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Memòria SIAD 2016 

 

1. Dades de referència del servei: 

 

1.1  Espai d’atenció: 

El SIAD compta amb una seu permanent  al Consell Comarcal del Maresme. Durant 

el 2016, la seu constava de dos despatxos, un de treball dotat de tres taules i tres 

ordinadors i un de visites dotat d’una taula de treball i un ordinador. A més, podem 

disposar d’altres sales per fer visites amb les usuàries o reunions, si ens fes falta.  

El Consell Comarcal del Maresme està ubicat a Mataró, davant de l’estació Renfe, 

per la qual cosa, és de fàcil accés per a les dones. 

A part d’això, tant la psicòloga com l’advocada presten servei a dos altres 

municipis: Tordera i Arenys de Mar un cop cada 15 dies en despatxos dels serveis 

socials d’aquests municipis. 

1.2  Estructura- equip del servei: 

L’equip del SIAD està compost per les següents persones: 

- La coordinadora del servei: coordina els diferents serveis del SIAD, assumeix 

la gestió administrativa i presta assessorament als municipis en l’elaboració 

dels protocols d’actuació en violència masclista. 

- La tècnica d’igualtat, gestió i interculturalitat: informa dels serveis del SIAD, 

i de recursos externs, gestiona les accions del SIAD i porta a terme un 

programa de foment de l’autonomia de la dona d’origen estranger (recursos 

formatius i informatius a les dones, assessorament a professionals en temes 

d’interculturalitat i gènere i accions de sensibilització). Fa mediacions amb el 

SIE Mataró-Maresme i altres serveis de la comarca. 

- La psicòloga: ofereix atenció psicològica a les dones. 
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- L’advocada: duu a terme l’assessorament jurídic, la preparació al judici i 

l’acompanyament de les dones als judicis a més de xerrades adreçades als 

professionals de la comarca. 

- Tècnica de suport administratiu: atén les trucades i demandes de les dones i 

gestiona l’agenda de la psicòloga i de l’advocada. 

 

1.3  Organització i metodologia de treball: 

 

EL SIAD Maresme té dues línees d’actuació: 

- La línea de l’atenció a les dones descrita anteriorment. 

- La línea de treball per la igualtat dins les possibilitats del servei. Aquesta última 

línea consisteix en accions que s’emmarquen en el Pla Comarcal de Polítiques de 

Dones i van encaminades a reduir cada cop més els obstacles que fan difícil 

l’assoliment d’una igualtat efectiva de dones i homes de la comarca. 

Durant el 2016, vam incloure noves línes en la nostra feina com la línea de la 

visibilització de les dones escriptores de la nostra comarca, el treball en xarxa amb 

les entitats i el suport a la seva tasca, la formació a professionals de la comarca en 

temes jurídics, el suport al projecte de capacitació d’agents preventius en violència 

masclista entre joves, l’inici del procés d’elaboració del Protocol Comarcal de 

Violència Masclista conjuntament amb el SIE Mataró-Maresme, etc. 

Les nostres accions es desmarquen més del que són accions bolet per inscriure’s en 

un marc més ampli de suport consolidat i continu a agents que poden dur a terme 

una tasca a llarg de termini de sensibilització i prevenció en temes d’igualtat i 

violència masclista.  

 

 

2. Anàlisi quantitatiu 

 

2.1. Dades consultes. 

2.1.1. Quadre 1: resum anual d’atencions 

Siad Resum anual atencions Total 
Maresme Núm. de dones ateses 207 
Maresme Núm. d'atencions realitzades 505 
Maresme Núm. dones ateses pel Servei assessorament psicològic 86 
Maresme Núm. d'atencions realitzades pel Servei assessorament psicològic 188 
Maresme Núm. dones ateses pel Servei assessorament jurídic 135 
Maresme Núm. d'atencions realitzades pel Servei assessorament jurídic 199 
Maresme Núm. de dones usuàries en situació de violència masclista 36 
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2.1.2 Quadre 2: Àrea de Consulta 

Siad Àrea Total 
Maresme Violència 64 
Maresme Salut 5 
Maresme Psicològic 184 
Maresme Jurídic 240 
Maresme Altres 12 
    505 

 

              2.1.3. Quadre 3: Tramitació de l’Atenció 

 

Siad tramitació Total 
Maresme Telefònica 87 
Maresme Presencial 122 
    209 

2.1.4. Quadre 4: Canal d’Entrada 

Siad Canal entrada Total 

Maresme Serveis Socials 105 

Maresme 
Serveis Especialitzats - 
EAIA (xarxa pública) 2 

Maresme Salut - CSAM 1 

Maresme Salut - CAP 6 

Maresme Salut - ABS 1 

Maresme 
Punts d'Informació 
Ciutadana 1 

Maresme Jutjats - Jutjat VIDO 1 

Maresme Iniciativa pròpia 34 

Maresme 
Cossos Policials - 
Policia Local 1 

Maresme 
Cossos Policials - 
Mossos d'Esquadra 21 

Maresme Associacions/entitats 1 

Maresme Altres 35 

    209 

2.1.5. Quadre 5: Proposta de derivació. 

Siad Derivació  Total 
Maresme SOJ general 2 
Maresme Serveis socials 11 
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Maresme Jutjats 42 

Maresme 
Forces de 
seguretat 3 

Maresme 
Centres de 
salut mental 2 

Maresme 

Altres serveis 
de la 
Generalitat 5 

Maresme 
Altres 
administracions 2 

Maresme Altres 5 
Maresme No informat 433 
    505 

2.2. Dades perfil usuàries 

2.2.1. Quadre 6: Resum de persones ateses desagradades per sexe 

Siad Sexe Total 
Maresme Home 2 
Maresme Dona 207 
    209 

 

2.2.2. Quadre 7: Edat dones  

Siad Edats Total 

Maresme 
De 0 a 12 
anys 11 

Maresme 
De 19 a 29 
anys 12 

Maresme 
De 30 a 45 
anys 97 

Maresme 
De 46 a 65 
anys 78 

Maresme 
De 66 a 80 
anys 10 

Maresme 
Més de 80 
anys 1 

    209 
 

 
 

 

2.2.3. Quadre 8: Dones ateses per barri o per municipi si es tracta d’un 

servei comarcal. 

Siad Població Total 
Maresme Palafolls 5 
Maresme Arenys de Mar 39 

Maresme 
Arenys de 
Munt 8 

Maresme Argentona 5 
Maresme Badalona 2 
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Maresme Blanes 1 

Maresme 
Cabrera de 
Mar 2 

Maresme Cabrils 6 

Maresme 
Caldes 
d'Estrac 3 

Maresme Calella 7 
Maresme Canet de Mar 14 
Maresme Dosrius 2 

Maresme 
Malgrat de 
Mar 10 

Maresme Alella 7 
Maresme Montgat 2 

Maresme 
Vilassar de 
Mar 13 

Maresme Pineda de Mar 4 

Maresme 
Premià de 
Dalt 10 

Maresme Premià de Mar 2 

Maresme 
Sant Andreu 
de Llavaneres 11 

Maresme 
Sant Cebrià 
de Vallalta 6 

Maresme 
Sant Iscle de 
Vallalta 1 

Maresme 
Sant Vicenç 
de Montalt 5 

Maresme 
Santa 
Susanna 1 

Maresme Teià 6 
Maresme Tiana 2 
Maresme Tordera 29 

Maresme 
Vilassar de 
Dalt 5 

Maresme Mataró 1 
    209 

 

Siad Barri Total 
Maresme No informat 209 
    209 

 

 
 
 

 

2.2.4. Quadre 9: Nivell d’Estudis. 

Siad Nivell formació Total 
Maresme Universitaris 53 
Maresme Sense estudis 7 

Maresme 
Estudis 
primaris 67 

Maresme Batxillerat i FP 76 
Maresme Altres 2 
Maresme No consta 4 
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    209 

2.2.5. Quadre 10: Estat civil de les dones usuàries. 

Siad Estat civil Total 
Maresme Vídua 8 
Maresme Soltera 44 

Maresme 
Separada de 
fet 14 

Maresme 
Separada de 
dret 6 

Maresme 
Parella 
estable 6 

Maresme Divorciada 44 
Maresme Casada 86 
Maresme No informat 1 
    209 

 

2.2.6. Quadre 11: Nacionalitat de les dones usuàries 

Siad País origen Total 
Maresme Marroc 8 
Maresme Bèlgica 1 
Maresme Bolívia 1 
Maresme Brasil 4 
Maresme Colòmbia 5 
Maresme Cuba 2 
Maresme Espanya 166 
Maresme Argentina 10 
Maresme Gàmbia 1 
Maresme Veneçuela 1 
Maresme Mèxic 1 
Maresme Paraguai 1 
Maresme Perú 1 
Maresme Regne Unit 1 

Maresme 
República 
Dominicana 1 

Maresme Uruguai 3 
Maresme França 1 
Maresme No informat 1 
    209 
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3. Anàlisi qualitatiu 

 

3.1 . Accions de sensibilització comunitària 

 

3.1.1 Commemoració diades significatives 

 

3.1.1.1 Commemoració del dia internacional de la dona. 

� Acte adreçat al personal del Consell Comarcal del Maresme 

Des del 2013, el SIAD Maresme ha estat involucrant els treballadors i les 
treballadores de la casa així com el personal polític en la celebració del dia de la 
dona. Cada any, es va llegir el manifest institucional amb la participació d’un 
nombre important de treballadors/res de casa. 

Enguany, vam voler  anar una mica més enllà per començar a tractar el tema de la 
introducció de la transversalitat de gènere en el treball dels diferents serveis del 
Consell Comarcal.  Per aquesta finalitat, es va organitzar una xerrada a càrrec de la 
Maria Àngels Gensana Riera  de l’Institut Català de les Dones sobre el tema el dia 
08 de març. Abans, es va llegir el manifest institucional. 

 

 

� Xerrada sobre les últimes reformes legislatives en matèria de Dona i infants. 

Juntament amb el SIE Mataró-Maresme es va organitzar una jornada informativa a 

professionals de diferents serveis de la comarca sobre algunes reformes que 

afecten a la dona i als infants i que són les següents:el Decret d’indemnitzacions de 

les dones víctimes de violència masclista i la tramitació d’antecedents penals per 

treballar amb menors. Després d’informar d’aquestes dues reformes, es va procedir 

a explicar algunes pràctiques sobre les reformes legislatives. 

La jornada va anar a càrrec de Leonor Valencià directora i advocada del SIE 

Mataró-Maresme i Jennifer Àlvarez advocada del SIAD Maresme. 

Hi van assistir un total de 35 professionals. 
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3.1.1.2 Commemoració del dia internacional de la violència envers les 

dones 

El dia 23 de novembre es va organitzar una jornada sobre resiliència i violència de 

gènere. La jornada es va dividir en dues parts: 

- Una primera part dedicada a l’abordatge teòric de la resiliència en dones i els seus 

fills i filles a càrrec de: Sara de la Vega (psicòloga infantil del SIE), Olga Loscos 

(psicòloga del SIAD Maresme) i Jennifer Álvarez (advocada del SIAD maresme). 

- Una segona part dedicada al debat-tertúlia amb tres dones resilients: Montse 

Álvarez Mela, Irene Santos Corral i laura Gea.  

Al final, es va presentar l’exposició fotogràfica ubicada al Consell Comarcal a càrrec 

de la seva comissaria la fotògrafa Irene Santos Corral. 
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3.1.2 Programació anual d’activitats adreçades a dones 

 3.1.2.1 Xerrades amb dones d’origen estranger 

En el marc del projecte “accions de sensibilització i informació”, el SIAD Maresme i 

el Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal, vam oferir xerrades sobre 

diferents temes a participants del projecte “Créixer” de l’Associació de Promoció de 

la Dona Treballadora a Calella. Van ser un total de quatre xerrades que tractaven 

dels temes següents: 

- Igualtat de gènere 

- Coeducació 

- Violència de gènere 

- Inserció Laboral. 

En van beneficiar un total de 21 dones de diferents procedències. La valoració de 

les quatre xerrades per part de les dones fou molt positiva. 

 

                

3.1.2.2 Primera trobada de les escriptores del Maresme 

El 26 d’abril es va organitzar la primera trobada de les escriptores del Maresme, 

una iniciativa sense precedent a la nostra comarca i que pretenia permetre 

l’intercanvi de les dones de la comarca amb un sector que potser no coneixien prou 

o simplement no s’hi van trobar mai i per altra banda donar a conèixer els talents 

femenins, en aquest cas l’escriptura, del qual abunda la nostra comarca. 

La trobada va comptar amb la participació de 11 escriptores de diferents gèneres 

(prosa i poesia) i de l’assistència d’una seixantena de dones.. 
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La trobada va ser molt profitosa en quant a la presentació de la trajectòria de les 

escriptores, l’intercanvi amb les assistents i la lectura d’extractes de la seva obra. 

Al final, hi va haver una signatura de llibres de les mateixes autores. 

 

               3.1.2.3 Taller d’autodefensa femenina 

Juntament amb el SIE Mataró-Maresme, vam oferir a les dones de la comarca un 

taller d’autodefensa que va anar a càrrec dels Mossos d’Esquadra. El taller va 

constar d’una part teòrica i d’una altra pràctica i hi van participar un total de 21 

dones entre dones derivades de serveis socials i usuàries del SIE Mataró-Maresme. 

 

3.2  Espai de relació amb entitats i grups de dones 

 

3.2.1 Assessorament i difusió 

El SIAD Maresme dóna una gran importància a la difusió de tota la feina que fan les 

entitats i grups de dones del Maresme. Per això, dedica espais en la pàgina web per 

la publicació d’allò que fan. Molt especialment, les accions commemoratives de les 
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dues diades relacionades amb la dona. D’aquetes notícies, en fa ressò també a les 

xarxes socials, sobretot el facebook. 

Enguany, hem fet una difusió intensa i àmplia via pàgina web i facebook i amb 

motiu del Dia Internacional de la lluita contra la violència masclista, el Consell 

Comarcal va dedicar un baner en la seva pàgina web principal per a difondre actes 

d’entitats i serveis de la comarca.  

Per la seva banda, el SIAD envia a les entitats tota la informació que pensa que 

podria ser d’interès per a les entitats via correu electrònic: formacions, actes, 

recursos per utilitzar en diades, etc. 

3.2.2 Projecte associacionisme femení a la comarca. 

 

Volent anar més enllà de la simple difusió i informació d’actes i accions, el SIAD 

Maresme va engegar el 2015 un projecte d’apropament a les entitats de dones amb 

la finalitat de conèixer-les de més a prop, saber la trajectòria particular de 

cadascuna d’elles, les seves aportacions al territori on treballen, les dificultats en 

les que es troben i les necessitats que plantegen per millorar la seva situació. 

Aquest projecte va constar de diferents fases: 

- Elaborar un llistat de les entitats i grups de la comarca que treballen amb dones. 

- Actualitzar les dades d’aquestes entitats i incloure les que són de nova creació. 

- Entrevistar a la majoria d’aquestes entitats per tenir un coneixement mínim de les 

seves diverses realitats. 

D’aquestes tres fases en deriven tres accions: 

1- Editar una guia de les entitats i grups de dones de la comarca. 

2- Elaborar una diagnosi de la realitat d’aquestes entitats i grups. 

3- Crear un canal de coordinació permanent entre les entitats i el SIAD. 

 

Es van aconseguir dos dels objectius del projecte durant el 2016: 

- l’elaboració i edició de la guia d’entitats i grups de dones del Maresme amb un 

total de 60 entitats i grups. http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=11828 

- La celebració d’una jornada el dia 18 de juny amb totes les entitats i grups de 

dones que van poder venir. Aquesta jornada va permetre l’intercanvi entre 

aquestes entitats i grups, el retorn del treball que es va fer i el debat sobre les 

necessitats i problemàtiques més rellevants del teixit associatiu femení de la 

comarca i com fer-hi front. Enllaç a la diagnosi: 

http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2016/SIAD/Diagnosi_teixit_associatiu.pdf 

Hi va haver una conferència marc sobre la historia de l’associacionisme femení a 

Catalunya a càrrec de Maria Morón Martí antropòloga i activista 
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A banda d’això, el SIAD Maresme presta assessorament a les entitats en diferents 

necessitats que tinguin: facilitar contactes, informacions, fer reunions sobre temes 

concrets, etc. 

 

3.3 . circuits i protocols d’abordatge de les situacions de violència 

masclista 

        3.3.1 Protocols municipals 

Com a SIAD Maresme, formem part de diferents comissions municipals de 

seguiment del protocol de violència masclista. Enguany, hem assistit a reunions de 

reactivació, seguiment i actualització dels municipis de Mataró, Arenys de Mar, i 

Alella. 

           3.3.2 Protocol comarcal de l’abordatge de la violència masclista 

El setembre del 2016, el SIAD Maresme juntament amb el SIE Mataró-Maresme, 

engega el procés d’elaboració del Protocol Comarcal de l’abordatge de la Violència 

Masclista. Gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, dues tècniques de la 

Fundació Surt han iniciat la primera etapa del projecte, la realització de reunions i 

tallers amb els diferents serveis per definir i posar en comú els recursos comarcals.  

   3.4 Accions dirigides a serveis i professionals 

3.4.1 Informació i difusió  
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El SIAD Maresme informa contínuament als serveis de les novetats que li arriben en 

matèria de lleis, recursos, formacions, etc. I fa difusió de tot allò que fan aquests 

serveis en la web, el facebook i via correu electrònic. 

3.4.2 Xerrades formatives  

Durant el 2016, es van oferir tres xerrades dirigides a professionals de la comarca, 

en l’àmbit jurídic. 

Aquestes xerrades va anar sobre els conceptes jurídics bàsics amb la finalitat de 

facilitar el llenguatge jurídic així com la comprensió de textos jurídics amb els que 

els professionals treballen a diari (sentències, autos, diligències d’ordenació, etc…), 

el SIAD Maresme va organitzar 3 xerrades, en tres municipis: Vilassar de Mar, 

Calella i Tordera amb la col·laboració de Serveis Socials dels esmentats municipis. 

Els professionals de la resta de municipis van assistir a la xerra del municipi que 

tenen més a prop. 

Els conceptes que es van treballar van ser: custòdia, pàtria potestat, règim de 

relacions, règim de comunicació, règim de relacions especials. 

Les xerrades van ser dirigides a professionals de Serveis Socials, cossos policials i 

tothom que forma part de les comissions de seguiments dels protocols municipals 

de violència masclista.  

Hi van assistir un total de 47 professionals. Totes aquestes xerrades van anar a 

càrrec de Jennifer Àlvarez, advocada del SIAD Maresme. 

 

3.4.3 Actualització catàleg de recursos en violència masclista 

 

El SIAD Maresme edita des de fa molt de temps un catàleg que conté tots els 

Serveis d’abast a professionals de la comarca en matèria de violència masclista. 

Cada any s’actualitza aquest catàleg i es facilita a professionals de diferents Serveis 

de la nostra comarca. 

 

             3.5 Altres accions 

 

3.5.1 Projecte visibilitza’t 

Des del 2015, portem a terme aquest projecte que consisteix a donar a conèixer 

dones de la comarca que hagin destacat i/o aportat molt del seu temps, esforç i 

expertesa en algun àmbit de la societat. 

L’objectiu del projecte és donar a conèixer aquestes dones a la resta de la població 

de la comarca que difícilment les pot conèixer, és a l’hora un reconeixement a la 
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feina que han fet o fan i un apropament dels seus talents a les entitats i serveis que 

en poden fer ús en la seva feina amb les dones. 

Totes les entrevistes es poden consultar en aquest enllaç: 

http://www.ccmaresme.cat/ambit.php?id=256 

 

3.5.2 Projecte microcrèdits 

 

La Fundació Dones pel Futur amb la col·laboració de la fundació AGI iva engegar al 

Maresme un projecte de microcrèdits a dones que tinguin la intenció de muntar un 

negoci propi. El SIAD Maresme hi col·laborà donant a conèixer el projecte a 

diferents serveis de la comarca, coordinant les inscripcions al mateix i facilitant els 

espais de formació i reunions. 

El projecte consta de diferents mòduls: formació, coaching, mentoria a més de la 

prestació del crèdit. 

En van beneficiar un total de 12 dones de diferents municipis de la comarca. 

 

3.5.3 Dotació de la pàgina web de continguts de diferents matèries. 

 

Des del SIAD Maresme, som conscients del paper que pot jugar la informació en la 

sensibilització, l’accés als Serveis i recursos i la facilitació de la tasca de 

professionals i entitats en la seva feina per eradicar la violència masclista i 

aconseguir cada cop una major igualtat d’homes i dones de la nostra comarca. 

Per això intentem fer de la nostra pàgina web una eina útil en aquest sentit. 

A part d’informar de les funcions dels serveis del SIAD i el circuit d’accés al mateix i 

de fer difusió contínua del que es fa a nivell de la comarca, dediquem altres espais 

a temes en concrets com la salut de les dones, la violència masclista, el projecte 

visibilitza’t i el teixit associatiu femení de la comarca. 

Així en cada espai es poden trobar informacions, recursos i materials relacionats 

amb el tema, amb el propòsit d’anar-los millorant i enriquint progressivament. 

 

3.5.4 Inici procés elaboració del nou Pla Comarcal de Polítiques de Dones 

 

Paral·lelament amb el procés d’elaboració del protocol comarcal de violència 

masclista, iniciem enguany un altre que és el de dotar la comarca d’un Nou Pla de 

Polítiques de Dones amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

En l’últim trimestre del 2016, es va dur a terme la primera fase del projecte: 

nomenament de referents municipals, reunions amb professionals i agents de la 

comarca i esbós de la diagnosi de la situació de la igualtat a la comarca. 
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3.5.5 Pla Intern d’Igualtat 

 

A finals del 2016, es va iniciar també el procés d’elaboració del pla intern del 

Consell Comarcal del Maresme. 

 

3.5.6 Pla Comarcal d’actuació en situacions de maltractaments envers la gent gran. 

 

El Consell Comarcal va liderar durant el 2016 el procés d’elaboració del Protocol 

Comarcal d’actuació en situacions de maltractaments envers la gent gran. El SDIAD 

Maresme hi va participar-hi com a servei del CCM i com a servei que presta atenció 

a dones grans víctimes de violència masclista. 

 

3.5.6 Participació en una jornada a Vilassar de Mar (violència en dones grans) de 

l’associació AFAMMER 

 

L’associació de dones i familiars del món rural, amb seu a Vilassar de Mar va 

organitzar pel mes de novembre passat una jornada participativa sota títol: “perquè 

el silenci és còmplice dels maltractadors. Cal parlar-ne i explicar què són els 

maltractaments a les dones grans i com abordem les diferents situacions”. 

El SIAD Maresme hi va participar en una xerrada a càrrec de Yolanda Ascasso 

coordinadora del servei. 

 

 


