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CARTA DE LES DIRECTORES
Seguirem treballant per una societat on les dones i allò femení no sigui
objecte de segregació ni de violència, tampoc de la violència institucional
Els serveis especialitzats en l’atenció a
dones en situació de violència masclista i
les diversitats sexuals i de gènere d’àmbit
municipal i autonòmic continuen ampliant-se en nombre, en professionals i/o
en hores d’atenció, a preus cada vegada més barats per les administracions
públiques. La preocupant deriva neoliberal és el teló de fons de l’externalització
dels serveis per part de les administracions, que han trobat com desentendre’s
de la responsabilitat de les condicions
salarials i laborals de les treballadores,
dones en la gran majoria dels casos. Delegada la gestió al tercer sector ofereixen uns pressupostos que responen i
s’adapten al mínim del conveni d’acció
social, sense oferir cap alternativa que
permeti millorar les condicions salarials
dels equips professionals. Sabem que
els convenis laborals introdueixen els
mínims salarials però en cap cas suposen
un límit. Si realment hi ha la voluntat de
reconèixer la tasca que porten a terme
els i les professionals dels serveis de la
xarxa d’atenció a les dones de Catalunya,
els pressupostos amb els que l’Administració externalitza els seus serveis haurien de permetre sous coherents amb la
formació i experiència exigida.
La inestabilitat dels equips a causa de la
gran rotació és l’efecte directe i l’indirecte
la pèrdua transferencial de les dones
que busquen ajuda. La paradoxa està

servida, la recent modificació de la llei de
violència masclista incorpora l’àmbit de la
violència institucional, però és la mateixa
institució la que no contempla mecanismes per a la seva prevenció. D’altre
banda, el sistema de tramitació, resolució i justificació de subvencions porta
a la sobre burocratització i a la precarització d’entitats petites, que a pesar del
reconeixement institucional de la seva
trajectòria, del seu saber i d’haver estat
referents en l’atenció a dones en situació
de violència masclista, tanquen portes
o tenen series dificultats per subsistir.
Seguirem treballant per una societat on
les dones i allò femení no sigui objecte
de segregació ni violència, tampoc de la
violència institucional.

El Safareig
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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. Al llarg d’aquests
40 anys hem après 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 un abordatge
integral de les violències cap a 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, la

que han patit situacions de violència masclista,

perspectiva de gènere i la diversitat sexual i de

des de la primera acollida, l’assessorament legal

gènere. També supervisem equips de treball.

i l’atenció psicològica individual i grupal.

Oferim una formació de postgrau a la facultat

Tanmateix, també oferim atenció a homes que

de psicologia de la Universitat de Barcelona.

vulguin treballar i revisar l’ús que fan de la
violència per trobar altres maneres de relació i
vinculació.
Alhora, oferim tractament psicològic a tota la

ORIENTACIÓ LABORAL

diversitat de malestars associats al gènere i la
sexualitat que avui en dia prenen noves formes

Treballem per a millorar la situació laboral de

d’expressió.

les dones que es troben en situació de vulnerabilitat. Fomentar la inserció en el mercat de
treball, així com la promoció en el món laboral en igualtat de condicions, és una aspecte

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.
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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 Occidental, Vallès Oriental, 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) de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, 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 l’any 2021.

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

El Safareig
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DESTACATS
DE L’ANY

‘Las Instituciones en tiempos
de pandemia: retos educativos,

Signem un conveni amb el Mu-

Presentem ”Eros XXI” a

políticos y sociales’. Impartim

seu de Ca n’Oliver de Cerdan-

Sabadell, en el marc del

una conferència en el curs de

yola per què dues usuàries del

[LAB]oratori Cossos, imatges

la Universidad de Castilla-La-

programa MAIS facin les seves

i vincles.

Mancha (UCLM).

pràctiques.

2021
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Fem la xerrada ‘Gè-

Guanyem una de les Be-

nere i salut en temps

ques, Ciutat de Barcelona

de Covid’ a l’Auditori

amb el projecte ‘Cossos

Municipal de Montca-

en conflicte: Feminisme i

da i Reixac

tecnologies de la imatge’.

Ens fem càrrec de la Supervisió en matèria de Violèn-

Duem a terme la formació per

cia Masclista dels Equips de

a la prevenció de l’assetjament

Serveis Socials de diversos

sexual o per raó de sexe en

municipis (Manresa, Vic, Co-

l’àmbit laboral a l’Institut Català

marques de Lleida).

Internacional per la Pau.

2022

Posem en marxa la se-

Participem a les Jornades a Cer-

Participem al 17è Fòrum Violèn-

gona edició del post-

danyola impartint la conferència:

cies Masclistes de la Plataforma

grau de la Universitat

‘Com hem d’atendre els homes

Unitària contra les Violències de

de Barcelona: Atenció

que exerceixen la violència mas-

Gènere.

psicològica,

clista?’.

acció

co-

munitària, feminismes i
LGTBIQ+.
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EL 2021 EN XIFRES
EQUIP PROFESSIONAL

PRESÈNCIA TERRITORIAL

33

10

Persones formem l’equip profes-

Municipis de Catalunya.

sional de l’entitat.

FORMACIÓ

XARXES SOCIALS

1710

68

Persones ens segueixen a les nos-

Persones han participat a divers-

tres xarxes socials. 6,8% d’incre-

es activitats de formació ofertes

ment respecte l’any anterior.

per l’entitat a la Universitat de
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació
Maria Raventós

TALLERS I JORNADES

72

30

150

Tallers en centres educatius de

Participants del [LAB]oratori

Persones participants a 5 ac-

secundària que han comptat

Cossos, imatges i vincles.

tivitats de sensibilització: xer-

amb 2160 joves a 6 municipis:

rades, ponències i taules ro-

Santa Coloma, Gavà, Cornellà,

dones.

Cervelló, Matadepera i Polinyà.

ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL

69

32

6

Dones ateses des del servei

Empreses amb qui hem tin-

Convenis

d’orientació

gut contacte per establir es-

amb empreses signats.

sociolaboral.

19

de les quals han trobat feina
gràcies als programes MAIS i
Enxaneta.
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pais de col·laboració.

de

col.laboració

ATENCIÓ A LES PERSONES
DONES ATESES

INTERVENCIONS

SIADs

670

2799

SIEs

894

8555

23

150

PROGRAMES D’ATENCIÓ
INTERNS

HOMES ATESOS
ETHOS

INTERVENCIONS
15

INFANTS ATESOS

353

INTERVENCIONS

SIADs

41

320

SIEs

56

1099

PAPs

19

365

PROGRAMES D’ATENCIÓ
INFANTO JUVENILS

10

65

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

2019

2020

2021

827.456,06€

1.065.129,22€

1.083.988,5€

El Safareig
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A. GRUP D’ESTUDI TRANS
Des d’El Safareig i davant la polèmica social
suscitada al voltant de l’avantprojecte de llei
per a la igualtat real i efectiva de les persones
trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBIQ+ a Espanya, hem creat un espai
d’estudi conjuntament amb diferents psicoanalistes. Ha estat un espai de confluència entre la psicoanàlisis i els feminismes amb l’objectiu de llegir i analitzar com s’està presentat
la qüestió trans en l’àmbit dels moviments
socials i les teories feministes. Elaborar una
anàlisi d’aquest context servirà a El Safareig
per definir la posició que l’entitat vol adoptar
davants d’aquests canvis legislatius i socials
i poder oferir espais d’acompanyament a les
infàncies i adolescències trans, així com a les
seves famílies.
Les trobades mensuals ens han permès fer
tot un recorregut de treball molt ric i participar de diferents taules de debat i reflexió al
voltant d’aquest tema.

El Safareig
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B. UNA ESCOLTA ATENTA AL SEU TEMPS
Des de l’Àrea d’Atenció d’El Safareig oferim un espai d’escolta i tractament que ens
permet llegir els diferents símptomes contemporanis en relació a la diferència sexual i
les violències vers les dones. Vivim un temps en el que la multiplicitat de les identitats
de gènere i sexuals s’obren pas i, fent-ho, qüestionen els antics paradigmes teòrics i es
configuren noves pràctiques per atendre els malestars o el patiment subjectiu. Atentes
a aquests canvis pensem i oferim els serveis d’atenció de l’entitat.
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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
L’objectiu d’aquest programa és oferir un
entorn de tractament psicològic a infants i
joves tutelats per la Generalitat i residents
en CRAEs. Pel que fa a l’atenció, durant l’any
2021, el programa s’ha consolidat àmpliament
a Cerdanyola i s’ha convertit ja en un servei
de referència a la comarca. Hem treballat
colze a colze amb els equips educatius de
diversos CRAE que reconeixen la feina feta i
valoren la periodicitat i la qualitat de l’atenció
rebuda a tots els infants, cosa que ha suposat
augmentar el nombre de derivacions.

El Safareig

15

ETHOS
Ethos és un programa d’atenció a homes que
El Safareig va posar en marxa l’any 2019. Es
tracta d’un espai de tractaient per a homes
des d’una orientació no sexista. Un programa
pioner en el que facilitem un espai d’escolta
individual i de tractament voluntari. Una atenció per a homes que tenen problemes de violència amb la parella, les filles, o les dones del
seu entorn. Des d’ETHOS oferim també espais
de conversa amb homes que tenen prejudicis
masclistes, perquè puguin interrogar-se sobre
la funció que compleixen per a ells aquestes
idees esbiaxades i posar-les en qüestió.

VEUS MIGRADES
Veus Migrades és un altre dels programes
de l’àrea d’atenció d’El Safareig. El 2021 –tot i
seguir patint parcialment 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.
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ATENCIÓ A DONES INTERNES EN
CENTRES PENITENCIARIS
Durant el 2021 hem portat a terme un projecte
dins dels cinc centres penitenciaris de Catalunya on hi ha dones internes. La vida d’aquestes
dones sovint està atravessada per diferents
tipus de violències masclistes. El projecte ha
ofert un espai de tractament individual i grupal
per aquelles dones que de forma voluntària
han volgut revisar i posar paraules a tot aquest
patiment. Les destinatàries del projecte han
estat dones que en breu sortiran dels centres penitenciaris per a facilitar la inserció i el
replantejament de les seves vides, promovent
la construcció de relacions lliures de violències
masclistes.

MALESTARS TRANSGÈNERE
Servei d’atenció psicològica dirigit a infàncies i
adolescències trans i a les seves famílies. Des
d’El Safareig celebrem les múltiples possibilitats d’elecció d’avui en dia en relació al gènere i
la sexualitat. Ara bé, sabem que aquestes eleccions poden provocar desconcert i patiment, ja
sigui a la persona o a la seva família.
El servei d’atenció als malestars transgènere ofereix un espai d’acompanyament a les
infàncies, adolescències i famílies que estiguin
passant per aquesta situació. Creiem que es
important atendre a aquests malestars que
apareixen en el procés de transició, així com
orientar a les famílies en l’acompanyament
dels seus fills i filles.

El Safareig
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C. SEGONA EDICIÓ DEL POSTGRAU
L’any 2021 seguim, amb la complicitat de la Universitat de Barcelona, amb la segona edició
del 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 teòricopràctica i el desig
de seguir investigant i formant, l’any 2021 seguim, amb la complicitat de la Universitat de Barcelona, amb la segona edició del postgrau: Atenció psicològica i Acció
comunitària, Feminismes i LGTBIQ+. El curs ofereix aquells elements teòricopràctics
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.
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L’ÀREA DE FORMACIÓ
L’entitat ha anat escoltant, des de fa més de 19 anys, les demandes i
els canvis socials per dissenyar una oferta formativa de qualitat. Una
oferta que és fruit de l’experiència en el camp de l’atenció, les reflexions i el treball intern. El pensament feminista, l’atenció a dones i
infants des de l’orientació clínica psicoanalítica, així com l’acció social
adreçada als malestars associats al gènere i la sexualitat, han vist en
el postgrau reeditat aquest any per segona vegada la proposta més
singular de l’entitat i l’equip que el conforma.
Durant aquest 2021, a més, hem realitzat les formacions que es detallen a continuació:
• Protocol d’abordatge de la violència masclista al municipi de Lliçà
d’Amunt.
• Protocol per la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, gènere, identitat i expressió de gènere o preferència sexual, maternitat i conciliació de la
vida personal, familiar i professional a l’Institut Català Internacional
per la Pau.
• Formació en perspectiva de gènere i atenció en violència masclista
a l’equip professional de la Fundació Maria Raventós.
• Hem participat com a docents a d’altres formacions universitàries
com és la diplomatura de Postgrau en violència masclista de la UAB
• I a jornades com ara, l’atenció a homes que l’àrea de Feminismes i
LGTBI de l’Ajuntament de Cerdanyola va oferir al novembre.
El Departament de Drets Socials ens va encarregar la supervisió en
violència masclista dels equips de Serveis Socials dels territoris de
Lleida i de la Catalunya Central. Així, des de la tardor de 2021 hem
començat amb aquest espai de revisió i anàlisi de la pràctica professional en casos de violència masclista amb 4 equips de professionals
d’Àrees Bàsiques de Serveis Socials (ABSS) de diferents administracions.

El Safareig
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D. UNA COMUNITAT VIVA
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.
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ACTIVITATS DE L’ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA

Durant l’any 2021, des de l’Àrea d’Acció Comunitària hem participat en diverses
activitats: ponències, xerrades i taules rodones.
- Ponència a les Jornades online de la Universitat de Castilla la Manxa: “Las
Instituciones en tiempos de pandemia: retos educativos, políticos y sociales”.
- Organització de la xerrada online en el marc del 8 de Març, a càrrec de María
Jesús Izquierdo: “El coronavirus como oportunidad”.
- Xerrada a la sala de plens de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga: “La
violencia masclista en la parella”.
- Xerrada a l’aula de la Gent Gran de l’Ajuntament de Montcada i Reixac: “Gènere, ovid i salut mental”.
- Participació, en el marc del 25N, Dia internacional contra la violència de gènere, a la taula rodona del Fòrum contra les violències masclistes que portava
per títol: “Mind the Gap: apropant postures al moviment feminista”. Un acte
organitzat per la Plataforma Unitària contra les violències de gènere.
D’altra banda, i de la mà de la cooperativa cultural LaLaberinta, vam guanyar
una de les beques ‘Premis Barcelona 2020’ de suport al teixit cultural, educatiu
i científic. El projecte porta per títol: “Cossos en Conflicte: Feminisme i tecnologies de la imatge”. És un projecte de recerca entorn dels feminismes i les tecnologies de la imatge connectant la programació expositiva de Fabra i Coats:
Centre d’Art Contemporani de Barcelona i Fàbrica de Creació amb espais educatius del districte de Sant Andreu. En el nostre cas hem connectat l’exposició
de l’artista Núria Güell, “Tot ordre es vol pur”, amb un laboratori de treball amb
joves al voltant dels cossos i els vincles en l’era Covid.

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. Des de l’àrea
d’orientació laboral d’El Safareig orientem, formem i acompanyem 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. Durant aquest 2021 hem seguit desenvolupant
els programes MAIS i Enxaneta, oferint formacions i connexions amb el món laboral per
a diverses dones. Hem establert convenis de pràctiques amb entitats com Creu Roja i el
Museu Ca n’Oliver de Cerdanyola. A més hem signat nous convenis amb empreses, com el
de la Cooperativa Suara. Destaquem també que hem mantingut tallers diversos via Zoom,
per tal de mantenir les mesures de seguretat de la pandèmia i hem rebut una nova subvenció de Treball i Formació per un programa que aposta per la millora de l’ocupabilitat
de les persones trans, dones en situació de violència de gènere o dones en situació d’atur
de llarga durada.
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MAIS
MAIS és el programa de Mesures Actives d’Inserció RGC
(renda garantida de ciutadania) i s’adreça a dones en
situació d’atur 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: Dones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no
ocupades (DONO), i destinatàries de la renda garantida
de ciutadania (RGC).

ENXANETA
ENXANETA és un programa adreçat a dones en recerca de feina i/o interessades en la millora de la situació
actual.
L’OBJECTIU és la inserció laboral d’aquestes persones
proporcionant-les 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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“El Safareig: amb aquest nom tan col·loquial, tan femení si es vol,
un equip de professionals obre, des de fa anys, espais de diàleg,
reflexió i orientació sobre alguns símptomes contemporanis com
ara la violència masclista o la perspectiva de gènere. Vaig conèixer
la iniciativa a partir d’interessar-me pels nens trans: sabia que a
l’equip d’El Safareig hi havia persones interessades en les aportacions de la psicoanàlisi, algunes formades a la Secció Clínica de
Barcelona, i que allà hi trobaria un saber enllaçat amb la pràctica
i permanentment actualitzat, és a dir, viu i rigorós a la vegada. He
tingut la fortuna de comptar amb l’acompanyament de la María
Cabral, la Lídia Vaquero i la Mònica Aranda en el meu recorregut
per entrar en l’anomenada “perspectiva de gènere”, terme que en
realitat denota una forma de subjectivitat sense Altre que convindrà seguir estudiant. En una justa reciprocitat, les responsables del
postgrau de formació em conviden, des de l’any passat, a formar
part de l’equip docent. L’aventura està en marxa, només puc dir
que trobo en aquestes col·laboracions l’ambient, l’estil i sobretot
el desig decidit que marquen els projectes amb futur. Llarga vida
a El Safareig”.
Anna Aromí
Psicoanalista a Barcelona. Llicenciada en Filosofia i Lletres
(Ciències de l’Educació)
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“M’acosto a El Safareig en un moment d’interval laboral. El
meu recorregut professional és en l’acompanyament en
processos de recuperació de violències i, com a tal, conec
l’entitat pel seu trajecte en aquest aspecte, així com per la
perspectiva psicoanalítica i mirada concreta de les seves
professionals. A principis d’any se’m proposa continuar
endavant amb el Projecte Veus Migrades –un espai grupal
d’acompanyament al dol migratori–, i en aquesta ocasió
fer-ho des de la disciplina artterapèutica. Veus Migrades és
un espai, on allò individual i comunitari entren en diàleg,
on és possible escoltar i parlar des de diferents llenguatges: verbals, no verbals, simbòlics i sensorials. Des d’on
mirar les capacitats de les persones i des d’on aquestes,
des de la seva subjectivitat, puguin marcar el propi itinerari. En aquesta tasca m’he sentit acollida i recolzada per part
de les professionals que m’he trobat a El Safareig i això,
genera ganes de continuar traçant camins des d’aquesta
forma de fer”.
Alba Serra Muntané
Art terapèuta del programa Veus Migrades

”Durant aquest passat 2021 he col·laborat amb El Safareig
en dos moments. A la Universitat de Castella - La Manxa,
Mònica Aranda, María Cabral i Lídia Vaquero, ens van regalar una sessió molt interessant sobre la seva pràctica
clínica. El “partit de tornada” es va celebrar a la Universitat de Barcelona al postgrau Atenció Psicològica i Acció
Comunitària, Feminismes i LGTBIQ+ on conversem sota el
mateix paraigua dels feminismes i la psicoanàlisi sobre els
reptes per a la transformació social, avui.
Compartim un desig de pensament situat, compromès i
disposat a confrontar-se sense ingenuïtats amb allò que la
nostra subjectivitat pot reproduir, però també modificar,
el que no volem... per això seguim insistint en la conversa
difícil i necessària entre psicoanàlisi i feminismes”.
José Enrique Ema
Professor a la Universitat de Castella - La Manxa
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“Les persones que treballem en l’atenció directa sovint
tenim la necessitat de formar-nos i repensar les nostres
maneres de fer. Quan vaig trobar el postgrau Atenció psicològica, acció comunitària, feminismes i LGTBI+ que organitza El Safareig, vaig pensar que era una proposta que
podia satisfer les meves ganes de saber. El que no esperava és que la perspectiva piscoanalítica, en la què s’emmarca el postgrau, em generés tant de moviment intern,
a voltes contradiccions, debat, reflexió i ganes de seguir
comprenent la complexitat que ens acompanya i que no
hi cap en un titular”.
Bernat Chueca
Alumne del postgrau Atenció psicològica i acció comunitària, feminismes i LGTBIQ+ en col·laboració amb la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona

“Vaig conèixer El Safareig a través del Servei de Rehabilitació on treballo des de fa 12 anys. Al llarg d’aquest temps
hem tingut diverses ocasions de treballar plegades en projectes adreçats a les dones internes en centres penitenciaris, copsant juntes les seves vulnerabilitats i coneixent
les histories de vides dures, marcades per marginacions i
violències, i abocades a activitats delictives.
L’actuació d’El Safareig posa de manifest que amb professionalitat i rigor, amb confiança i sensibilitat, és possible
fer de l’estada a la presó una oportunitat oberta a l’esperança i a la resiliència. No és fàcil. No sempre s’aconsegueix. Les professionals d’aquest camp sabem que hem
de ser tolerants al fracàs si ho volem continuar intentant.
Per això, és important comptar amb entitats de referència
com El Safareig que ens recolzi aportant criteri, iniciativa
i visió i, sobretot, posant les persones en el centre de tota
intervenció.
Elena Martín Hernández
Servei de Rehabilitació. Direcció General d’Afers Penitenciaris - Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya
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