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PROJECTE HABITATGE PER DONES SUPERVIVENTS 
Habitatge per la dignitat femenina 

 

INTRODUCCIÓ.-   

La violència masclista és una xacra de la nostra societat que conviu silenciosament 

amb nosaltres. Diàriament els mitjans de comunicació ens revelen un nou cas i les 

xifres d’aquest 2016 són esfereïdores: 9.591 víctimes de violència domèstica ateses i 5 

víctimes mortals a Catalunya. Això és la punta de l’iceberg, ja que hi  ha moltes dones 

que ho estan patint i no s’atreveixen a fer el pas de denunciar-ho. 

 

Des de les entitats d’acció social cal treballar la violència masclista des d’un vessant 

transversal, incidint en la prevenció, però també en l’atenció, l’assessorament i 

recuperació de les dones. I és en aquesta darrera dimensió on la Fundació SER.GI vol 

actuar, assegurant un recurs habitacional assequible a les dones i a llurs infants, i 

oferint l’acompanyament necessari per a una reincorporació satisfactòria. 

 

 

DESCRIPCIÓ.- 

Existeixen recursos d’urgència per a l’atenció de dones maltractades i els pisos de 

transició a la vida autònoma, però degut a l’elevat nombre de dones i de famílies 

monomarentals ateses, aquests recursos han de limitar la temporalitat de l’estada de 

les seves usuàries, fet que provoca que algunes d’elles no hagin pogut assolir el grau 

d’autonomia necessari per fer un desinternament amb prou garanties d’èxit. 

 

El handicap no és només econòmic, també ens trobem amb dones que requereixen 

més temps per aconseguir normalitzar la seva vida, degut a que han patit situacions 

molt traumàtiques. I en aquest procés de recuperació cal que tinguin un referent que 

els pugui acompanyar i assessorar en allò que necessitin. 

 

Per aquest motiu la Fundació SER.GI vol crear un dispositiu d’habitatges d’inclusió 

específic per a dones soles o famílies monomarentals que no han assolit el grau 

d’autonomia necessari per a poder viure amb dignitat després de la seva estada en el 

pis de transició per a dones maltractades. 
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OBJECTIUS.- 

- Cobrir la necessitat bàsica del dret a l’habitatge per a dones 

víctimes/supervivents de la violència de gènere en el moment en què finalitza 

la seva estada en les cases d’ acollida. 

- Acompanyar les usuàries en el seu procés d’autonomia. 

- Oferir un suport en la presa de decisions. 

- Esdevenir referents positius per la usuària en la seva nova etapa de 

normalització i recuperació del control de la seva vida. 

 

 

DESTINATÀRIES.- 

Usuàries que hagin passat per un recurs especialitzat per a dones víctimes de violència 

masclista i que necessitin el recurs d’habitatge protegit, ja sigui perquè la seva situació 

econòmica no els permet d’arrendar un pis a través dels canals convencionals, perquè 

no ha assolit el grau d’autonomia òptim o bé perquè la seva situació requereix d’un 

acompanyament més individualitzat durant un temps més perllongat. 

 

 

MARC METODOLÒGIC.- 

Pensem que el model de l’acompanyament socioeducatiu és el més adequat per a la 

intervenció en el camp de la violència domèstica.  

 

El model de l’acompanyament pretén promoure el canvi en persones que tenen la 

seva xarxa social debilitada, o que es troben en una situació de desavantatge o 

dificultat i, en conseqüència, en un punt de partida gens òptim per a l’emancipació i 

l’autonomia. La clau de l’acompanyament és facilitar les connexions amb xarxes 

operatives que puguin ajudar la persona.  

 

En comparació amb d’altres models d’intervenció, l’acompanyament socioeducatiu té 

unes característiques específiques que no es donen en cap altra relació educativa ni 

terapèutica i que són les que el fan útil com a estratègia de treball.  

 

Aquestes característiques són: 

 

 • El vincle d’acompanyament socioeducatiu estableix una relació interpersonal de tu a 

tu en què la vinculació emotiva hi juga un paper rellevant. El respecte i el 

reconeixement mutu és el fonament que enforteix aquest vincle. 
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• L’apoderament: la presa de decisions sempre és del subjecte, en aquest cas, de la 

persona. L’acompanyant demostra a l’acompanyat que confia en les seves pròpies 

capacitats de resolució dels problemes. 

 

• La connectivitat: l’acompanyament proporciona directa o indirectament recursos 

pràctics, formatius, d’habitatge, laborals,de lleure, etc.. Obre la curiositat i l’interès del 

subjecte, a més de facilitar la seva connexió amb xarxes normalitzades. 

 

• La intenció educativa: això distingeix aquesta relació d’una relació d’amistat. En una 

relació d’acompanyament hi ha algú que acompanya i algú que es deixa acompanyar. 

Cadascú ha d’ocupar el seu lloc i reconèixer el de l’altre. La relació vol promoure un 

canvi, per això parlem d’intencionalitat educativa. Acompanyar no és només fer 

companyia i passar l’estona. 

 

• L’equilibri: entre l’autonomia i el control; el fet de participar de la vida del subjecte, 

saber què fa, què li preocupa o què desitja, però respectant en tot moment la seva 

intimitat. 

 

També val la pena citar en aquest punt a l’influent psicòleg americà Carl Rogers1, que 

va establir els requisits i condicions necessaris per a un òptima relació interpersonal 

d’ajuda: 

1. Respectar el ritme de l’altre. 

2. Responsabilitzar-se de si mateix. 

3. Actuar segons els propis sentiments: autenticitat i genuïnitat. 

4. Acceptació incondicional: valoració i respecte. 

5. Expressar els propis sentiments i idees: confrontació i transparència. 

6. Empatia: entendre i comprendre els sentiments positius i negatius de l’altra 

persona, percebre’ls i comunicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1“El proceso de convertirse en persona: mi técnica terapéutica”. Carl R. Rogers (1961) 



 
 

5 
 

ÀMBIT TERRITORIAL 

La ubicació dels pisos seria a Girona ciutat, ja que és indispensable poder tenir accés al 

màxim de recursos (formatius, d’inserció laboral, educatius, etc.) per tal de facilitar la 

inserció social de les beneficiàries del projecte. A banda, les usuàries ja porten un 

temps vivint al municipi i, en alguns casos, han pogut crear xarxes de suport. 

 

RECURSOS HUMANS i MATERIALS - PRESSUPOST 

Per a poder portar a terme el projecte ens plantegem d’entrada comptar amb un parc 

de 4 habitatges destinats exclusivament a dones que han patit violència domèstica i 

que ens vénen derivades pels recursos d’acolliment d’urgència. 

D’aquests, 2 serien destinats a pisos compartits (per a dones soles o amb màxim 1 

fill/a) i els altres 2 serien habitatges unifamiliars. 

 

En relació als recursos humans calculem que són necessàries 8 hores/setmanals d’una 

educadora social per tal de poder realitzar l’acompanyament social necessari dels 

quatre habitatges.  

Pensem que pel perfil de casuística atesa, seria preferible comptar amb una tècnica 

que fos dona, ja que facilitaria la creació del vincle i la empatia. 

 

Establim un procés que tindrà una durada de 3 anys. 

La Llei d’Arrendaments Urbans de la Generalitat de Catalunya marca que els contractes 

d’arrendament han de ser d’un mínim de 3 anys, quedant sota l’empara d’aquesta 

normativa es podran gestionar altres ajudes institucionals per les usuàries d’aquests 

habitatges 

Cal realitzar una intervenció intensiva per assolir l’autonomia de la usuària, per això 

aquests 3 anys tenen el valor de no crear o generar pressió. 

 

 

FINANÇAMENT. 

Import mensual de la intervenció tècnica necessària 580,00€  

 

Primers 16 mesos d’intervenció i gestió del projecte 9.280,00€  

(fins el 30/04/2018) 

 

Import necessari per el finançament global del Projecte 20.880,00€  

(Inici Gener 2017 final Desembre 2020) 

 

 

Girona, 30 de novembre de 2016 


