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CARTA DE LES DIRECTORES
L’any 2020 va tenir lloc un esdeveniment que va marcar de manera definitiva les nostres vides, les nostres relacions, els nostres projectes i desitjos
Durant el mes de març, i sense el temps
necessari per a comprendre el que ens
venia a sobre, es va declarar un estat
d’alarma nacional que va imposar grans
restriccions a les llibertats individuals i
col·lectives i que ens va sotmetre a una
situació de por i vulnerabilitat sense
precedents.
Les entitats del tercer sector, que ens
dediquem a oferir serveis i recursos per
a tractar el malestar en les seves múltiples versions, vam veure’ns enormement
afectades per aquesta situació. L’equip
de professionals d’El Safareig ens vam
afanyar a seguir oferint espais d’atenció
i escolta, adaptant-nos a la nova situació, totalment incerta. L’esforç per no
paralitzar els projectes de l’entitat va ser
enorme i va requerir del desig decidit de
tot l’equip per seguir endavant.
La crisi que va provocar la pandèmia
mostra amb cruesa les desigualtats i múltiples violències que pateixen les dones i
col·lectius més desfavorits en un món on
el capital comanda i ordena. Paradoxalment, però, es feia més evident que mai
la importància i el valor de tota una sèrie
de treballs de cura realitzats majoritàriament per les dones dins i fora de les
cases, en l’àmbit privat i en el públic. La
fórmula “la bossa o la vida” expressava
de manera clara aquesta paradoxa.
Què podem pensar que ha quedat
d’aquella experiència? Més enllà de

l’enorme crisi econòmica de la qual la
nostra entitat ha fet justificant de recepció, què podem extreure’n del que
hem viscut? Dos aspectes prenen una
importància renovada: d’una banda, la
dimensió del treball en equip on cada
professional se sent inclosa i partícip
d’un projecte compartit com a fonamental per sostenir el desig de l’entitat.
De l’altra que els serveis i/o espais que
oferim no poden prescindir de la trobada
presencial. Quan els cossos es troben
passen coses, això és justament amb el
que treballem, posar el cos té un preu,
però també manté viva la relació possible per al canvi individual i col·lectiu.
Malgrat tot, el 2020 també va ser l’any
en el què vam impulsar un nou projecte
de formació molt important: un curs de
postgrau a la Universitat de Barcelona.
Aquest, ens ha permès la transmissió i
construcció col·lectiva d’una lectura crítica entorn les violències masclistes que
creiem imprescindible en el nostre temps
per orientar la pràctica de futurs professionals.
Tanmateix, el desig s’ha obert pas.
Haurem d’estar a l’alçada dels temps que
vivim i continuar treballant per trobar les
vies possibles per fer del 2021 un any de
noves oportunitats.
Mònica Aranda i Lídia Vaquero
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QUI SOM?
El Safareig planta la seva primera llavor l’any 1976 en el marc de les primeres Jornades Catalanes de la Dona celebrades a Cerdanyola del Vallès. Som una entitat feminista sense ànim de lucre que compta amb una àmplia trajectòria. Hem après, al llarg
d’aquests 40 anys, de la lluita i els moviments socials protagonitzats per dones sense
oblidar-nos d’inscriure’ns en els nous temps que vivim. Treballem per albirar una societat on les dones i el que associem a allò femení deixi de ser objecte de segregació
i violència. I ho fem des d’una perspectiva feminista i psicoanalítica. Oferim serveis
d’atenció, acció comunitària, formació i orientació laboral per a un abordatge integral de les violències vers les dones. En els darrers 20 anys l’àmplia col·laboració amb
diverses administracions responsables d’establir les polítiques i els serveis d’atenció
a les violències masclistes ens ha permès participar en la creació i gestió d’una gran
diversitat de serveis de la xarxa pública i adquirir una gran experiència en programes
comunitaris i formació de professionals.
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QUÈ FEM?
ATENCIÓ A LES
PERSONES

FORMACIÓ
Realitzem cursos monogràfics i espais forma-

Oferim serveis d’atenció a dones, infants i joves

tius en l’àmbit de les violències masclistes i la

que han patit situacions de violència masclista,

perspectiva de gènere, supervisem equips de

des de la primera acollida, l’assessorament legal

treball i participem en docència universitària.

i l’atenció psicològica individual i grupal.

Oferim una formació de postgrau a la facultat
de psicologia de la Universitat de Barcelona.

Tanmateix, també oferim atenció a homes que
vulguin treballar i revisar les pròpies creences
que sostenen l’ús de la violència en les relacions
de parella.

ORIENTACIÓ LABORAL

Alhora, oferim tractament psicològic a tota la

Treballem per a millorar la situació laboral de

diversitat de malestars associats al gènere i la

les dones que es troben en situació de vulner-

sexualitat que avui en dia prenen noves formes

abilitat. Fomentar la inserció en el mercat de

d’expressió.

treball, així com la promoció en el món laboral en igualtat de condicions, és una aspecte

COSSOS, SEXUALITATS I
ACCIÓ COMUNITÀRIA

fonamental perquè les dones puguin decidir en
millors condicions el seu futur.

Treballem en la construcció d’una societat on
s’accepti la diferència i la diversitat sexual i de
gènere possibilitant espais de paraula, reflexió
i creació artística per afavorir l’emancipació i la
transformació social.

El Safareig

5

ON SOM?

LA PRESÈNCIA D’EL SAFAREIG
Des d’El Safareig oferim serveis d’atenció, prevenció, formació i orientació laboral arreu del territori català.
Treballem principalment a les comarques del Vallès Oriental, el Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat,
Baix Camp, Baix Penedès i Segrià. Oferim també formacions especialitzades, consultories i tallers de prevenció en altres municipis.
Les dones de Catalunya disposen de diversos serveis d’informació i atenció que funcionen de manera coordinada arreu del territori. El Safareig treballa en diferents Serveis d’informació i Atenció a les dones (SIAD),
de titularitat municipal o comarcal. D’altra banda també gestionem dos Serveis d’Intervenció Especialitzada
en violències masclistes (SIE) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, on hi oferim informació,
atenció i recuperació tant a les dones com a les seves filles i fills.
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AMB QUI TREBALLEM?
La tasca d’El Safareig és possible gràcies a diverses institucions, organitzacions, entitats i empreses que formen part del nostre projecte a través de diferents vies. Principalment ens dotem de recursos públics però
també privats. Us detallem algunes de les administracions i organitzacions amb qui hem signat alguna
mena de contracte o conveni durant aquest 2020.

Unió Europea. Fons Social Europeu.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Generalitat de Catalunya. Institut Català de les Dones.
Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.
Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia.
Diputació de Barcelona.
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Ajuntament de Calafell.
Ajuntament de Cambrils.
Ajuntament de Montornès del Vallès.
Ajuntament de Montcada i Reixac.
Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
Obra Social “la Caixa”.

El Safareig
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DESTACATS
DE L’ANY

Inaugurem el SIE de

Participem a la campanya

Trobades virtuals per a re-

Sabadell

Covid19 #SomEssencials

flexionar sobre la soledat

2020

Jornades:

De

què

Memòria 2020

sociòloga

feminista

parlem quan parlem

María

d’educació

presidenta d’El Safareig

sexual?,

a la Bonnemaison

8

La

Jesús

Izquierdo,

Fem obres a les oficines

Ens entrevisten a la ràdio

de Cerdanyola

de Cerdanyola

2021

Primera classe del post-

[LAB]oratori Cossos, imatges i vin-

grau de la Universitat

cles a Sabadell amb l’artista Núria

de Barcelona: Atenció

Güell

psicològica,

acció

co-

munitaria, feminismes i
LGTBIQ+
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EL 2020 EN XIFRES
EQUIP PROFESSIONAL

PRESÈNCIA TERRITORIAL

34

10

Persones formem l’equip profes-

Municipis de Catalunya

sional de l’entitat

FORMACIÓ

XARXES SOCIALS

1600

20

Persones ens segueixen a les

Persones han participat a la pri-

nostres xarxes socials

mera edició del postgrau: Atenció
psicològica i acció comunitària,
feminismes i LGTBIQ+ a la Universitat de Barcelona

TALLERS I JORNADES

25

60

241

Tallers que han comptat amb

Participants del [LAB]oratori

Persones participants a

590 participants: 210 infants i

Cossos, imatges i vincles

les Jornades: De què parlem

380 joves

quan parlem d’educació sexual

ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL

56

28

16

Dones ateses des del servei

Empreses amb qui hem tin-

Contractes

d’orientació sociolaboral

gut contacte per establir espais de col·laboració
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ATENCIÓ A LES PERSONES
DONES ATESES

INTERVENCIONS

SIADs

552

3320

SIEs

530

7304

28

101

PROGRAMES D’ATENCIÓ
INTERNS

HOMES ATESOS

INTERVENCIONS
39

19

ETHOS

INFANTS ATESOS

INTERVENCIONS

SIADs

16

248

SIEs

68

709

PAPs

10

236

DADES ECONÒMIQUES - EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PER FONT DE FINANÇAMENT
INGRESSOS TOTALS

2018

2019

2020

770.737,99 €

827.456,06 €

870.968,02 €

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS PER FONTS DE
FINANÇAMENT
80

71 %
70

62,15 %

62,15 %
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50

37,85 %

40
30

34,23 %

29 %

20
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0

2018

2019
% S UBVENCIONS SOBRE EL TOTAL

2020

% CONTRACTES AMB L'ADMINISTRACIÓ
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A. AMB C DE COVID
L’any 2020 ha estat marcat per una
sacsejada que ningú s’esperava. Una
pandèmia d’àmbit global que ha trastocat tot el nostre món. És evident, tenint en compte aquest context, que els
efectes de l’arribada de la Covid-19 s’han
fet notar i la memòria del 2020 estarà
travessada per aquest fet.
Tots els espais que oferim són fonamentalment espais d’escolta, de trobada, de
converses on els cossos tenen tota la
seva importància. Tot i així, a El Safareig
vam saber adaptar-nos amb prou celeritat als canvis que requeria el moment.
Tant l’equip humà de l’entitat com les
persones amb qui treballem: des de
col·laboracions diverses, fins a les dones,
infants i homes que atenem arreu dels
municipis i comarques, vam saber comprometre’ns i adequar els nostres serveis
als nous temps que venien. Així, vam
passar a fer gran part de la nostra feina
telemàticament. Cadascuna de les nostres àrees va transformar la seva manera
de treballar i podem dir que ens en vam
sortir amb escreix. A mesura que el confinament es va anar relaxant vam a-

dequar el nostre local a la nova normativa, aplicant les mesures de seguretat
d’espais de treball i calendari de persones que podien estar presents a l’entitat, tant pel que fa a treballadores com a
usuàries dels diferents serveis.
Amb tot, no volem deixar de dir que en
ment teníem sovint una preocupació: les
possibles retallades econòmiques que
comportaria aquesta crisi. Les entitats
que treballem en l’àmbit social sovint
som les primeres ens veure’ns afectades
i, per això, de forma conjunta amb d’altres entitats del sector, vam creure necessari engegar la campanya #SomEssencials que pretenia posar en valor,
reconèixer i reivindicar públicament la
gran importància del tipus de serveis que
oferim.

El Safareig
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B. AMPLIEM LES ATENCIONS A LES PERSONES
En els darrers anys Catalunya ha ampliat de manera considerable els diversos serveis
públics d’atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones
–així com persones del seu entorn– que han patit o pateixen alguna situació de violència
masclista. En aquest context, i després d’un curós treball d’anàlisi de les necessitats detectades, El Safareig ha iniciat des del 2019 un procés de reinvenció de diferents programes
d’atenció a les persones. D’aquesta manera, l’entitat s’ha focalitzat en dissenyar i posar
en marxa programes d’atenció dirigits a persones, les necessitats de les quals quedaven
desateses en l’actual xarxa d’atenció a les dones i els seus fills i filles.
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ATENCIÓ A DONES
El Safareig continua oferint a Cerdanyola del Vallès
atenció de primera acollida, assessorament jurídic
i atenció psicològica a dones i infants. Una de les
singularitats de l’atenció que oferim a El Safareig
és atendre la particularitat de cada dona tenint en
compte el temps com una qüestió subjectiva i no
estandarditzada. Oferim sessions setmanals o quinzenals que possibilitin l’acompanyament necessari
per a la recuperació de les situacions viscudes, amb
una capacitat de resposta ràpida i un tractament a
llarg termini.

ATENCIÓ INFANTO JUVENIL
Pel que fa a l’atenció infanto juvenil la nostra
entitat ha endegat, gràcies al suport del departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya i de l’Institut Català de les dones (ICD),
una nova línia de col·laboració amb els Centres
Residencials d’Acció Educativa (CRAE) de la comarca del Vallès Occidental. L’objectiu, oferir un
entorn de tractament psicològic a infants i joves
tutelats per la Generalitat i residents en aquests
recursos. Durant l’any 2020 la nostra tasca ha estat
la de prospecció i difusió d’aquest nou programa
als centres residencials de la comarca. Així, hem
treballat amb els equips educatius de diversos
CRAE per donar a conèixer el servei. Malgrat les dificultats evidents que la pandèmia ha posat sobre
la taula, el PAPs (Programa d’Atenció Psicològica)
ha atès durant el 2020 una desena d’infants.

El Safareig
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VEUS MIGRADES
Veus Migrades és un altre dels programes de l’àrea
d’atenció d’El Safareig. El 2020 –tot i patir les conseqüències de la Covid-19 i les limitacions de trobades
en grup– hem seguit treballant amb diverses àrees
d’immigració dels ajuntaments de Cerdanyola i de
Montcada i Reixac. També hem estat al costat del
teixit associatiu de Cerdanyola amb l’objectiu d’oferir
atenció grupal a dones que han patit o pateixen els
efectes d’un procés migratori. D’octubre a desembre
hem treballat amb un grup de sis dones per a oferir-los un espai de tractament del seu malestar.

MALESTARS DE GÈNERE
Un altre dels programes en el que hem estat
treballant és: Malestars associats al gènere i
la sexualitat. Què entenem per malestars de
gènere? En el transcurs dels darrers anys el
programa d’atenció d’El Safareig ha acollit el
patiment de moltes dones. Algunes d’aquestes
demandes no fan referència a una situació de
violència masclista, però sí a un gran malestar
subjectiu on la sexualitat i els condicionants
associats al gènere tenen especial rellevància.
El programa de malestars associats al gènere
i la sexualitat d’El Safareig ofereix un espai
d’atenció psicològica a homes i dones (cis i
trans) a Barcelona i a Cerdanyola de Vallès, a
un preu reduït, amb l’afany de fer accessible
un recorregut propi que permeti tractar aquest
malestar.
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ETHOS
Enguany hem continuat també amb el programa
Ethos d’atenció a homes que l’entitat va començar
l’any 2019. En aquests moments l’entitat atén a un
seguit d’homes que s’interroguen en relació a l’ús
de la violència en els seus vincles. La pandèmia ha
provocat també algunes cancel·lacions en quant al
treball en petits grups. És per això que l’acord de
col·laboració amb el servei de promoció econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola per dur a terme
una intervenció grupal amb homes que formen part
d’un curs de formació i inserció laboral ha hagut de
posar-se en pausa. En aquest sentit, esmentar també
la col·laboració que hem establert amb el programa
“Troba’t” de l’àrea de serveis socials del consistori
cerdanyolenc. “Troba’t” és un programa ofert als centres educatius d’ensenyament secundari del municipi
des d’on es detecten algunes dificultats en relació a
l’absentisme escolar o amb els vincles familiars o amb
els altres. Ethos ha mantingut diverses trobades amb
les professionals d’aquest recurs municipal per oferir
un espai de tractament dels malestars dels joves en
aquells casos en què la violència pren protagonisme.

El Safareig
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C. EN MARXA, UN POSTGRAU
L’any 2020 hem posat en marxa, amb la complicitat de la Universitat de Barcelona, el postgrau: Atenció
psicològica i acció comunitària, feminismes i LGTBIQ+.

L’actualitat, els mitjans de comunicació i les xarxes socials posen cada vegada més el
focus en temes que tenen a veure amb els malestars de gènere i la sexualitat on el
feminisme té molt a dir-hi. Des d’El Safareig defensem sempre que el feminisme es
declina en plural. Ens sembla molt important tendir una mà a les diferents veus compromeses amb la pluralitat i el dissens en el sí del feminisme, doncs parlar d’unitat
en aquest camp és partir d’una lògica segregativa i excloent. En aquest context, fruit
d’una reflexió conjunta de l’equip de l’entitat, l’elaboració teòrico-pràctica i el desig
de seguir investigant i formant, l’any 2020 hem posat en marxa, amb la complicitat
de la Universitat de Barcelona, el postgrau: Atenció psicològica i acció comunitària,
feminismes i LGTBIQ+. El curs ofereix aquells elements teoricopràctics que configuraran, a manera de brúixola, un bon instrument per orientar-se en el treball en els
diferents dispositius d’atenció psicològica i acció comunitària dirigits a dones i persones LGTBIQ+. Amb aquesta finalitat el curs se situa a la cruïlla entre diverses disciplines: el pensament feminista, la psicoanàlisi, l’educació, la política i l’art. Durant
aquest recorregut es pretén obrir un espai de conversa entre elles oferint alhora
una lectura crítica dels diversos fenòmens de la contemporaneïtat.

18

Memòria 2020

L’ÀREA DE FORMACIÓ
D’altra banda, l’Àrea de Formació d’El Safareig
té una llarga trajectòria d’especialització en la
formació a professionals en l’abordatge de les
violències cap a les dones, el pensament feminista, l’atenció a dones i infants, així com en
els malestars associats al gènere i la sexualitat. Oferim formació a mida per a empreses,
entitats i administracions públiques d’arreu de
Catalunya, i oferim també processos de consultoria i supervisió. El Safareig també elabora protocols d’actuació en violència masclista
per a diferents territoris. Així, la formació que
ofereix El Safareig s’emmarca en:
• Protocols i plans d’igualtat i assetjament sexual a la feina
• Formació i protocols per a l’abordatge de les
violències masclistes
• Formació universitària
• Formació interna per a l’equip de l’entitat

El Safareig
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D. UNA COMUNITAT VIVA
Durant aquest 2020 des de l’àrea Cossos, Sexualitats i Acció Comunitària hem proposat una
sèrie d’esdeveniments i activitats que, tot i el context de pandèmia i els efectes que aquesta ha
pogut tenir per a l’entitat, hem pogut posar en marxa. En destaquem els següents:
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JORNADES DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM
D’EDUCACIÓ SEXUAL?
En l’actualitat, el camp de l’educació formal i no formal té a l’horitzó reptes molt importants. Es fa necessari, cada vegada més, un canvi de mirada per a entendre la diversitat sexual i de gènere, així com una atenció especial en la construcció social de les
identitats sexuades on hi entren en joc múltiples variables.
A Catalunya, des del Departament d’Educació, es va posar en marxa un programa en
el qual l’educació afectiva i sexual és un dels eixos bàsics del projecte educatiu. Un fet
que afecta a escoles, docents i famílies i és, a més, d’interès comunitari.
Amb aquesta pregunta el 25 de febrer de 2020 vam celebrar aquestes jornades a l’espai La Cuina de l’espai Francesca Bonnemaison. Hi van assistir gairebé 250 professionals de l’educació i la prevenció de les violències masclistes.
La pregunta que posava títol a la jornada la vam intentar respondre amb una conversa
amb diversos professionals que treballen en l’àmbit de la investigació i l’educació, la
prevenció i l’atenció psicològica d’infants i joves.

GRUP DE CONVERSA ON-LINE: QUÈ ÉS LA
SOLEDAT?
Durant els mesos de confinament, va prendre especial
rellevància la qüestió de la soledat. Es pot estar amb
altres i sentir-se sola, estar sola i no confrontar-se mai
amb la soledat, hi ha soledats precàries i soledats que
són font d’inspiració. Què és la soledat per a cada dona?
Com es relaciona cada persona amb la seva soledat en la
conjuntura de confinament per la pandèmia mundial de
la Covid-19? Al Safareig vam habilitar un espai virtual de
conversa, de freqüència setmanal dirigit a dones durant
els mesos de maig i juny, els dijous a la tarda de 16 a 18h.

[LAB]ORATORI COSSOS, IMATGES I VINCLES
El [LAB]oratori Cossos, imatges i vincles és un projecte d’acció comunitària d’El Safareig. Es
planteja com un espai experimental de creació artística amb joves, on interrogar-se sobre
els cossos, la sexualitat i els vincles en l’era de les imatges. A partir d’un model de treball
en xarxa amb un centre d’art, un centre educatiu i el treball d’una artista, desplega un conjunt de processos col·laboratius per interrelacionar la pràctica i mediació artística, el treball
educatiu amb joves i l’acció comunitària. Durant l’edició de 2020 vam comptar amb la participació de l’artista Núria Güell, la Estruch Fàbrica de Creació i l’IES Vallès de Sabadell.
Com a resultat del procés portat a terme durant el mesos d’octubre, novembre i desembre
de 2020, es va crear un assaig visual: “Eros XXI”, en el qual es reflecteix el pensament i la moral de diferents èpoques, evidenciant la base cultural de tota creença i deixant entreveure
allò simptomàtic de les repeticions en els conflictes generacionals.

El Safareig
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E. ANEM PER FEINA
Les dones segueixen patint discriminació i situacions de desigualtat en diversos àmbits
de la vida, dins el laboral aquesta realitat és molt rellevant. A El Safareig treballem perquè
reduir la bretxa laboral i de gènere depèn del treball de tots i totes. Treballem! és una iniciativa de l’àrea d’orientació laboral d’El Safareig que orienta, forma i acompanya dones
que estiguin en situació de vulnerabilitat i que tinguin dificultats per accedir al mercat
laboral. Així, fomentem itineraris d’orientació laboral per a la millora de la ocupabilitat de
les dones a la comarca del Vallès Occidental. Des del Safareig, impulsem el treball en xarxa
al costat de les empreses i les associacions. Els oferim assessorament i recolzament en la
selecció del millor perfil alhora que acompanyem a la persona candidata de manera individualitzada en la seva adaptació al nou lloc de treball. Malgrat els efectes de la Covid-19,
i haver d’aturar alguns grups que ja estaven en marxa, durant aquest 2020 hem seguit desenvolupant els programes MAIS i Enxaneta, oferint formacions i connexions amb el món
laboral per a diverses dones.
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MAIS
MAIS és el programa de Mesures Actives d’Inserció RGC
2020-2021 i s’adreça a dones en situació d’atur de llarga
durada per afavorir-ne la inserció laboral i l’ocupabilitat.
L’OBJECTIU és millorar el seu grau d’ocupabilitat a
través d’un itinerari d’orientació i acompanyament en el
procés de recerca de feina i d’inserció laboral. Les persones participants poden formar part d’activitats formatives com llengua catalana, TIC, formació especialitzada
i pràctiques professionals. El programa també inclou
accions de prospecció d’empreses per a la inserció dels
destinataris i seguiment de la inserció.
A QUI VA DIRIGIT: Persones inscrites al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació
no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC). Per participar en els processos
de selecció de les persones que es beneficiaran del
programa s’ha d’estar inscrit a l’Oficina de Treball de
la Generalitat (OTG) i estar cobrant Renda Garantida.
Aquest projecte està subvencionat pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i el Fons Social Europeu.

ENXANETA
ENXANETA és un programa adreçat a persones en
recerca de feina i/o interessades en la millora de la
situació actual.
L’OBJECTIU és la inserció laboral d’aquestes persones
proporcionant-los un seguiment en el procés de
recerca de feina, un espai amb ordinadors i internet,
possibles ofertes laborals, entre d’altres.
A QUI VA DIRIGIT: Les dones participants podran
reprendre la seva experiència professional i adquirir
una millora de la seva ocupabilitat a través de col·laboracions i vincles que El Safareig té amb empreses
del territori.

El Safareig
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QUÈ DIUEN
DE NOSALTRES?
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“L’any 2019 em proposen assumir la direcció d’un Servei
d’Intervenció especialitzada al Vallès Occidental (Sabadell).
Per a mi va a ser un reconeixement molt gran i la possibilitat de participar en la construcció d’un projecte summament interessant i desafiant. Immediatament em vaig sumar a un equip que portava un ritme de treball vertiginós i
intens, i amb un alt grau de professionalitat, sostingut sobretot amb un desig decidit de tirar endavant i fer-ho el
millor possible.
El servei compta amb un equip de dones professionals
molt potent, que ha navegat aquests mesos tempestuosos de pandèmia amb la brúixola del compromís, la professionalitat i una clara posició ètica que ens orienta en la
nostra missió. No ha esta un any fàcil, i s’han de millorar
tantes coses! Però seguim treballant en un servei en el que
creiem, que dona sentit al nostre saber i fer professional”.
Natalia Salerno
Directora del SIE de Sabadell
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”Vaig contactar amb El Safareig al setembre de l’any passat,
en un moment de crisi vital molt important per diferents
motius, entre ells, la falta de feina. Des del Servei d’Orientació Laboral em van atendre de seguida i està sent d’una
gran ajuda, tant en el àmbit laboral com en el personal i
motivacional. M’han ajudat molt a tenir clars els objectius i prioritats, a treballar en la direcció correcta per aconseguir l’objectiu marcat. Tota sola, en el moment en el que
em trobava i amb les càrregues familiars i les dificultats
que m’envolten, m’hagués estat molt més difícil avançar
tal i com ho estic fent amb l’ajuda de la Marta i la Tatiana.
Us estic molt agraïda per tota la feina que desenvolupeu i
us recomano sempre que tinc oportunitat perquè sou un
servei molt valuós i necessari a Cerdanyola”.
Laura Sarria
Usuària del Servei d’Orientació i Inserció laboral

“Durant el 2020 la meva vinculació amb El Safareig ha estat doble. D’una banda, he participat del procés de preparació, creació i implementació del Postgrau Atenció Psicològica i acció comunitària, feminismes i LGTBIQ+ en el
que hi imparteixo docència. D’altra banda, El Safareig ha
pres la paraula en una de les activitats que he organitzat
a la UAB en el marc del Projecte Menció Encarna Sanahuja
Yll dedicat a les Xarxes amb Gènere. Parlem, doncs, d’un
vincle construït bidireccionalment, concretat com a intercanvi d’interessos, d’inquietuds i de pràctiques relatives al
gènere com afecció de la psique”.
Begonya Sáez Tajafuerce
Professora de filosofia a la UAB
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”Al postgrau d’El Safareig vaig trobar un lloc per pensar-nos
des del diàleg, vaig aprendre que recórrer el territori amb
atenció és més important que qualsevol teoria o títol universitari, vaig descobrir que canviar el món és resignificar
aquestes paraules que ens defineixen; un acte de llibertat
només pot esdevenir en comunitat”.
José Manuel Villarreal
Alumne del postgrau Atenció psicològica i acció comunitària, feminismes i LGTBIQ+ en col·laboració amb la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona

“Crec que teniu una orientació molt diferent de la majoria
de grups que atenen a dones que han rebut maltractament
per part dels seus companys, i això se’m fa molt atractiu. Teniu una posició crítica, una anàlisi gens maniquea,
introduïu elements de la psicoanàlisi, cosa que a mi em
sembla inexcusable quan es tracten aquests temes. Tot i
que jo sóc sovint molt crítica amb aquests temes, El Safareig és una associació que respecto”.
María Jesús Izquierdo
Presidenta d’El Safareig
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EL SAFAREIG
C/ de les Vinyes, 11C, 08290 Cerdanyola del Vallès
Telèfon de contacte: 936 923 187
Telèfon d’atenció a dones: 935 806 151
Email: safareig@safareig.org

www.safareig.org

