Atenció i prevenció de les violències
masclistes
Úrsula Santa Cruz, responsable d’empoderament personal

“L’enfocament de les problemàtiques no
pot ser una plantilla, la metodologia de
treball ha de respondre a les experiències
de les dones”

Detectar casos de violència masclista entre les dones que arribaven a Surt per fer
processos d’inserció i inclusió duu a obrir l’any 2005 la línia d’atenció i prevenció. El procés en què participen les dones que arriben al SIARE (Servei Integral
d’Atenció, Recuperació i Empoderament) és un procés terapèutic que resulta empoderador. Les dones són protagonistes del seu propi procés. Per això, l’enfocament de les problemàtiques no pot ser una plantilla, la metodologia de treball ha
de respondre a les experiències de les dones. És prioritari pel servei.
A través del SIARE, oferim atenció individual i grupal a les dones, així com formació a professionals, participem en xarxes i, el 2015, hem començat a fer treball
familiar, amb els fills i filles de les dones participants. Confiem que aviat, el SIARE
compti amb una casa d’acollida. De fet, és un projecte que entrarà en funcionament en quan rebi el finançament per posar a disposició les places. És una peça
clau en el model d’atenció integral que planteja el SIARE.
També dins de la línia d’atenció i prevenció de la violència, atenem dones en
procés de recuperació de situacions de tràfic per a l’explotació sexual. Ho fem
encarregant-nos de l’acompanyament laboral a les dones que formen part del
programa de Recuperació Apoderament i Inserció Sociolaboral per a Víctimes de
Tràfic amb finalitat d’explotació sexual (RAI).
Com a repte principal tenim ampliar la projecció del servei. Hem de resoldre la
baixa participació de dones als tallers grupals, dirigits a treballar elements imprescindibles pels processos d’empoderament personal. Per què els grups no
s’omplen? Les difícils circumstàncies de les dones, la manca de temps o el fet que
no els agrada treballar en grup. Per canviar la situació, obrirem els tallers del SIARE a dones que no han estat ateses a Surt. En la mateixa línia, hem de trobar més
participants a la Xarxa de mentores, un projecte en què dones supervivents de
violència masclista recuperades actuen com a referents d’altres dones que estan
en una situació menys avançada del procés de recuperació.

Enguany, hem començat a ampliar aliances i enfortir vincles. Són poques les
entitats que treballem l’atenció a situacions de violència masclista i ens hem de
conèixer per col·laborar. Hem représ la participació en espais i xarxes com el
Consell de Dones i la Comissió de Treball de Prevenció del Sexisme de l’Ajuntament de Barcelona i la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, que
resulta estratègica per fer incidència política.

67 dones participants en l’atenció individual
Impuls de 2 grups de prevenció i sensibilització amb col.lectius
d’alta vulnerabilitat
Participació en 3 recerques sobre violència masclista

Tallers grupals

Es dirigeixen a treballar qüestions clau per l’empoderament personal de les dones supervivents de violència masclista, com la comunicació, la presa de decisions, l’autoestima, la presa de consciència del que passa pels seus cossos, la revalorització de si mateixes, el projecte vital i el balanç de competències. El 2015, s’ha
format un nou grup de teràpia corporal integrativa.
L’objectiu del grup era aconseguir una relació més positiva amb el propi cos, reduir el dolor físic i l’ansietat, per poder-se desfogar i fer cohesió entre les participants. Com que la majoria de dones tenen moltes dificultats amb la relació amb
el seu cos, el del grup va ser un treball profund. L’espai els va permetre posar en
pràctica tècniques de gaudi i de relaxació, aplicables durant el taller i també a
casa.

11 grups
30 dones en les accions grupals

Violència: tolerància 0

És un espai grupal per empoderar-se a partir de parlar explícitament de violència. Les dones fan el treball de veure com se n’estan sortint, els recursos que tenen
i la seva capacitat de resiliència. S’han dut a terme tres grups: un a l’espai de la
Fundació Surt i dos a Badalona, en col·laboració amb el Consorci Badalona Sud.
El programa ha treballat per enfortir les potencialitats i promoure competències
personals i socials, prendre consciència de la pròpia identitat per tal de potenciar
una imatge positiva, fomentar estratègies que permetin a les dones tenir control
sobre les seves vides i fer front a situacions o conflictes, així com als efectes que
la violència ha tingut en diferents àmbits de la vida, tot enfortint la confiança en
les capacitats personals per gestionar la pròpia vida.

3 grups
11 participants

Xarxa de mentores

L’objectiu del projecte és que dones supervinents de la violència masclista en una
fase de recuperació òptima puguin fer de referents i ajudar dones que es troben
en fases més inicials del procés, fent-los de referents. Les mentores, com a voluntàries de la xarxa, comparteixen les seves experiències i posen davant dels ulls
d’altres dones l’evidència que es pot sortir de la violència. Actuen, així, de mirall
i reforcen l’esperança. Com a contrapartida, les mentores accedeixen a tallers
programats per i amb elles.
A més, de cara a la societat, les mentores fan treball de sensibilització, una línia
iniciada amb l’elaboració del curtmetratge Llaços de força. En el marc del SIARE,
ens proposem ampliar la feina de sensibilització social per tal que es (re)conegui
la veu de dones que han sortit de la violència masclista. Per aconseguir-ho, però,
és imprescindible ampliar les dones vinculades a la xarxa.

5 participants

Projecte de Recuperació, Apoderament i Inserció
Sociolaboral per a Víctimes de tràfic amb finalitat
d’explotació sexual (RAI)

El projecte s’adreça a dones que han estat víctimes de xarxes de tràfic de persones
amb finalitat d’explotació sexual i que decideixen continuar al país d’acollida,
disposades a emprendre un viatge de recuperació, empoderament i inclusió a la
societat i al món laboral.
El RAI, fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona,
SICAR cat i la Fundació Surt, té l’objectiu de treballar habilitats i competències
que permetin a les dones recuperar-se, conèixer millor el seu entorn, orientar-se
cap a una professió i apropar-se al mercat de treball.

21 dones participants
Un 75% (12 dones) del grup prelaboral milloren competències
mitjançant formació tècnica o de base

Un 90 % (9 dones) del grup laboral milloren competències
mitjançant formació tècnica o de base

Un 82% (9 dones) del grup laboral han fet una inserció laboral
o més en el mercat formal

“La nostra il·lusió és que trenquin amb la por”
“Quan parles amb dones que estan vivint situacions en què els és impossible sortir de
la violència, perquè no tenen feina, perquè tenen fills a càrrec, perquè emocionalment
o per cultura no se’n poden sortir, sents molta empatia. Encara que en alguns aspectes
no hagis patit el mateix que elles, et toca a fons. Fer de mentora no és una feina fàcil”.
Tot i l’esforç emocional que li suposa, la Carla col·labora a la Xarxa de mentores del
SIARE, una funció que demana “ser forta i tenir la teva vida ben alineada, per evitar
que t’esquitxi”, reconeix.
Sintetitza la seva tasca de suport en transmetre a les dones un missatge des de la
pròpia experiència: “Tot i viure situacions molt difícils, te’n pots sortir, amb molta força
i sabent que hi ha persones i associacions que col·laboren amb tu”. La Carla valora
com a imprescindible que les dones que han sobreviscut la violència masclista en l’àmbit de la parella i han refet la seva vida es presentin com a referents a altres dones que
encara no n’han sortit. I encara més, de cara la societat, que plantin cara a la imatge
de víctima. “Mai m’he considerat una víctima ni crec que ningú s’hi consideri. Tens la
mala sort de tenir una persona al costat que et maltracta”, critica la Carla. L’objectiu,
ben clar: “A mi m’agradaria aconseguir que la societat no digui que som unes pobres
desgraciades, sinó, al contrari, que som persones molt fortes”.
Per això, a més de donar suport directe, vinculada a la Xarxa de mentores aspira a
transformar les actituds predominants cap a les dones que han viscut o viuen violència
masclista. “Ens trobem amb acusacions de l’estil de ‘si t’ha passat això és perquè ho
has aguantat’. No serà perquè tenen fills? Perquè no poden sortir de casa? Perquè la
família les apreta? Perquè no poden marxar? La gent no ho entén... Les preguntes que
et fan si s’assabenten del que t’ha passat no ajuden. No empatitzen”, lamenta.
Pensant en el futur de la Xarxa de mentores, la Carla confia que l’abast del treball de
la Xarxa pugui ampliar-se i aportar esperança i fortalesa al màxim de dones. “La nostra il·lusió és que trenquin amb la por. Totes les mentores volem que puguin sortir-se’n i
que, si de moment no tenen independència econòmica, ni emocional i tabús culturals,
almenys, que sàpiguen que poden arribar a trencar amb totes les pors que tant costen
de trencar”.

Acció comunitària
Ana Camargo, responsable de l’àrea d’empoderament comunitari

“Per completar un procés
d’empoderament cal transformar
valors, estereotips, actituds i
prejudicis”

La d’acció comunitària és una línia jove a l’entitat, però amb cada vegada més
presència. Ha d’entendre’s com una peça del procés d’empoderament de les dones ja que, per culminar-lo, cal treballar sobre la base de la societat i transformar
valors, estereotips, actituds i prejudicis.
En aquest terreny, Surt aporta una potent metodologia, el procés d’empoderament, i incorpora les metodologies de desenvolupament comunitari i de dinamització comunitària per intervenir en els valors que han de permetre que les comunitats incorporin la diversitat com a valor, alhora que transformar el sistema de
relacions de gènere i culminar, així, el procés d’empoderament de les dones, en
tant que ciutadanes.
La metodologia de l’empoderament busca tornar el poder a les persones, permetre que vagin adquirint eines per prendre decisions que els aportin més poder
sobre si mateixes. Alhora, és important treballar la mirada de l’empoderament
des de la comunitat, és a dir, empoderar-la per què sigui agent transformador de
les seves pròpies realitats.
L’enfocament de gènere i l’intecultural van de la mà en la nostra acció. L’escenari
social d’heterogeneïtat que resulta de les migracions duu associada una realitat
en què es construeixen estereotips de gènere culturalitzats, travessats de racisme
i també de l’eix de classe social, que el que fan és frenar el desenvolupament de
les dones. Dit d’altra manera, als estereotips de gènere se’ls afegeix l’etnicitat i,
per tant, la realitat diversa ha de mirar-se des de l’òptica del gènere.
La interculturalitat és, per a nosaltres, un projecte eticopolític, que aspira a promoure relacions d’igualtat entre persones d’orígens diversos, basades en el reconeixement mutu i en què s’entengui la diversitat com un valor. Posem l’accent, no
en la diferència, sinó en el que ens uneix, el que tenim en comú per construir el
marc de convivència compartit.

Projectes d’Intervenció Comunitària
Intercultural (ICI)

Surt ha gestionat dos dels projectes ICI de l’Obra Social La Caixa. Un, a Badalona,
al barri de Sant Roc, i l’altre a Barcelona, als barris del Clot i Camp de l’Arpa.
Els ICI es despleguen en territoris d’alta diversitat cultural. A més de detectar necessitats, el projecte intervé per afavorir les relacions de convivència entre veïns
i veïnes de diversos orígens que viuen en un mateix territori. No és un projecte
que s’adreci a persones d’origen estranger, sinó un projecte dirigit a reforçar (si
n’hi ha) o a crear estructures comunitàries que facilitin processos per afavorir
la convivència. Des de la perspectiva de l’empoderament, el projecte persegueix
que la comunitat sigui la que treballi per aconseguir el model de convivència que
beneficïi totes les persones que en formen part.
Per tal que no hi quedin buits, el procés ha de comptar amb tots els actors de la
comunitat (veïns i veïnes, personal tècnic i càrrecs polítics). Tots hi tenen un rol i
la metodologia d’organització intenta articular la participació i el treball col·laboratiu d’acord amb el nivell de responsabilitat que cada un dels subjectes té.

ICI Clot i Camp de l’Arpa
1613 dones participants i 1441 homes
65 accions
ICI Badalona
500 dones participants i 316 homes
7 accions

Desenvolupament comunitari i
servei de convivència

Es tracta d’intervencions sobre la comunitat dirigides a aportar-li eines, que s’empoderi i resolgui les seves necessitats. En aquest marc d’acció, durant el 2015 s’ha
continuat treballant el Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) del barri de la
Ribera, a Montcada i Reixac. El PDC es va posar en marxa l’any 2005 per promoure la implicació i la participació del veïnat i les associacions, els recursos tècnics i
l’Administració en el procés de millora de les condicions de vida i convivència al
barri. Des del 2014, Surt n’és l’entitat gestora.
Dins dels processos, treballem de manera global amb la comunitat per promoure’n la participació activa i afavorir la millora de les condicions de vida i les relacions de convivència intercultural i, alhora, atenem l’especificitat que hi ha dins
la comunitat; parem atenció a grups amb necessitats específiques, als quals es
dediquen accions per aportar-los més eines. En el cas del procés de la Ribera, per
exemple, s’ha creat “El te de les dones” com a espai de promoció de l’empoderament i la participació, adreçat a dones del barri, per afavorir el desenvolupament
comunitari.

666 dones participants i 364 homes
45 accions
També durant el 2015 hem gestionat el Servei de Convivència d’Horta-Guinardó,
a Barcelona. És un servei municipal dirigit a promoure la convivència intercultural i la cohesió social del districte. Per accions de convivència, s’entén les que
afavoreixen una relació de respecte i comunicació entre persones, grups, institucions i comunitats que cohabiten en un mateix espai i temps. La voluntat de la
feina és que el districte sigui entès com un lloc intercultural, on l’atenció i la intervenció no han d’anar només dirigides a persones nouvingudes, sinó a impulsar la
interconnexió positiva, tenint en compte la diversitat entre els veïns i veïnes que
hi conviuen i construeixen de manera conjunta.

66 dones participants i 35 homes
38 accions

Recerca i innovació
Núria Francolí, responsable de l’àrea de recerca i innovació
L’àrea de recerca i innovació és un espai de pensament i reflexió de la realitat
social. Fem recerca social feminista, que es nodreix de l’acció i innovació que es
fa des de la resta de l’entitat alhora que aporta coneixements i eines per a la intervenció de les professionals de Surt.
Fer recerca social feminista vol dir entendre que els fenòmens i les transformacions socials no són neutres al gènere i que el gènere, entès com a construcció
social i històrica, és transversal a l’organització social i a la vida de les persones.
Estudiar la societat des d’una perspectiva feminista és fer una lectura i una anàlisi que ens permet fer visible allò invisibilitzat i donar valor a allò desvaloritzat.

“Estudiar la societat des d’una
perspectiva feminista és fer una
lectura que ens permet fer visible
allò invisibilitzat i donar valor a
allò desvaloritzat”

Durant els primers anys d’existència, l’àrea de recerca va treballar molt per sistematitzar tot el treball que es feia a la resta de l’entitat en matèria de model de
competències i inserció de les dones al mercat laboral. Amb les transformacions
dels últims anys, l’entitat en general i, per tant, també, l’àrea de recerca, han ampliat les seves línies de treball i especialització. Així, si bé s’han continuat portant
a terme projectes de recerca relacionats amb la realitat de les dones al mercat
de treball, és cert que durant els últims anys s’han diversificat les línies de treball. Actualment, doncs, es poden identificar clarament cinc àmbits d’investigació:
violència masclista, tràfic de dones amb finalitat d’explotació, dones migrades,
migracions i ciutadania, mercat de treball i exclusió social.
Durant el 2015, hem portat a terme diversos projectes, entre els quals destaquen
els relacionats amb la violència masclista, el tràfic de dones amb finalitat d’explotació i dones migrades i ciutadania.
En relació als projectes duts a terme en l’àmbit de la violència masclista, cal identificar dues línies diferenciades. En primer lloc, dos projectes sobre violència
masclista i comunitats gitanes. Des d’aquesta línia de treball, s’han elaborat dos
projectes de recerca-acció, a través dels quals hem pogut conèixer millor el fenomen i entendre’n la complexitat. A més, aquests dos projectes ens han permès
realitzar formacions per a professionals i crear materials de sensibilització.

De forma paral·lela a aquesta línia de treball, també hem continuat treballant en
la línia de recuperació i prevenció de la violència entre nois i noies que viuen en
centres residencials.
En relació al tràfic de dones amb finalitat d’explotació, hem realitzat estudis sobre el tràfic per a l’explotació sexual des d’una perspectiva de gènere i l’explotació sexual de dones romaneses, així com de tràfic per a l’explotació laboral en el
servei domèstic.
Finalment, en la línia de recerca de dones migrades i ciutadania, s’ha dut a terme
un projecte sobre participació de les persones migrades des d’una perspectiva
de gènere, amb una anàlisi de la situació a Barcelona i una experiència pilot de
mentoria per a la participació associativa.

13 projectes i estudis (9 europeus)
5 projectes liderats · Participació en 8 trobades europees

EmpoweringCare. Empoderament de noies
que viuen en centres residencials

Les noies joves que viuen en centres tutelats sota la responsabilitat legal de
l’Administració pública són un col·lectiu social altament vulnerable, ja que
es troben en una posició en la qual interseccionen diversos factors que poden
generar situacions de discriminació i violència.
Davant d’aquesta realitat, el projecte EmpoweringCare, finançat per la Unió
Europea, coordinat per Surt i realitzat a Catalunya, Finlàndia, Itàlia, Xipre i
Bulgària, tenia com a objectiu fer una recerca per ampliar el coneixement sobre
les experiències de violència i abús contra les noies adolescents que viuen en
centres de tutela sota la responsabilitat legal de les autoritats públiques, realitzar
programes pilot d’empoderament amb les noies, elaborar un manual i fer
formació a professionals.
Els resultats de la recerca van mostrar que un percentatge important d’aquestes
noies havia patit violència. A més, la recerca també va apuntar que els rols de gènere eren generalitzats i persistents en els discursos i pràctiques de les noies. Els

programes d’empoderament amb les noies van incidir, precisament, en qüestionar els estereotips de gènere i van servir per iniciar un procés d’empoderament
de les noies dels centres. D’altra banda, el manual per a professionals es va pensar com una font de recursos, orientacions pràctiques i dinàmiques grupals perquè els i les professionals les puguin integrar en el funcionament diari del centre
(www.empoweringcare.eu).

Parti-GE.MI. Obrint vies de participació: mentoria

i desenvolupament d’habilitats per a la ciutadania
activa des d’una perspectiva de gènere

Parti-GE.MI. ha estat un projecte transnacional finançat pel Fons Europeu per a la
integració de nacionals de tercers països de la Unió Europea, realitzat entre 2013
i 2015 a Atenes, Frankfurt, Florència i Barcelona, amb la coordinació del centre
grec de recerca de gènere Diotima.
El projecte ha pretès impulsar la participació de la població migrada des d’una
perspectiva de gènere a tres àmbits estratègics: sindicats, AMPAs i espais de participació locals. Per tal d’assolir aquest objectiu, es va realitzar una primera fase de
recerca, a mode de diagnosi, i a continuació tallers de formació (28 participants)
i una experiència pilot de mentoria per a la participació a sindicats, associacions,
partits polítics i AMPAs (25 participants).

Consultoria de gènere
Amanda Alexanian,
responsable de l’àrea de consultoria de gènere
Canviar la mirada androcèntrica costa molt, perquè comporta un canvi de paradigma, qüestionar-nos i qüestionar com s’organitza la nostra societat.

“Canviar la mirada androcèntrica
costa molt, perquè comporta
qüestionar-nos i qüestionar com
s’organitza la nostra societat”

Davant d’aquesta realitat, la voluntat central de l’àrea de consultoria és promoure la incorporació de la perspectiva de gènere a la forma d’analitzar la realitat i
d’actuar-hi. Administracions, entitats del tercer sector, empreses i, en general, el
conjunt de professionals que treballem amb persones, tenim la responsabilitat
d’incorporar de manera transversal aquesta perspectiva, perquè totes les polítiques, programes, projectes i accions siguin més integrals, eficaços i justos. Amb
aquesta finalitat, la consultora de gènere s’especialitza en assessoraments i formacions a una multiplicitat d’agents socials, públics o privats.
Entre els assessoraments del 2015, els principals projectes han estat elaborar el
Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, per promoure l’equitat de gènere en l’estructura i la gestió interna; elaborar, per encàrrec del Centre
d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), el recurs pedagògic sobre violència masclista a l’espai públic; i fer l’enquesta a dones de la Conca d’Òdena, en el
marc del Pla d’igualtat de gènere 2016-2019.
Durant l’any, també s’ha donat seguiment a projectes anteriors i és destacable
haver obert noves línies formatives. Entre d’altres, hem fet formacions sobre
violències masclistes (prevenció de l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o per
raó d’orientació sexual, per als ajuntaments d’Igualada i de Montornès del Vallès, així com sensibilització i formacions a joves sobre els espais urbans de la
violència) i formacions per introduir la perspectiva de gènere a diversos àmbits
(curs online sobre perspectiva de gènere en els projectes dels Fons Europeus, pel
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i eines per
introduir la perspectiva de gènere en el treball amb noies i nois tutelats en centres residencials d’acció educativa [CRAEs], pel Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya).

En el balanç del 2015, també hem de destacar el fet d’haver ofert formacions
sobre perspectiva interseccional (Abordatge de la violència masclista en dones:
una perspectiva intercultural, per l’Institut Català de les Dones; Perspectiva de
gènere en l’acció comunitària, per l’Ajuntament de Sant Boi, i Introducció de la
perspectiva de gènere des d’una mirada interseccional, per la Fundación Atenea),
així com l’activitat en programes formatius de Barcelona Activa, en matèries com
mediació i comunicació negociadora.
Tot i els avenços en la promoció de l’equitat de gènere per part de les administracions, entitats i empreses, és imprescindible que en tot àmbit de la societat tinguem present, de manera permanent, que la feina a fer per viure l’equitat encara
és molta.

3 plans d’igualtat
16 cursos formatius
228 professionals participants en les formacions

Proposta educativa per a l’empoderament de noies
adolescents i joves del centre educatiu Can Llupià de
Justícia Juvenil des d’una perspectiva de gènere

El projecte, realitzat amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones, va centrar-se en acompanyar l’equip professional i les noies internades amb l’objectiu
de desenvolupar processos d’empoderament de les adolescents i joves residents.
Com a producte final, vam elaborar una guia d’intervenció metodològica per a
professionals, per tal de donar continuïtat al procés i facilitar eines per treballar
amb les noies.
El projecte va ser molt ben valorat i ha estat escollit com a projecte a presentar en
la Jornada de sensibilització “La intervenció amb perspectiva de gènere: un repte
de la justícia juvenil” del maig de 2016, organitzada pel Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya.

Curs de formació sobre eines per introduir la
perspectiva de gènere en el disseny i gestió de
projectes de Serveis Socials

Des de l’àrea de consultoria de l’entitat hem posat molt èmfasi en la formació,
com a eina fonamental de transformació social. El curs de formació sobre eines
per introduir la perspectiva de gènere en el disseny i gestió de projectes de serveis
socials (organitzat pel Departament de Benestar Social i Família i l’Institut Català
de les Dones de la Generalitat de Catalunya) es realitza des del 2014 i te l’objectiu
de formar i facilitar eines als i les professionals amb vinculació als Serveis Socials
per promoure la integració de la perspectiva de gènere en el disseny i la gestió de
projectes que desenvolupen en la seva pràctica laboral.
Cada edició del curs (20 hores) és una oportunitat d’intercanviar coneixements,
entrar en contacte amb una àmplia xarxa de professionals i, en definitiva, contribuir a mirar de manera més justa les persones amb les quals treballem.

