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CARTA DE LES DIRECTORES
Durant aquest 2017 el Safareig ha transitat per canvis importants. L’equip
directiu de l’entitat va resoldre un moment especialment crític que ha
perﬁlat les directrius a seguir en un futur a curt i mig termini. Tanmateix, el Safareig ha continuat oferint els seus serveis d’atenció, prevenció i formació a professionals en matèria de violències masclistes, alhora que ha pogut ampliar l’equip professional i encarar nous projectes.
Precisament les entitats que fa anys treballem amb la missió d’aconseguir
una societat en la qual aquesta violència desaparegui constatem la magnitud i profunditat de la problemàtica. L’arrelament i perpetuació d’aquesta
violència vers les dones requereix d’una anàlisi complexa que contempli múltiples dimensions culturals, socials, econòmiques i psicològiques.
Ara bé, el Safareig és una entitat feminista que neix de l’atenció directa a
les dones i de la seva escolta. És per això que aquest entramat de variables se’ns presenta des de la subjectivitat de les pròpies dones. I des de
la pràctica d’aquesta escolta és imprescindible situar a cada dona en una
posició de subjecte actiu d’allò que viu, responsable de les seves eleccions i conscient de les diﬁcultats socials i personals amb les que es troba. Solament des d’aquesta perspectiva entenem que les dones podem
apropiar-nos de les nostres vides i fer els canvis necessaris per modiﬁcar-les, transformant simultàniament l’entorn i la societat en la que vivim.
Aquest principi ens orienta en les diverses àrees d’actuació del Safareig i ens serveix de brúixola en la presa de decisions, alhora que manté viu el nostre desig d’una societat més justa per a dones i homes.

Lidia Vaquero i Mònica Aranda
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L'ENTITAT

El Safareig

El Safareig és una associació sense ànim de lucre
que treballa per a una societat lliure de violència masclista. Oferim serveis d’atenció, prevenció i formació
per un abordatge integral de les violències vers les
dones.

“Les diverses manifestacions de la violència masclista pretenen esborrar
la diferència que la feminitat encarna i introdueix en les relacions socials.”

Els nostres valors

Busquem la construcció d’una societat on s’acceptin
les diferències sexuals i de gènere, des del reconeixement i el respecte mutu, possibilitant espais de paraula i realitats apoderadores, resolutives i lliures de
violència masclista.

|4

Equitat de gènere

Integritat i Coherència

L’ordre social i cultural es fonamenta en la discriminació de les dones i
de tot allò associat a elles, situant-les
en unes condicions de subordinació
amb respecte els homes. La reparació
d’aquesta situació està al centre de la
nostra acció.

La integritat per a nosaltres té a
veure amb fer allò que diem fer.
La coherència entre el discurs i
les pràctiques de l’entitat és per a
nosaltres un valor que fonamenta
la nostra activitat.

La nostra missió: La construcció d’una societat on s’acceptin les diferències sexuals i de
gènere, des del reconeixement i el respecte
mutu, afavorint l’eliminació de les diverses manifestacions de les violències vers les dones.
Transformació social

Posició ètica

El nostre treball parteix de la responsabilitat que tenim com a institució i
individualment en la transformació
social que perseguim i desitgem.
Entendre el desig com el motor que
ens mou suposa preguntar-nos per
ell i les seves conseqüències.

Mantenir una posició ètica és analitzar el motius i assumir les conseqüències dels nostres actes. Davant
d’una tasca tan complexa com la
missió de l’entitat considerem l’ètica
aplicada com un exercici imprescindible per orientar-nos.

La nostra visió: Ser una entitat de referència
en l’abordatge de les violències masclistes,
mitjançant la creació i implementació de projectes i serveis, que acollin el malestar subjectiu apellant a la responsabilitat i la possibilitat
del canvi personal i col·lectiu.
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LA NOSTRA HISTÒRIA
Més de 25 anys treballant per a les dones

Etapa 1976 - 1986
Neix el Grup de Dones Feministes de
Cerdanyola i s’obté el Centre de Planiﬁcació Familiar per a Ripollet – Cerdanyola. S’organitzen les I Jornades
de Dones de Cerdanyola i l’estudi
sobre la contribució de les dones en
l’àmbit socioeconòmic.

Etapa 1987 - 1991
Ens vam constituir com a l’associació “El Safareig. Grup de Dones Feministes de
Cerdanyola”. L’any 1990 s’inaugurà “La casa de les dones”, gràcies a l’espai cedit
per l’Ajuntament on s’oferien cursos de formació ocupacional i el 1991 es van celebrar les II Jornades de Dones de Cerdanyola.
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Etapa 1992 - 2000
S’aposta per crear serveis professionalitzats. Des de l’entitat
s’estableix el Servei de Formació Ocupacional i el Servei
d’Atenció a les Dones. Aviat es va tenir el reconeixement
d’Institucions, essent un punt de referència per a dones de les
catorze poblacions de la comarca.

Etapa 2001 - 2010
A mesura que els diferents Serveis d’Atenció
i Informació a les Dones (SIAD) s’han anat
desenvolupant i creixent, El Safareig intenta
oferir a cada espai allò que s’ajusta més a les
necessitats i demandes, oferint, des d’una
perspectiva de gènere, un espai d’acollida per
a les dones.

Etapa 2011 - actualitat
Des de l’any 2010 l’entitat s’ha especialitzat i ha esdevingut servei
de referència en l’atenció i recuperació de les violències masclistes.
Oferim una atenció de qualitat i treballar de forma continuada en les
propostes de millora i detecció de noves necessitats.
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ATENCIÓ A DONES
L’Àrea d’Atenció del Safareig ofereix serveis d’atenció a dones, infants i joves que han patit situacions de violència masclista, des
de la primera acollida, l’assessorament legal i l’atenció psicològica
individual i grupal.
L’entitat disposa d’un Programa d’Atenció Integral que s’ofereix a la
seu de la pròpia associació i que disposa de varis espais d’escolta i
tractament. Podem constatar que la violència en la parella continua
sent una realitat molt extensa, ara bé, l’escolta de tots aquests anys
ens ha portat a ampliar la mirada i treballar en la direcció d’acollir i
tractar també els malestars associats al gènere, alhora que també
altres demandes en el programa infantojuvenil.
El Safareig gestiona diferents SIAD (Servei d’Informació i Atenció
a les Dones), serveis que contracta amb diversos ajutaments. Així
com la gestió de dos SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada), serveis d’atenció a dones i llurs ﬁlls i ﬁlles en situacions de violència
masclista del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
La diversitat de serveis ens permet atendre un gran número de
dones, infants i joves, des d’una orientació de treball psicoanalítica
i feminista.
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Hem atès a 849 dones
Nombre de dones

Nombre d’intervencions

432 SIAD

2.798 SIAD

380 SIE

5.530 SIE

30 Programa d’atenció integral

210 Programa d’atenció integral

Hem atès a 84 nens i nenes
Nombre d’infants

Nombre d’intervencions

4 SIAD

73 SIAD

68 SIE

1.478 SIE

12 Programa d’atenció integral

321 Programa d’atenció integral
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PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
El nostre programa de prevenció vol incidir en la conﬁguració de les identitats
de gènere i de les relacions personals. L’objectiu és generar espais de reﬂexió
conjunta entre noies i nois, dones i homes, per construir referències alternatives,
tant a les identitats de gènere tradicionals com a les relacions de poder entre homes i dones. La ﬁnalitat és aconseguir unes relacions més igualitàries basades
en el diàleg, el respecte mutu, la negociació i l’acolliment de la diferència sexual.
Al llarg de 2017 hem portat la nostra activitat a diversos Espais Comunitaris, Centres Penitenciaris de Dones i sobre tot Centres d’Ensenyament. Posem especial
èmfasi a les primeres etapes de la vida, infància i adolescència, per considerarles clau en el desenvolupament sexual i de construcció de la identitat.

3.750 participants
Prevenció
comunitària

Centres penitenciaris

200
128

Ensenyament
infantil - primària

1.238
Ensenyament
secundària

2.184

La nostra proposta vol donar cabuda a les diferències i la diversitat sexual i per això genera espais de reﬂexió, paraula i acompanyament on
els nois i noies siguin veritables protagonistes de la seva història, i on
cadascú i cadascuna pugui trobar la manera única i singular de devenir,
noi i noia, home o dona.
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FORMACIÓ A PROFESSIONALS

L’Àrea de Formació de l’entitat és fruit de les demandes de les i els
propis professionals i institucions. Des de fa més de quinze anys
realitzem cursos, monogràﬁcs i espais formatius en l’àmbit de la
violència masclista i la perspectiva de gènere, supervisem equips
de treball i participem en docència. L’experiència en l’abordatge
de les violències i la formació d’equips arreu de Catalunya han
permès anar generant coneixement i pràctiques especíﬁques i
pròpies.
Enguany hem acompanyat en l’elaboració dels protocols
d’abordatge en violència masclista del Consell Comarcal del Vallès Oriental, La Garriga, Granollers, Cardedeu, La Roca i en la
dinamització de les comissions Palau Solità i Plegamans, Montcada i Reixach i La Llagosta. A més hem començat a formar a les
noves incorporacions dels equips dels recursos d’atenció a dones
de l’Ajuntament de Barcelona (PIADs i SARA)

396 professionals
i estudiants
45 professionals en els cursos
198 professionals de les comissions
de protocol en violència masclista
150 professionals i estudiants en actes i
jornades
3 estudiants de màsters i postgraus
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ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

L’Àrea d’Orientació i Inserció Laboral treballa per millorar l’ocupabilitat de
dones que es troben en situació de vulnerabilitat, ajustant els projectes i
els serveis a les necessitats diferencials de gènere. L’objectiu és fomentar
la inserció o reinserció al mercat de treball, així com la promoció laboral
en igualtat de condicions.
En els darrers 3 anys l’Àrea d’Orientació i Inserció Laboral ha executat 2
programes i ha atès a un total de 219 dones, de les quals un 74,9% (164)
han patit o pateixen situacions de violència masclista.
D’una banda s’ha dut a terme el projecte ONA, que s’adreça concretament
a aquest col·lectiu i, d’altra banda el projecte MARMI, que atén a beneﬁciàries de la Renda Mínima d’Inserció. Ambdós projectes han comptat
amb la col·laboració d’empreses del territori facilitant ofertes de treball i
períodes de pràctiques no laborals.

219 participants
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Altres situacions
de vulnerabilitat

55
Situació de
violència

164

CONSULTORIA ESPECIALITZADA

L’àrea de consultoria amb perspectiva de gènere ofereix serveis per a ens
locals, entitats públiques, i entitats i empreses privades, que necessiten de
professionals externes i expertes per a projectes puntuals o continuats.
Realitzem plans d’igualtat i LGTBI d’àmbit intern en empreses o organitzacions i d’àmbit territorial, així com protocols d’assetjament sexual i per raó
de sexe, entre d’altres serveis. Hem començat aquest any el pla d’igualtat
de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i vam formar en igualtat al
personal administratiu i tècnic del Consell Comarcal del Moianès.

50 persones
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INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL

La incidència política i social i la participació és una funció transversal, identitària i constitutiva de la societat civil organitzada.
Creiem que les xarxes i la participació esdevenen eines bàsiques
per a la creació de sabers i d’estratègies per a la consecució dels
objectius de canvi social.
Tenim presència i participem a diferents nivells i en diferents organitzacions:
· Realitzem participació institucional: Consell Nacional de Dones
de Catalunya i Consell de Gènere de Cerdanyola del Vallès.
· Realitzem participació en xarxes feministes: Ca la Dona, Plataforma Contra les Violències de Gènere, Xarxa de Dones per la Salut,
Xarxa Feminista de Catalunya.
· Realitzem participació en espais del tercer sector: ECAS i Pangea - espai de dones.
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NOTÍCIES
Les nostres novetats del 2017

Recuperem el programa MARMI
Es resol favorablement la subvenció del
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies per a la realització del Programa
de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida
de Ciutadania (MARMI), reprenent així la
feina iniciada l’any anterior. El programa
s’aplicarà el 2018 a les poblacions de Cerdanyola del Vallès i Lleida.

Continuïtat en els serveis al
SIAD de Cerdanyola del Vallès
A ﬁnals del mes de maig l’Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès adjudica al
Safareig, mitjançant concurs públic, la
contractació del Servei d’Informació i
Atenció a Dones (SIAD) La nostra entitat treballa en aquest ajuntament des
de 1994 i estem molt satisfetes de continuar-hi, ja que es tracta del municipi on
el Safareig va néixer l’any 1987.

Projecte de prevenció de la violència masclista
adreçat a dones internes en centres penitenciaris
Nova WEB
El Safareig guanya la licitació per a la contractació del Servei de prevenció de la violència
masclista adreçat a dones internes en centres penitenciaris, depenent del Departament de
Justícia. El projecte compren el programes d’Acció de sensibilització, Tallers de prevenció,
Atenció individual, Atenció grupal i Accions de suport a professionals. Participen d’aquest
projecte els centres de: Ponent, Can Brians, Wad Ras i Puig de les Basses.

Aquest any hem estrenat pàgina
web! Hem renovat el format amb un
nou disseny i nous continguts, més
clars i accessibles.
Visita’ns a www.safareig.org
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MEMÒRIA ECONÒMICA

Altres serveis

Les fonts de ﬁnançament són principalment públiques i molt diversiﬁcades:
Subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya (Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i de l’Institut Català de les Dones), el Ministeri de Salut, Afers Socials i Igualtat i la Diputació de Barcelona. I les
licitacions de l’àrea d’atenció dels Serveis d’Informació i Atenció a Dones
(SIAD) municipals, els Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) i d’altres
projectes encarregats pel Departament de Justícia de la Generalitat, el
Consell Comarcal del Vallès Occidental o directament d’ajuntaments varis.

11%

Àrea formació contractes

Subvencions

8%
Àrea prevenció contractes

12%

678.997,43€
total d’ingresos
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29%

40%
Àrea d’atenció licitacions

Desplaçaments
Despeses indirectes
i dietes
Subministraments
i manteniment

5%
1%
4%

Les despeses de personal suposen el 93% del total. L’entitat aposta per realitzar
contractes de treball, encara que també hi ha col·laboradores per compte propi, i
prioritza millorar les condicions laborals de l’equip de professionals ja existent.

90%

678.997,43€
total de despeses

Personal en nòmina
i autònomes
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C. de les Vinyes, 11 C. 08290 Cerdanyola del Vallès
Telf. d’atenció a dones: 935 806 151 Telf. de gestió: 936 923 187
safareig@safareig.org | www.safareig.org |

