Reconeixement pel nostre compromís social ciutadà

Penyora del foc de la colla del Drac 
del Poblenou (2020)
Per la nostre participació en el teixit del barri

* Dades a 31 de desembre

Òrgans Tècnics de gestió

Direcció General

Carme Laorden i Medina  
carme@invia.cat
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COVID-19
Sense cap mena de dubte, si per alguna cosa recordarem el 2020 és per la 
pandèmia mundial que ha fet aturar el planeta i repensar-ho tot. Una pandèmia 
que no ha afectat a tothom per igual.

Abans de parlar-ne, volem donar un sentit record a totes les persones que han 
patit la malaltia, a les seves famílies i amics, la nostra més sincera abraçada. 
També un etern agraïment a totes les persones que han estat treballant al peu 
del canó per acabar amb el virus i totes les treballadores essencials, entre les 
quals, estem l’equip de l’Associació in via.

Una de les frases més repetides era que després de la crisi sanitària, vindria una 
crisi social. Nosaltres podem afirmar que no és així, la crisi social ja existia abans 
de la pandèmia, però la COVID-19 va aguditzar-la i va ser encara més dura amb 
les persones que més acompanyament necessitaven, les més vulnerabilitzades.

No va ser gens fàcil gestionar els primers moments. Moltes incerteses i per altra 
banda, moltes necessitats del nostre personal i de les nostres usuàries. Però el 
nostre equip professional va fer una tasca exemplar en tots els serveis que oferim. 
Des de l’Associació in via va ser necessari adaptar i ampliar la cobertura dels 
projectes per poder donar resposta a les necessitats que han anat sorgint i que 
han consistit, sobretot, en garantir les necessitats més bàsiques, l’allotjament i 
l’atenció psicoeducativa, enguany, també de forma ambulatòria.

Protocols covid, rentat de mans, presa de temperatura, mampares protectores... 
Ens hem hagut d’adaptar per poder seguir treballant i poder donar un bon servei 
a les persones usuàries. L’equip que podia teletreballar ho ha fet, hem mantingut 
tots els serveis operatius en tots els moments de la pandèmia, garantint al màxim 
possible les mesures de seguretat de la covid-19.

Vivim en una societat interconnectada en la qual els avenços tecnològics han canviat 
la nostra forma d’interactuar, així com la manera en què treballem i aprenem. 

Les videoconferències, les classes telemàtiques es van convertir en recursos 

necessaris per mantenir una normalitat relativa, especialment durant els mesos 
de confinament. A més, han posat de manifest les diferències que ja existien en 
l’accés i ús de la tecnologia en col·lectius vulnerabilitzats,  són lliçons que hem 
hagut d’aprendre a marxes forçades durant la pandèmia de la COVID-19.

Des de l’Associació in via vam fer un gran esforç personal i econòmic per 
empetitir aquesta bretxa digital i per garantir poder seguir acompanyant a les 
nostres usuàries amb les garanties que es mereixien. Des de la compra d’equips 
informàtics (ordinadors, càmeres web...), les inversions en els espais de la 
nostra seu per complir la normativa, test COVID-19 per a totes les persones 
treballadores. També un esforç important en formacions i en la realització de 
nous formats per arribar a les nostres usuàries.

També vam obrir un servei telefònic per a víctimes de violència masclista, el 
SAIDT, un servei més que hem treballat des de l’Àmbit d’atenció integral de 
la dona. Aquest servei va ser un recurs més que tenien les dones víctimes de 
violència masclista en una pandèmia que ha agreujat les situacions de violència.

Pels col·lectius vulnerabilitzats, els efectes negatius de la bretxa digital s’han 
fet especialment evidents, per la manca de dispositius digitals, o per l’accés a 
internet a les seves llars.

A més, les empreses del barri del Poblenou han patit un cop dur, arran de la 
crisi, ja que la gran majoria d’elles es dedicaven al sector serveis i l’absència de 
turisme ha desembocat en què moltes d’elles haguessin de tancar les portes 
temporalment o definitivament.

Concloent, d’aquesta pandèmia no sabem si en sortirem millors o pitjors 
persones, però en sortirem amb aprenentatges. Des de la necessitat de l’escalf 
entre companyes, la importància de treballar en equip i enfortir els lligams i les 
avantatges que també té el teletreball i les noves metodologies de treball, són 
coses que hem après vivint-les i que a partir d’ara, valorarem i incorporarem en 
el nostre dia a dia.
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Premis

El Premi Solidaritat, atorgat per l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya des de 1987, està destinat a reconèixer persones, 
col·lectius i entitats que hagin destacat per la seva lluita pels drets 
humans a Catalunya. Volem agraïr a la Federació Catalana de 
Voluntariat Social que ens presentes la candidatura.

A l’Associació in via creiem fermament que la defensa dels Drets 
Humans s’ha de fer des d’una visió interseccional, ja que les 
conceptualitzacions clàssiques d’opressió en la societat –com el 
racisme, el masclisme, el capacitisme, la lesbofòbia, l’homofòbia, la 
transfòbia, la xenofòbia i tots els prejudicis basats en la intolerància– 
no actuen de manera independent, sinó que aquestes formes 
d’exclusió estan interrelacionades, i en certs contextos socials creen 
un sistema d’opressió que reflecteix la intersecció de múltiples 
formes de violències i discriminacions.

També defensem que cal anar més enllà de la Declaració Universal 
dels Drets Humans, que es va redactar fa més de setanta-dos anys. 
Ens fem nostre la Declaració Universal de Drets Humans Emergents, 
elaborada en el marc del Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona, 
el setembre del 2004, i aprovada al Fòrum de Monterrey (Mèxic) el 
novembre del 2007. En aquest temps, tant les societats nacionals 
com la societat internacional han patit profundes transformacions a 
mesura que s’intensificava la globalització, apareixent com a resultat 
noves necessitats humanes. Els drets humans emergents pretenen 
traduir aquestes necessitats en nous drets.

En un moment de pandèmia mundial, la violència estructural agreuja 
encara més les diferències socials i afecta més greument als col·lectius 
vulnerabilitzats, ja que la seva situació encara està més precaritzada.

Cal l’esforç i el compromís de tota la societat i els seus actors per 
revertir les situacions d’injustícia que patim.

Premi Solidaritat 2020
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Fem barri,
fem ciutat

El dissabte 12 de setembre a la Sala del Teatre 
de l’Aliança vam ser una de les entitats que 
va participar en l’acte que va organitzar la 
Coordinadora d’entitats de Poblenou per 
fer el pregó d’obertura de la Festa Major del 
Poblenou 2020.

Com a entitat que forma part activa de 
les accions i celebracions del barri, vam 
estar molt orgulloses de ser convidades a 
ser presents obrint aquesta celebració tan 
important de la vida del Poblenou i la seva 
gent, que és la Festa Major. “Avui posem en 
valor i celebrem que ens hem acompanyat 
en el dur dia a dia, sobretot a les persones, 
famílies, comerços, entitats... que vivíem una 
situació mai imaginada, i que malgrat tot 
hem tret forces per travessar aquest tram i 
ens hem reinventat pel camí”, va dir la nostra 
companya Annabel. 

També vam voler fer arribar, com sempre, 
el desig de gaudir d’unes festes lliures de 
violència i plenes de sentiment d’unió i 
pertinença i el nostre agraïment a tothom 
que, en les circumstàncies més adverses, ho 
va fer possible.

Festa Major
del Poblenou

Tot i la complexa situació i les dificultats que 
teníem per endavant, ja que no es podien 
coorganitzar activitats a la Plaça Catalunya,  
l’àrea d’Acció Comunitària de l’Ajuntament 
de Barcelona i les entitats de la ciutat,  ens 
vam comprometre a construir una alternativa 
a la Festa de Barcelona, que ens permetés 
visibilitzar la tasca del moviment associatiu 
i que fes difusió dels valors que emanen 
d’aquest ampli teixit associatiu que donen 
vida i transformen la ciutat de Barcelona, 
sobretot en aquests temps de confinament.

Malauradament la nostra activitat programada 
Xerrada i tallers sobre l’erradicació de les 
violències i la discriminació “Construïm amb 
perspectiva de gènere. Associa’t a la igualtat 
d’oportunitats” no es va poder realitzar. 

Finalment ens vam adherir a la campanya 
Associa’t, et canvia la vida i les nostres 
companyes Cova Àlvarez i Annabel Pallàs van 
ser entrevistades a la Ràdio Associa’t el 24 de 
setembre al Pati LLimona per tal d’explicitar 
el nostre treball contra les discriminacions 
i violències de gènere, la protecció de la 
infància i adolescència (especialment en 
les situacions de desemparament) amb 
èmfasi en les violències sexuals i alhora 
compartir la nostra experiència durant la 
crisi del Covid-19 en l’agreujament de les 
situacions de vulnerabilitat de les persones 
que acompanyem i també en l’impacte 
psicoemocional i la gestió del malestar 
generat pels canvis en la realitat del nostre 
treball a conseqüència  de la crisi.

Festes de la Mercè
Associa’t a la Festa 

Com cada any, el 25N és una data important 
per l’Associació in via. Des dels diferents 
serveis es realitzen activitats de denúncia vers 
la violència exercida contra les dones. Aquest 
any en destaquem el taller de Bodypainting 
realitzat  per joves supervivents de múltiples 
violències.

També, i dins del marc de les activitats del 
Districte de Sant Martí, el 23 de novembre 
vam organitzar amb la col·laboració de 
la Coordinadora d’Entitats de Poblenou, 
l’Associació de veïns i veïnes del Poblenou 
i la Fundació Vicky Bernadet, una xerrada 
en línia amb el títol “Obrim la mirada cap 
a les violències de gènere: Aprenent per 
construir relacions de bon tracte”, on es va 
fer incidència sobre les múltiples violències 
que pateixen les dones i infants, la reparació 
del dany i la prevenció d’aquestes.

25 Novembre, Dia contra 
la violència de gènere

El treball en xarxa i la participació social 
activa és un pilar fonamental de l’Associació 
in via. Volem ser partícips i agents actives en 
el nostre territori, ja que és la millor manera 
de fer de la nostra entitat, una eina encara 
més útil i pròxima per a la ciutadania.

Durant el 2020 vam haver d’adaptar-nos a 
la situació de la pandèmia i malauradament 
vam estar obligades a anul.lar algunes de les 
activitats programades i reinventar d’altres, 
que podíem adequar a un format virtual. 
El nostre objectiu i desig era seguir sumant 
i enfortint la voluntat i el gran esforç de 
les entitats, organitzacions i sobretot la 
de les xarxes ciutadanes de suport mutu, 
per fer arribar el nostre missatge d’escalf i 
ànim, de que inclús amb les restriccions per 
l’emergència sanitària, seguiríem presents i 
actives en totes les accions que fomentessin 
la participació, la cohesió, la inclusió i la 
justícia social, des d’una mirada reivindicativa 
i també lúdica.

Som del Poblenou, som de Sant Martí i 
som de Barcelona i per això participem en 
diferents actes organitzats en aquests àmbits 
territorials. Uns actes que us expliquem a 
continuació.

Fem barri, fem xarxa

Amb motiu de la commemoració del Dia 
Internacional de les Dones, des de l’Associació 
in via vam ser partícips de la manifestació 
unitària que és va celebrar pel centre de la 
ciutat de Barcelona. També vam donar suport 
a les concentracions que és van fer a nivell 
de districte, sota el paraigues de la campanya 
que es feia a nivell de ciutat «L’ecofeminisme 
és la resposta».

Malauradament la COVID-19 no ens va deixar 
celebrar l’acte en homenatge a Berta Cáceres 
en la data que tocava. Aquest homenatge va 
celebrar-se més endavant i es va descobrir 
una placa en honor a l’activista pels drets de 
les dones i per un món més sostenible.

L’acte que si es va poder celebrar va ser 
l’acte institucional a la seu del Districte, on 
es va fer una lectura pública de la Declaració 
institucional, que va ser aprovada per les 
membres del Consell de les Dones de Sant 
Martí, del que formem part. 

L’acte va tenir lloc el diumenge 8 de març 
a la plaça Valentí Almirall amb la presència 
del Sr. David Escudé, regidor del Districte de 
Sant Martí, i de la Sra. Lorena Domínguez, 
consellera de Feminismes i LGTBI amb qui 
vam voler compartir el ferm compromís 
polític i social en el suport envers les lluites 
de les dones al districte de Sant Martí.

Es va realitzar una extensa programació 
d’activitats que van organitzar les entitats i 
els equipaments dels barris de Sant Martí.

8M, Dia Internacional
de la dona treballadora

En el marc de les Festes de Maig del 
Poblenou, l’Assemblea de la Colla del Drac 
del Poblenou ens va escollir per custodiar la 
Penyora de Foc.

La Penyora de Foc es lliura a alguna entitat, 
institució o persona com un reconeixement 
públic del barri del Poblenou. En el nostre 
cas per la trajectòria com entitat social que 
lluita contra la discriminació i la violència de 
gènere i promociona projectes i accions en 
defensa dels drets humans, i especialment 
contra la violència a les dones. 

El guardó ens el vam venir a lliurar el 23 de 
maig al vespre a la porta de la nostra Seu.

També vam ser-hi presents a la parada virtual 
de la web de la Coordinadora d’Entitats del 
Poblenou amb un vídeo de l’entitat. 

Festes de Maig
del Poblenou
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L’acció voluntària és una expressió lliure, solidària i responsable per tal de vincular-se a donar 
resposta a les necessitats de la societat, i aquest any 2020 més que mai, hem volgut valorar 
que transformar i millorar una realitat concreta, és lluitar per uns valors universals, com són la 
solidaritat, la sostenibilitat i la cooperació. Una presa de consciència sobre la responsabilitat 
que totes i tots tenim, envers la qualitat de la vida humana que volem a la nostra comunitat 
més propera, al nostre país, al nostre món.

Aquesta pandèmia ha demostrat, gairebé sempre silenciat, que el treball de les entitats socials 
amb la suma de les iniciatives ciutadanes: les accions de bon veïnatge, ajuda mútua, xarxes de 
suport comunitària... i la seva reacció i adaptació davant les emergències socials, és un servei 
essencial a la nostra societat,

Volem valorar, sobretot aquest any passat tan dur i complex, la figura d’aquestes persones 
voluntàries, especialment durant aquests temps de confinament.

No podem evitar fer una menció especial, a cada una de les que han format i formen part del 
nostre equip…no podríem arribar sense vosaltres!!!

Gràcies, gràcies i mil gràcies!...

Ciutadania
compromesa també 
en el confinament

Formar part de l’Associació in via 
em dona la possibilitat de sentir-
me part i ser conscient que cada 
una de nosaltres és responsable de 
defensar els drets de les persones i 
de construir un món més igualitari 
i més sostenible. La tasca feta per 
assolir el nostre lema “per la igualtat 
d’oportunitats sense discriminació i 
sense violències” enguany, ha sigut 
més que mai, un repte difícil però 
molt il·lusionant.

Marc, 23 anys

Mai vaig pensar que acabaria en una 
associació com l’Associació in via. 
Vaig passar una mala etapa però 
gràcies a persones tan magnífiques, 
estic molt sorpresa de totes les 
facilitats que m’han proporcionat 
i els nous camins que m’han obert. 
Valoro moltíssim les oportunitats que 
m’han ofert i estic més que orgullosa 
de formar part de l’Associació in via!
 
Yiting, 19 anys

Fer un voluntariat a una associació  
com és l’Associació in via, per 
a mi, suposa créixer personal i 
professionalment. Donat que la seva 
labor és imprescindible, i que aquest 
any 2020 ha estat particularment 
dur per a tothom, puc afirmar que la 
figura del voluntariat ha esdevingut 
més vital que mai, essent una part 
fonamental per a la continuïtat de la 
labor social de l’entitat.
Personalment, col·laborar com a 
voluntària en temps de pandèmia m’ha 
permès agafar una dinàmica activa 
davant d’una situació on la solidaritat, 
l’ajuda mútua i la corresponsabilitat 
han resultat claus. Tanmateix, poder 
assistir presencialment m’ha permès 
seguir connectada a un aspecte de 
la meva quotidianitat que m’omple 
individualment.

Marina

Aquest distintiu està impulsat per la Xarxa de Ciutadania 
Activa i Compromesa de l’Acord Ciutadà per una Barcelona 
Inclusiva liderat per l’Ajuntament de Barcelona. Un distintiu 
que té l’objectiu de visualitzar i reconèixer l’esforç i les bones 
pràctiques d’aquelles entitats, organitzacions o projectes, que 
estan treballant més activament per promoure el compromís 
social de la ciutadania a Barcelona.

L’Associació in via ha estat una de les entitats que aquest 
2020 va rebre aquest distintiu, que per motius de pandèmia, 
vam recollir el passat 24 de febrer del 2021 al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona, dins de “L’Àgora Ciutadana 2021: 
El valor del compromís social de la ciutadania de Barcelona”. 
L’acte va tenir l’objectiu de fer un homenatge i posar en valor 
la tasca de les persones i entitats socialment compromeses a 
la nostra ciutat, el paper de les quals ha estat especialment 
essencial arran de la pandèmia i la situació generada per la 
COVID-19.

“Actius
de l’acord” 
2020

“ “
“
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Aquest 2020 s’han realitzat uns canvis generals en l’estratègia comunicativa de l’entitat, 
on hem posat com a objectius principals l’assoliment d’un llibre d’estil, una nova pàgina 
web i una nova imatge gràfica de la cartelleria de l’entitat i apostar fortament per fer de 
l’Associació in via una entitat referent en la lluita contra les situacions de desigualtat que 
generen vulnerabilitats a diferents col·lectius.

Una de les prioritats va ser treure el coneixement de l’Associació in via a passejar per diferents 
mitjans de comunicació i webs externes. Fruit d’això neix la col·laboració periòdica amb el 
Social.cat, el diari digital de referència de l’acció social a Catalunya. Però no només amb el 
Social.cat, també hem escrit al Nació digital i hem aconseguit ser referents per diferents 
periodistes, com a entitat que aborda casos de violències.

En l’àmbit intern, vam definir en el llibre d’estil el nom de l’entitat, on entre altres coses, 
inclou una guia de llenguatge inclusiu, ja que el llenguatge és la primera línia de defensa 
d’una manera de veure el món.

Un cop definit el llibre d’estil i el nou disseny de cartells i díptics, vam encarar la redacció 
d’un pla de comunicació de l’entitat, que va ser aprovat el passat mes de setembre, on hem 
marcat els objectius, hem fet un anàlisi de la situació actual i hem definit l’estratègia per 
arribar-hi.

Paral·lelament a tot això, vam crear la nova pàgina web, que segueix les línies marcades en la 
nova línia gràfica de l’entitat. Aquesta nova pàgina web ha servit per fer un procés intern de 
definició de l’entitat i de les diferents àrees, generant uns espais de debat molt interessants 
per encarar el futur de l’entitat amb les idees ben clares.

Mentre desenvolupàvem tot l’esmentat anteriorment, hem seguit amb la comunicació del 
dia a dia a través de les xarxes socials, que han tingut un creixement molt gran.

Comunicació

29 de gener – 
Cova Álvarez a la Tertúlia a betevé radio

     
   p

arlant de noies jo
ves m

igrades se
nse referent fa

miliars

2 de març –
 Entrevist

a a la voluntària Mònica López

     
 a la Nit d

els Ig
norants d

e Catalunya Ràdio

7 de març –
 Articl

e de la Manolita
 Sanz a Voluntaris.c

at

     
 «Le

s dones só
n més del 60% en el món del vo

luntariat»

25 d
e març –

 Entrevist
a a Lorena Dominguez a El P

eriódico

     
  parlant de com el co

nfinament fa
 augmentar le

s sit
uacions d’estrè

s

     
     

     
 que activ

en la vio
lència

20 de maig – A
rticl

e d’Aïda Bonet al Social.ca
t «D

olça llar»

16 setembre – A
rticl

e d’Amanda Rueda al Social.ca
t

     
 «El

s ca
nvis 

que s’a
costen... To

thom vol ca
nviar el món, però

       
     

  ningú no vol ca
nviar-se

 a si m
ateix»

23 setembre – A
rticl

e d’Irene Andrés al Nació digital

     
  «P

rou explotació sexual i t
ràfic d

e persones»

28 setembre – E
ntrevist

a a Annabel Pallás i C
ova Álvarez

     
  a la Ràdio Associat parlant de l’Associació in via

4 novembre – E
ntrevist

a a Carme Laorden a

     
   «L

a Ciutat» d
’Onda Cero

30 desembre – A
rticl

e de Sergio Moreno al Social.ca
t

     
  «E

l co
ronaviru

s m
és agressiu

»

Sortim als mitjans

22 d
’abril –

 Video: “V
iure és l’a

ctitu
d d’omplir l

a vid
a”

     
  re

alitza
t pel jovent d’INSERTA

24 d’abril -
 Xerrada en directe: “C

om podem aprofita
r el co

nfinament per

     
  m

illorar la
 convivè

ncia amb els n
ostre

s fil
ls i 

fille
s?”

     
     

     
realitza

t per Ta
nia López i L

ourdes Riba

15 d
e maig - X

errada en directe: “C
om adaptar la

 desesca
lada a la meva família?

     
  Necessit

ats e
ducative

s especials i 
desco

nfinament”

     
     

     
realitza

t per Carla Pereyra i A
lba Soria

22 d
e maig – V

ideo: “Q
uè és in

 via
?”

     
  re

alitza
t a les Fe

stes de Maig del Poblenou

17 d
e juny - 

Xerrada en directe: “C
ures i a

uto-cu
res”

     
  re

alitza
t per Carla Pereyra i A

lba Soria

19 d’octubre - In
tervenció al Parlament de Catalunya

     
   Lo

rena Dominguez (v
eure explica

ció a la pàgina 27)

10 de novembre - Xerrada en directe: “D
e qui es la

 culpa? Gestió

     
  re

lacional de les co
ndicio

ns de la pandèmia”

     
     

     
realitza

t per Lo
rena Dominguez

Videos a Youtube

Les nostres xarxes socials

Twitter
1080 seguidores

Linkedin
485 seguidores

Facebook
1146 seguidores

Instagram
628 seguidores

25% 62% 15% 31%
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El servei d’Inserció i Formació Laboral desenvolupa la seva tasca 
d’acompanyament especialitzat en l’àmbit de l’orientació sociolaboral 
des d’una perspectiva de Drets Humans i de Gènere Interseccional, 
analitzant el perfil professional de cada persona, ajudant a descobrir 
les seves potencialitats i competències i duent a terme un itinerari 
personalitzat d’inserció a través d’un pla de millora, amb la finalitat 
d’afavorir la seva ocupabilitat i el seu accés al mercat de treball. 

Així, els itineraris individualitzats d’inserció sociolaboral estan destinats 
a dones i joves supervivents de violència masclista, persones migrades, 
joves amb diversitat funcional, aturats/ades de llarga durada, persones 
en situació administrativa irregular, persones perceptores de la RGC i 
qualsevol persona que es trobi en recerca activa de feina i presenti una 
situació de vulnerabilitat.

Àrea
d’inserció
sociolaboral

 Telèfon: 932155626 
 Correu electrònic: sif@invia.cat

Contacte:

Dades generals de tots els programes

Servei d’Inserció i Formació (SIF)

Total: 11

Total

71
9010

1

305

96

415

169

10

1

Total: 161

Total: 402 Total: 11

Total: 584

Homes

Dones

16 a 18 anys 19 a 29 anys

30 a 64 anys 65 o més anys

No

Si

Total: 60

Dones que han patit 
violències masclistes

27
39

Total: 66

Persones Diversitat
funcional

56

25

Total: 81

Persones inserides

135

9

Total: 144

Tipus de contractes

73

36

Total: 109

Persones amb 
Passaport

Total: 203

Persones 
amb DNI

203

69

Total: 272

Persones 
amb NIE

El Servei ofereix recursos ocupacionals que permeten i afavoreixen 
l’accessibilitat al mercat laboral com ara: formació prelaboral en habilitats 
socials, alfabetització digital, orientació laboral, i competències lingüístiques, 
i per altra banda proporciona formacions professionalitzadores com:  
atenció al client, cambrer/a de sala i auxiliar de cuina.

D’acord amb la perspectiva de gènere interseccional que impregna 
totes les accions de l’entitat, una altra de les tasques més importants 
que realitza el SIF és la de sensibilitzar al món empresarial sobre 
la importància i necessitat d’incloure a les dones que es troben 
vulnerabilitzades en  les seves empreses, oferint-les-hi un assessorament 
a mida,  estimulant així la cooperació entre els agents econòmics del 
territori i promovent així la igualtat efectiva entre dones i homes i la 
reapropiació de drets vulnerats.

Indefinit

Temporal

139

64
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Les persones que estan en la recerca activa de feina inicien el procés 
de les accions d’orientació professional per a l’ocupació mitjançant 
una acollida i una entrevista inicial, que es defineix com un procés 
personalitzat que consisteix en l’elaboració del perfil sociolaboral de la 
persona  i d’un informe sobre el resultat de les mateixes.

Aquesta acollida, promou la confiança i la motivació, generant un vincle 
perquè es senti protagonista del seu procés de millora cap a la ocupabilitat. 

Aquesta acció es detecta mitjançant una entrevista personal i és on 
podem valorar la realitat, personal i laboral de la persona demandant 
d’ocupació i on se li ofereix una nova realitat amb criteris sobre per on 
ha de començar el seu Itinerari d’inserció sociolaboral, acollint el seu 
moment vital i proporcionat un nou espai d’escolta compartida.

Aquesta primera impressió li permetrà posicionar-se davant l’oferiment 
de reprendre i reflexionar sobre el seu propi procés vital. És una 
invitació tant al coneixement d’una nova realitat i els recursos que se li 
estan facilitant com a l’autoconeixement personal. S’ofereixen per tant, 
possibilitats i criteris sobre per on començar el seu itinerari.

Gràcies a aquesta primera trobada, podem anar construint l’itinerari 
d’orientació necessari i adaptat a les persones i en cada un dels 
moments del procés, sobre quin pas és més convenient donar, si és 
més adequat realitzar una formació ocupacional, si necessita una 

Acollida i Orientació Inserció sociolaboral

Què pretenem gestionant un itinerari d’inserció Sociolaboral?

D’una banda aconseguir majors nivells d’autonomia, perquè la 
persona tingui la capacitat de dirigir per si mateix el seu propi procés 
personal i laboral, generant segones oportunitats, definint projectes 
de millora i l’equiparació dins de la societat en què vivim. Fomentar i 
reforçar l’autonomia, no és només una qüestió econòmica sinó també 
d’apoderament, reforçant així, la seva autoestima per  avançar en el seu 
itinerari laboral.

I per altre banda motivem per a la continuació de la formació i 
actualització de competències professionals, formació per a la vida, que 
permeti una inclusió social, i un accés a diferents oportunitats laborals 
d’incorporació a la societat.  Proporcionem un desenvolupament integral 
de la persona, que pugui avançar en diferents àrees de forma equilibrada, 
oferint diferents alternatives que permetin que les persones aprenguin a 
aprendre, a través d’un itinerari a mida  i flexible a les seves necessitats, 
amb la finalitat d’acompanyar aquest procés mentre fan el seu camí. 

Per poder avançar en una inclusió social i laboral oferim estratègies 
orientades a accions que possibiliten l’enfortiment i la integració de la 
persona en la seva comunitat. Es tracta per tant de promocionar a la 
persona a més de l’àmbit laboral, en totes les esferes de la seva vida, 
ja que, l’ocupabilitat depèn de molts factors no directament laborals. 

Àmbits

formació prelaboral per a la recerca de feina, si cal reforçar o ampliar 
les tècniques de recerca de feina, combatre les barreres idiomàtiques, 
i/o la bretxa digital, etc. Per tant, la tasca d’orientació estarà present en 
tot moment de l’itinerari d’inserció sociolaboral, i molt especialment, 
en aquests primers moments on fem la primera acollida i construïm el 
posterior itinerari individualitzat.

L’orientació laboral ha de tenir com a referent el desenvolupament 
de competències laborals i capacitats que preparin a la persona per 
donar una resposta efectiva a les necessitats laborals que sorgeixin en 
els diferents moments de la seva trajectòria laboral i, que els permeti 
afrontar amb certes garanties d’èxit del seu pas cap al món laboral. 

Aquests factors d’ocupabilitat, van a identificar i a definir la base del 
plantejament de models i instruments d’orientació per a la inserció 
sociolaboral.

Podem resumir llavors que, l’ocupabilitat i adaptabilitat entesa com 
flexibilitat en la intervenció, es consoliden com els eixos d’actuació per 
a la detecció i anàlisi de necessitats que definiran les línies d’intervenció 
de l’itinerari d’inserció sociolaboral.

Nº de persones ateses: 584 (169 homes i 415 dones )
17 %  persones inserides laboralment

Les persones participants són les protagonistes del seu itinerari i el que 
es pretén és afavorir a l’acompanyament, oferint suports i eines quan 
ho necessitin i empenyent-les a actuar de forma autònoma. Així mateix, 
un cop la persona ha aconseguit una feina, ha de ser capaç de mantenir 
el lloc de treball, per aquesta raó donem importància a seguir oferint 
un seguiment a l’empresa i ser referents per si es presenten dificultats 
o dubtes en el lloc de treball. 

L’ocupació és una oportunitat de canvi, que ens iguala i ens dignifica, 
convertint-se en una estratègia per abordar les veritables causes de 
les dificultats de la persona, que habitualment estan relacionades 
amb aspectes personals, sobretot en dones, víctimes de violència 
masclista, i aquí sorgeixen estratègies i nous plantejaments que ens 
permeten crear nous camins i noves idees, amb una mirada de gènere 
i d’interseccionalitat,  permetent-nos seguir generant oportunitats 
d’èxit, per promoure la inserció sociolaboral. 

Nº de persones ateses:  363 (124  homes i 239 dones)
32% de persones inserides laboralment.
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Testimonis

TESTIMONI: Tallers Guinardó
Quins beneficis aporta a l’empresa incorporar a persones que 
segueixen els itineraris de l’Associació in via?

Per a un Centre Especial de Treball com nosaltres, la incorporació 
de persones derivades d’Itineraris de l’Associació in via suposa 
una pas important en la renovació generacional de la nostra 
plantilla. Com a cooperativa creada fa més de 35 anys, la major 
part dels nostres treballadors són persones d’edats  compreses 
entre 45 i 60 anys. El fet de poder oferir oportunitats laborals amb 
joves amb discapacitat intel·lectual és la nostra missió i raó de ser, 
a la vegada que és la manera de transmetre de l’ADN de Tallers 
Guinardó i el llegat que les persones més grans deixen als joves. 

Veieu una evolució positiva (aptituds i emocionalment) 
d’aquesta persona un cop inserida laboralment? 

Per a nosaltres és essencial fer una inserció gradual i adaptada a 
les necessitats de cadascú. Una vegada la persona, amb el suport 
de l’Equip Social i Productiu del Taller, troba el lloc de treball que 
més s’adapta a les seves característiques i necessitats, és un camí 
ple de nous reptes i nous aprenentatges, que en la majoria de 
casos és molt positiu i enriquidor.

Recomanarieu el servei d’inserció laboral a altres empreses? 
Per què?

Recomanaríem el Servei d’Inserció labora a altres empreses ja que 
a partir de la nostra experiència podem dir es tracta d’un Servei 
integral, des de l’inici del procés amb la selecció de candidats, fins 
la inserció de la persona, realitzant un seguiment personalitzat 
i molt adaptat, tant a la persona inserida, com al dia a dia de 
l’empresa.

Marcel·lí Murillo Gol, Psicòleg de Tallers Guinardó, SCCL

BENEFICIARI: Sokhaina

“Llegar a la Associació in via y contar con el asesoramiento y apoyo 
de su personal, ha sido lo mejor que me ha pasado en muchísmo 
tiempo. La dedicación y el esfuerzo diario que hacen sus técnicas 
de inserción laboral para mejorar nuestra ocupabilidad, es 
maravilloso. Ahora tengo un trabajo fijo con un horario adaptado 
al cuidado de mi hijo y unos compañeros fantásticos de los que 
aprender muchas coses en el día a día”

I en paraules del l’empresa contractant:

“Som l’empresa Daniel Lluís Alcaide, som una petita empresa que 
es dedica a la venda al detall al Poblenou. Davant d’una situació 
crítica com era trobar-se amb una baixa de llarga durada vam 
recórrer a l’Associació in via per trobar algú que ens pogués 
ajudar Gràcies a les professionals de l’Associació in via ens van 
trobar el perfil adequat que necessitàvem”. 

Fons Social Europeu i Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies.

Programa de Renda Garantida de Ciutadania

Fons Social europeu i Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social. Secretaria de Estado y Migraciones.

Programa individual d’itineraris individualitzats 
d’inserció laboral

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies 

Programa Acollida i inserció

Obra Social ”La Caixa”

Programa Incorpora

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies

Programa Welcome

Ajuntament de Barcelona

Programa Acompanyem

Programa Orientació i formació laboral per a dones 
que han patit violència de gènere

Fons Social Europeu i Fundación ONCE 

Programa per a joves amb diversitat funcional de 
Garantia juvenil

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF

Projectes realitzats
i finançadors

“
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 Telèfon: 932155626 
 Correu electrònic: safi@invia.cat

Contacte:

El SAFI, Servei d’Atenció a la Família i Infància, és un servei en el qual 
es treballa des d’una perspectiva sistèmica, interseccional i de gènere 
amb totes les famílies i els membres que les composen. El servei es 
composa per tres grans àmbits: Infància en Risc, Educativa i pedagògica 
i Atenció terapèutica i grupal. 

La detecció de situacions de violències masclistes i la detecció del risc i 
maltractament en la infància son trets característics del Servei, que amb 
la seva àmplia mirada pot donar un suport més integral a les famílies 
ateses, tenint en compte que amb la majoria ens trobem situacions 
de violència masclista i intrafamiliar, així com un gran percentatge 
de famílies monomarentals, que requereixen una intervenció més 
específica. 

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

Al 2020 hi ha hagut un augment considerable del nombre de persones 
i famílies ateses respecte al 2019, fruit d’un creixement exponencial de 
la demanda, i de la possibilitat dels formats online que ha comportat 

Total persones atenció directa: 951

161 nens

114 nenes

465 dones

211 homes

Famílies ateses: 695

Àrea 
d’acompanyament 
a famílies i 
infància
Servei d’Acompanyament a Families i 
Infants (SAFI)

388

Atenció
grupal 

Atenció
individual 

Víctimes
de violència 

241 66

la situació de pandèmia i que ha facilitat l’accés de moltes famílies per 
poder compatibilitzar amb la conciliació familiar i laboral.

A més, l’equip del SAFI porta des del 2017 participant a l’Observatori 
dels Drets dels Infants de Catalunya en representació de FEPA 
(Federación de Entidades y Proyectos de Autonomía), participant en els 
plenaris i els grups de treball que s’originen segons les necessitats, i 
aportant el nostre coneixement en infància en risc, infància tutelada i 
joves extutelats/es. Així aquest 2020 la nostra participació específica va 
ser als grups de treball originats per la pandèmia del COVID19 i sobre 
els indicadors de risc i maltractament en la infància i adolescència. 

Per últim, destaquem que al 2020 es va realitzar una avaluació 
psicodiagnòstica de totes les persones que formem part de l’equip dins 
dels diferents programes, per tal d’aprofundir i poder conèixer l’estat 
de l’equip humà, i més tenint en compte la situació de pandèmia pel 
COVID19 que estàvem vivint. Es va analitzar la valoració de la pròpia 
feina i benestar al respecte, les relacions amb les companyes d’equip, la 
relació amb les coordinacions i cap de projecte del servei i la relació amb 
l’entitat, tot això de manera anònima, i retornant després per equips els 
resultats obtinguts i plantejant les àrees de millora individuals i grupals. 
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ÀMBIT ATENCIÓ FAMILIARÀMBIT EDUCACIÓ I PEDAGOGIA

Destaquem al 2020 que al telèfon de gestió delegada de la 
Generalitat INFÀNCIA RESPON, va haver-hi una disminució 
de les trucades, fruit dels mesos en que les escoles, instituts i 
d’altres equipaments per infants i adolescents van romandre 
tancats, sent els professionals d’aquests organismes els 
majors detectors de situacions de RISC, MALTRACTAMENT o 
NEGLIGÈNCIA en la infància i adolescència. 

A l’últim trimestre de l’any es dona un augment significatiu 
de les trucades al servei, com a conseqüència de l’activació 
d’equips i equipaments i el retorn a moments de socialització 
d’infants i adolescents. 

A Infància Respon de les 2274 trucades que han suposat la 
obertura d’un cas nou, a pesar d’haver disminuït en un 14,7% 
respecte al 2019 aquesta tipologia de trucada, els casos nous 
han suposat un 15,3% més que al 2019 quan provenen de 
comunicants particulars (progenitors, familiars de la família 
extensa, amics/gues, veïns/es…). Això ens indica que al 2020 
hi ha hagut una major necessitat de les Famílies i ciutadania 
en comptar amb el suport que pot donar el Servei d’Infància 
Respon en temes relacionats amb la infància i l’adolescència i 
en notificar situacions de risc en que es podien trobar infants 
i adolescents. 

Respecte a la CONSULTA D’EQUIPS SOBRE RISC, al 2020 es va 
poder assessorar a 2 escoles durant l’últim trimestre de l’any, 
al detectar-se un agreujament dels indicadors de risc dels 
infants i adolescents atesos i necessitat de conèixer el protocol 
d’intervenció i les mesures possibles a posar en marxa. 

Telèfon: 116111 / 900300777

Mail: infanciarespon.tsf@gencat.cat

Àmbits d’intervenció

Al 2020 els projectes Espai Aprendre i UBUNTU, en els que es 
realitza reforç educatiu i suport a les famílies, han aconseguit 
amb èxit seguir donant atenció als infants, adolescents i 
famílies amb un seguiment molt exhaustiu i alternant el 
format presencial, online i telefònic al llarg de tot l’any. 

Ha suposat un èxit la implicació dels infants i adolescents i de 
les seves famílies, i així destaquem: 

- Millores en els resultats acadèmics. 

- Implicació per part de l’alumnat.

- Implicació per part de les famílies, que a les sessions online 
de reforç educatiu han estat al costat dels seus fills i filles. 

- Seguiment de les mesures i normatives per la COVID19. 

- Valoració per part de les escoles mitjançant informes de 
seguiment dels projectes.

Tant l’equip com les famílies i infants, han fet un procés 
d’adaptació constant, a les noves eines i canals de comunicació, 
als nous funcionaments conseqüents i a participar del seu 
propi procés. 

Al 2020 l’àrea d’Atenció Familiar a través de teràpia familiar, 
mediació familiar, teràpia individualitzada, grups familiars, 
grups d’adolescents i xerrades temàtiques, ha vist com les 
famílies, infants i adolescents necessitaven més suport i 
acompanyament que mai. Així, el nombre de persones i 
famílies ateses ha augmentat en un 50%. 

Si bé l’any es va iniciar amb totes les tipologies d’atenció 
de manera presencial, a partir del confinament famílies i 
professionals dels serveis s’adapten amb molta rapidesa als 
nous formats online i l’ús del telèfon, email i d’altres per 
comunicar-se, prioritzant el poder seguir rebent suport. 

El percentatge de famílies ateses en que es donen situacions de 
violència de gènere o de violència intrafamiliar, augmenta en 
un 10% respecte al 2019, fruit de la situació de confinament 
patida. I si bé el servei sempre havia rebut més demandes de 
famílies monomarentals o d’atenció a les mares, aquest 2020 
es fa més evident la necessitat d’atenció i suport a mares i 
nuclis monomarentals. Així mateix augmenta en un 15% la 
demanda d’atenció directa per part de les famílies, sense una 
derivació d’altres professionals de la xarxa, fet que ens trasllada 
la consciència i necessitat de suport de la pròpia família i per 
tant un bon indicatiu del seu procés dins del servei. 

Al 2020 es comencen a fer xerrades en format online, tenint 
un gran èxit entre les famílies, i arribant a tenir 150 seguidores 
en directe en plena pandèmia. A posteriori i al llarg de l’any 
s’han realitzat més xerrades en format online, degut a les 
restriccions de reunions, on hi ha hagut molta participació, 
més que en els formats presencials de principis d’any, i amb 
una valoració molt positiva per part de les famílies, que 
consideren que aquest format els hi facilita la participació per 
poder conciliar amb la vida familiar i laboral. A més, s’han 
inclòs temes com la Coeducació en família i s’ha donat molta 
importància a les emocions, els conflictes, i els límits, amb una 
mirada sistèmica i de gènere en cadascuna de les accions. 

ÀMBIT INFANCIA EN RISC

Trucades Infància Respon: 13.099

Trucades infants/adolescents: 333

Casos nous: 2.274
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Telèfon 116111 / 900300777 
Correu electrònic: infanciarespon.tsf@gencat.cat 
Gestió Delegada
Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

INFÀNCIA RESPON

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

SOMIA

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Departament de Salut  i Ajuntament de Barcelona

SOAF ENDAVANT

La Caixa Proinfància i Ajuntament de Barcelona

ESPAI PSICOLOGIA

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies  i Associació in via

OLIVIA

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
i Associació in via

RESILIÈNCIES

La Caixa PROINFANCIA

ESPAI APRENDRE

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Secretaria de 
Estado y Migraciones

UBUNTU

Ajuntament de Barcelona

ESPAI FAMÍLIES

La Caixa Proinfància

LOGOPÈDIA

Intervenció al Parlament 
de Catalunya sobre el 
desplegament de la llei 
d’infància

Projectes realitzats
i finançadors

En data 25 de setembre de 2020, vam comparèixer a una Ponència al 
Parlament de Catalunya, en relació a la Proposició de llei de mesures per 
a la prevenció i el tractament del maltractament infantil, com a entitat 
referent en aquesta matèria.

Compartim aquí alguns fragments de la nostra intervenció i reflexions 
al respecte:

“Des de l’Associació in via treballem diàriament en la prevenció, 
detecció, suport i orientació en qualsevol situació d’abús o 
maltractament infantil i juvenil. Partim d’una mirada sistèmica i amb 
una clara perspectiva de gènere perquè sí, el maltractament que 
pateixen els i les menors d’edat d’aquest país està travessat pel gènere. 
Segons diferents estudis, les víctimes infantils poden ser tant nens com 
nenes, sent més d’un 60% nenes segons les darreres dades de l’estat 
espanyol, però el perfil de l’agressor és majoritàriament el de l’home. 
Recordem que en l’últim informe fet per Save the Children, el 98% dels 
agressors sexuals de menors d’edat són homes.

Pensem doncs, que aquest la perspectiva de gènere és un primer punt 
que hauria de reflectir la proposició de llei. Igualment, com ja es diu, els 
infants i adolescents que conviuen en  un nucli on hi ha violència 
de gènere, són al seu torn víctimes, ja sigui perquè es fan servir com 
a instrument per maltractar secundàriament la mare, com per patir 
directament violència psíquica i física. Evidentment, sense deixar de 
banda, les conseqüències emocionals que pot tenir per a ells i elles 
l’assassinat de la mare a mans del pare. Tanmateix no podem oblidar la 
interseccionalitat de violències i discriminacions de les que són víctimes 
també infants i joves com els joves LGTBI o els i les menors d’edat 
que pateixen algun tipus de diversitat funcional, malalties físiques i 
trastorns mentals.

Dit això i parlant també de discriminació i situacions de risc i 
maltractament, ens sobta que no es faci esment directe a la situació 
dels joves i les joves migrades sense referents familiars. Veiem que 
la proposició es va redactar a finals de 2018, any en què van arribar un 
gran nombre de joves en situació irregular i que el sistema va mostrar-
se ineficaç en la seva acollida i integració en el sistema de protecció i la 
societat catalana. Esperem que quan al Títol 1, article 2 de la proposició 
es diu que “Esta ley se aplica a cualquier menor que se encuentre en 

Catalunya, sin perjuicio de las normas que resuelven los conflictos de 
leyes Internacionales o interregionales” sigui per garantir que aquests 
menors puguin acollir-se també al sistema de protecció que s’estableix. 
Igualment, en aquest punt no podem obviar les menors d’edat que 
arriben al nostre territori víctimes de tràfic de persones amb finalitat 
d’explotació sexual i que requereixen d’una especial protecció per ser 
supervivents de múltiples violències i que alhora són majoritàriament  
invisibilitzades, també des del punt de vista polític, administratiu, 
institucional i judicial.”

El nostre posicionament és clar, i quelcom que ja avançàvem en la 
nostra intervenció i que malauradament s’ha hagut de ratificar als 
primers mesos del 2021, moments en que la societat i els mitjans de 
comunicació han començat a fer servir els conceptes de VIOLÈNCIA 
VICARIA després de situacions en que els fills i filles han estat utilitzats 
en aquesta pandèmia social que és la Violència de Gènere, acabant 
amb la seva pròpia vida a mans dels pares per tal de causar danys 
emocionals irreversibles en les mares, en les dones, i per tant en els 
infants i adolescents. 

Per altra banda, també als primers mesos de l’any 2021 els conflictes 
polítics entre territoris han fet que centenars de menors d’edat sense 
referents familiars, infants i adolescents, fossin un dels col·lectius més 
vulnerabilitzats i utilitzats en un conflicte que poc té a veure amb 
ells, i encara que es van posar en marxa els mecanismes de protecció 
a la infància pertinents, veiem con la VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL és 
quelcom que es va fer evident a partir dels incidents de l’obertura de 
les fronteres, on malauradament el nombre d’infants i adolescents era 
molt elevat. 

Si bé veiem com la voluntat política, institucional i social és donar passes 
cap endavant amb l’aprovació de noves lleis que tinguin una mirada més 
amplia en la protecció a la infància i l’adolescència i en la preservació 
de la seva integritat, com el nou desplegament de la Llei LGTBI, encara 
pensem que falten moltes mesures concretes, conscienciació social i 
necessitat de poder visualitzar la situació dels infants i adolescents dins 
dels sistemes familiar, escolar, social, polític i institucional, per tal de 
poder acompanyar i abordar de manera adequada que siguin protegits 
des d’una mirada SISTÈMICA.
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 Telèfon: 932155626 
 Correu electrònic: said@invia.cat

Contacte:

El Servei d’Atenció Integral a les Dones desenvolupa la seva tasca 
psicosocial i educativa des d’una perspectiva de Drets Humans i un enfoc 
de Gènere Interseccional i Transcultural amb Atenció a la Diversitat, 
proporcionant respostes individualitzades i especialitzades a totes les 
necessitats que presenten les dones, joves i famílies monomarentals 
vulnerabilitzades.

Els projectes del SAID es desenvolupen a través de les següents línies 
d’acció:

 Inclusió residencial de diferent intensitat educativa des del model 
“housing first“, on la dona i la família monomarental siguin les 
autèntiques protagonistes del seu procés d’apoderament, a través 
de 44 places subvencionades i distribuïdes en diferents recursos com 
Casa de la Jove, els dos Pisos d’Autonomia per ex tutelades, un Servei 
Substitutori de la Llar i 4 pisos d’emancipació.

 Suport Psicoterapèutic especialitzat en violències

 Assessorament legal i acompanyament judicial 

 Assessorament i acompanyament administratiu 

 Suport econòmic en el lloguer de dones i famílies en situació d’extrema 
vulnerabilitat

Així, el SAID ha atès, al llarg de 2020, a 355 persones, de les quals, 
un 57%, son supervivents de múltiples violències: tràfic de persones 
amb fins d’explotació sexual, matrimonis forçats, mutilació genital 
femenina, violència física, psicològica, econòmica, ambiental, sexual, 
institucional, etc...

En un 22% dels casos, aquestes persones han requerit ser acollides als 8 
recursos de protecció de l’Associació per rebre una atenció integral en 
trobar-se en una elevada situació de vulnerabilitat: violència masclista, 
sense ingressos, sense recolzament familiar, racialitzades (74%), sense 
documentació reglada (12%) i totes elles, sense llar.  

Pel que fa a l’atenció proporcionada a les famílies monomarentals, el 
SAID ha atès a 92 famílies, de les quals:

De les famílies supervivents de violències, 14 d’elles han requerit d’una 
acollida residencial de protecció i, per tant, d’una atenció integral que 
consisteix en proporcionar: allotjament, manutenció i acompanyament 
psicoeducatiu de diferent intensitat.

Pel que fa a la situació econòmica de les famílies ateses cal dir que en un 
58% dels casos les dones i infants han requerit un suport econòmic per 
fer front al pagament dels seus lloguers per trobar-se sense ingressos 
o amb ingressos insuficients i en aquests casos, el SAID ha assumit, 
de forma temporal, el pagament dels seus lloguers, atorgant a les 78 
famílies 139.000 euros al llarg de tot el 2020.

Dades generals

Families en situació
de vulnerabilitat

42%58%

Families supervivents
de violències

Families VM

74%
Families VM
acollides en protecció

26%

Acolliment Families Monomarentals

Majors de
21 anys 40% 39% Infants de

0 a 18 anys

21%

Joves de 18 a 21 anys

Àrea 
d’acompanyament 
integral a 
dones víctimes 
i supervivents 
de violències de 
gènere
Servei d’Atenció Integral a les Dones 
(SAID)
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El tràfic d’éssers humans és l’esclavitud del segle XXI i suposa una greu 
violació dels drets humans que atempta contra la vida, la llibertat, la 
dignitat i la seguretat de les persones.

Segons l’estudi Global Report on Trafficking in Persons, publicat el 
gener de 2019 per L’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el 
Delicte (UNODC), el tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual 
continua sent la forma de tràfic de persones més detectada, amb un 
59%, i conclou que la majoria de persones traficades a tal fi són dones 
i nenes.

Així, des d’una perspectiva de Drets Humans i de Gènere Interseccional, 
Transcultural i d’Atenció a la Diversitat, el SAID desenvolupa des de 
2008 un projecte d’atenció específica integral a joves menors d’edat 
supervivents del tràfic de persones amb fins d’explotació sexual i, des 
de 2017, el Projecte Tránsito, per proporcionar una resposta integral a 
les necessitats que presenten les dones, joves i infants supervivents del 
tràfic de persones amb fins d’explotació sexual.

Per tal de donar visibilitat a aquest fenomen en les noies joves menors 
d’edat, analitzarem les dades de les 12 noies menors d’edat ateses en el 
marc del projecte Tránsito des de 2017 fins 2020.

Les noies ateses eren originàries de:

Atenció a supervivents del 
tràfic de persones amb fins  
d’explotació sexual

 Ja als seus països d’origen, el 75% treballaven abans dels 15 anys:

La majoria van iniciar el seu procés migratori essent captades per la 
pròpia família:

Tot seguit veurem la forma en que han arribat al nostre territori des dels 
seus països d’origen:

Un cop al nostre país, essent menors d’edat, algunes varen ser 
detectades per l’administració i la resta, per l’equip del projecte:

El 92% de les joves expliquen que van voler venir a Europa per continuar 
estudiant, donat que van haver de deixar l’escola molt petites per 
treballar i sostenir a les seves famílies, però un cop van iniciar el seu 
viatge, -el 55% d’elles travessant diferents països d’Àfrica a peu, en 
furgoneta i pastera-, varen ser objecte de violacions múltiples i de 
pallisses per part dels seus traficants i policies africans. Algunes van 
quedar embarassades a partir d’aquestes violacions i altres varen perdre 
el fill que esperaven quan van iniciar el viatge. Expliquen que van veure 
morir a moltes de les seves companyes, algunes ofegades al mar i 
d’altres perquè no van suportar mesos de segrest i tortures.

El 45% varen viatjar amb documentació falsa i varen ser interceptades 
a l’aeroport i altres, van entrar a centres d’acollida sense ser detectades 
com a supervivents del tràfic de persones amb fins d’explotació sexual 
però si com a menors sense referents familiars a territori.

Tres anys després de la seva arribada i després d’iniciar un procés de 
recuperació psico emocional i d’autonomia són majors d’edat, estudien 
i lluiten per ser considerades ciutadanes de ple dret.

Davant d’una jove menor d’edat que arriba al nostre país sola, ens 
hem de fer moltes preguntes: qui l’ha “ajudat” a venir? Com? Què li ha 
passat durant el viatge? Perquè no respon a les preguntes? 

La resposta és esfereïdora, però només si fem aquestes preguntes les 
podrem reconèixer i detectar: són víctimes del tràfic de persones amb 
fins d’explotació sexual, per ser casades amb un home que no coneixen 
o per ser esclaves de la seva pròpia família; algunes estaran mutilades, 
altres, degut a la dissociació que presenten per poder sobreviure no ho 
semblarà, però hauran estat violades en grup, hauran estat apallissades 
i moltes tindran deutes econòmics que oscil·len entre els 3.000 i els 
60.000 euros. Totes es mereixen que les mirem, les reconeixem i les hi 
donem l’oportunitat de viure com a infants i de ser tractades com a 
éssers humans i per això les hi hem de retornar els seus drets.

A l’Associació in via ens hem posat les ulleres de “trata” des de l’any 
2008 i per això desenvolupem diferents projectes integrals i específics 
per visibilitzar, acollir, cuidar i inserir a infants, joves i dones els drets de 
les quals s’han vist greument vulnerats a tots nivells.

Sudamèrica 9%
8% Carib

83%
Àfrica

25% Venda ambulant

Servitud 8%

No treballaven 25%

Explotació sexual 8%

Fàbrica

8% 17% Agricultura

9%
Tasques neteja

73%

27%

Captació mitjançant 
la pròpia familia

Captació per part 
de desconeguts

55%
Travessen Àfrica i 

arriben en pasteres45%
Via aèria

42%
DGAIA

58%
Equip trànsito
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Ministerio de Igualdad. Secretaria de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Gènero  

Proyecto Tránsito

Projectes realitzats
i finançadors

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Secretaria de 
Estado y Migraciones

Proyecto Instante

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Projecte “Suport a Famílies en Situació de 
Vulnerabilitat”

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Projecte Parèntesi Allotjament

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Projecte Namira

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Projecte Hamada

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
i Ajuntament de Barcelona

Projecte Claudel

Generalitat de Catalunya, Departament de Salut.

Projecte Sylvia

Ajuntament de Barcelona

Projecte Hamada Integral

Ajuntament de Barcelona

Projecte Frieda

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF

Projecte Malala

Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF

Projecte Almah

Institut Català de les Dones

Projecte Desdèmona

Associació in via

Projecte Eunice
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Capacitació 
Tècnica en Gènere, 
Interseccionalitat i 
Drets Humans 

Durant el 2020 hem continuat amb el compromís adquirit de la 
integració conscient i efectiva de la perspectiva de gènere pels diferents 
serveis que articulen cadascuna de les nostres accions, i per cada 
persona que forma part del nostre equip. 

Així, en el marc del projecte Vertebral, finançat amb fons propis, 
en el 2020 es van desenvolupar diferents cicles de Formació tècnica 
especialitzada i diferenciada per cadascun dels serveis:

1 sessió de 3 hores per l’equip d’Administració per l’assentament d’un 
coneixement precís de la missió i visió de l’entitat des d’un enfocament 
de gènere interseccional.

2 sessions de 3 hores i mitja amb tot l’equip del SIF per dissenyar 
estratègies per generar impacte de gènere interseccional des de l’acció 
d’inserció.

1 sessió de 4 hores amb equip de Infància Respon del SAFI de Introducció 
al gènere i les violències de gènere.

2 sessions de 4 hores per equip terapèutic del SAFI de Gènere, Sobre 
Sexualitats i Violència Filioparental.

4 sessions de 4 hores i mitja per equip del SAID sobre  Gènere i 
Transfeminismes en els recursos d’acollida.

Durant el 2020 també hem continuat realitzant accions de capacitació 
tècnica i consultoria externa per professionals d’altres entitats, 
empreses, institucions. Així:

Formació sobre el Tràfic de Persones amb fins d’explotació sexual, dins 
la jornada anual de formació que realitza la UCRIF de la Policia Nacional. 
(equip SAID).

Formació en gestió del canvi  i sensibilització en igualtat de gènere, 
dins la formació continuada de persones treballadores amb diversitat 
funcional del Parlament de Catalunya. (equip SIF).

Formació en Mediació Familiar en format online dins del Postgrau de 
Resolució de Conflictes i Mediació Familiar de la Universitat de Girona 
(equip SAFI).

Formació en Mediació i Resolució de Conflictes al Poble Gitano dins del 
Departament de Treballs, Afers Socials i Famílies. (equip SAFI).

Assessorament i orientació a 2 escoles sobre els  indicadors de risc dels 
infants i adolescents atesos i protocol d’intervenció i mesures possibles 
a posar en marxa. (equip SAFI)

Formació sobre gènere i sexualitat dins del cicle formatiu per als 
professionals de les entitats de FEPA (equip GEID)
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Entitats i empreses 
col·laboradores 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

Espais de representació i participació

ECAS Entitats Catalanes d’Acció Social
Participació en la Comissió d’Inserció Laboral
Participació en la Comissió de Famílies
Participació en la Comissió de Interculturalitat 

FCVS Federació Catalana de Voluntariat Social

FEPA Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits
Membre de la Junta Directiva i Executiva
Membre de la Comissió de Seguiment del Còdi Ètic
Participació a la Vocalia de Captació de Fons i Finançament
Participació a la Vocalia d’Igualtat i Gènere
Participació a la Comissió de Delegació Catalana
Representants de FEPA a l’Observatori de la Infància

FEDAIA Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la 
Infància i l’Adolescència.
Participació a la Comissió de Gènere

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 de gènere

Casal de Barri de Poblenou

Pràcticum

Davant de la situació derivada per la pandèmia, 
vam haver de modificar la programació de la 
reserva de places de pràcticums per l’any 2020 
i adaptar-la periòdicament segons la situació 
dels nostres propis projectes, prioritzant la 
seva correcta viabilitat per tal de poder assolir 
la qualitat de l’aprenentatge i alhora respectar 
i garantir les recomanacions de protecció 
i seguretat. Finalment vam poder acollir a 
alumnat de: 

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Facultat de Psicologia- Màster en Intervenció 
Psicosocial
 
CEIR ARCO VILLARROEL
Cicle formatiu de Grau superior en Integració 
Social

Federación Nacional e Internacional de ACISJF - in via
Participació com a vocal al Consell de la Federación Nacional

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)

Entitat adherida al compromis pel Pacte del Temps
Ajuntament de Barcelona

Consell de Dones de Barcelona
Circuit Violència

Comissió Nacional contra la Violència Masclista
Participació en el Grup de Treball sobre Tràfic i Explotació sexual 
de Dones i Nenes

Com a representants del CEESC

Consell de Dones del Districte de Sant Martí
Circuit Violència

Taula Salut Mental del Districte de Sant Martí
Participació a la Comissió de Famílies
Participació a la Comissió d’Infants i Joves

Taula Ocupació del Districte de Sant Martí

ACCENT SOCIAL S.L.
AGUARIBAY
AMIGA ETT SOCIAL
ANDRÓMINES
AVAN SERVICIOS EXTERNOS
BARCELONA ACTIVA
CARNISSERIA TRINXANT
CASAL DEL BARRI DE POBLENOU
COMPASS GROUP SPAIN
CONTROL MONTERO
DANIEL LLUIS ALCAIDE (Olives Mercat)
DIALNETEGES
EGAR 365 S.L.
EL NACIONAL
ENEAS FAMILIAR
EXCELLENT FACILITY SERVICES
FARMÀCIA ALMIRALL
FRATÉ ESTÈTICA, S.L. (Grup Depiline)
FUNDACIO ESMEN
FUNDACIO INTEGRA BARCELONA
GRUP OLIVÉ
INTEGRA CET
JUDITH OLLÉ SERVICIO DOMÉSTICO
L´ONADA SERVEIS
LIMPIEZAS DEYSE
MANETES DE LA LLAR
NDAVANT
PASTELERÍA ZANAH
SANAA
SELECTIVA SERVEIS AUXILIARS / TRIANGLE
SEPROTEC
SSFI SERVICIOS AUXILIARES SL
TALLERS GUINARDÓ
XAGIALF 2014, S.L. (Grup Depiline)
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Hem rebut el suport
i la col·laboració de:

Amb el suport de:Entitat membre de:

Ingressos 2020

Despeses 2020

15,28%

62,37% Personal Projectes

11,28%
Altres despeses de gestió 

9,46%
Amortitzacions 1,61%

15,98%

31,03%46,16%
Subvencions públiques

Quotes Socis/Donacions: 0,35%

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

Altres ingressos: 1,68% Prestació de Serveis i
Subvencions Privades: 4,81%

Personal gestió 

Compres, subministraments i altres 
despeses dels projectes 

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies

Amb càrrec a l’assignació del 0,7 % de l’IRPF

FONDO DE ASILO, 
MIGRACIÓN E 
INTEGRACIÓN 

COFINANCIADO POR
LA UNIÓN EUROPEA 

Por una Europa plural

Fondo Social Europeo

UNIÓN EUROPEA 

El FSE invierte en tu futuro

Fondo Social Europeo
Unión Europea

“El FSE invierte en tu futuro”
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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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