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IDENTITATS som una associació sense ànim de lucre que des de 2004 treballem per la 

promoció de la igualtat entre les dones i els homes i per la recuperació de persones que 

han viscut situacions de violències masclistes. 

Atenem realitats diverses des d’una mirada feminista, circular i comunitària. El nostre 

repte és incidir en la disminució de les desigualtats socials, fomentant la presa de 

consciència dels privilegis establerts pel sistema patriarcal predominant, apostant per la 

idea que totes les persones poden arribar a ser i superar tot allò que es proposin quan 

l’acompanyament que s’ofereix es fa des d’una aproximació amorosa. 

Per nosaltres, l’any 2021 ha estat un any de trànsit ja que, després de la pandèmia de la 

COVID 19, IDENTITATS ha sofert diversos canvis interns i situacions de falta de 

disponibilitat per assumir més accions de les que exposem en aquesta memòria. Aquest 

impàs ens ha permès dissenyar un proper any 2022 amb noves propostes que esperem 

engegar amb els suports diversos dels col·laboradors que ens han ofert el seu 

recolzament durant els darrers anys. 

La trajectòria de l’Associació IDENTITATS fins al moment ha estat la següent: 

Accions sobre gènere i prevenció de les violències 

Xerrades i tallers per famílies i per Espais Joves 2004-2020 

Tallers de gènere i prevenció de les violències en els centres 
educatius: primària i secundària en diversos territoris: Roses, Pla 
de l’Estany, Garrotxa, Figueres, Girona 

2005-2021 

Exposició sobre assetjament a l’escola: Projecte Juul. Província de 
Girona 

2007-2010 

Participar és transformar: eines de participació per associacions de 
dones. Institut Català de les Dones (ICD). Província de Girona 

2007-2011 

Programa Talla amb els mals rotllos: coordinació. Província de 
Girona 

2008-2011 

Ni prínceps ni princeses promeses. Per associacions de dones. ICD. 
Província de Girona 

2008-2011 
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Formació per la comprensió, prevenció, detecció i intervenció en les violències 
masclistes 

Per professionals de diferents àmbits (sanitat, advocacia, serveis 
socials, educació, cossos de seguretat) a la província de Girona 
(Banyoles, Figueres, Ripoll, Roses, Palafrugell i altres territoris del 
Gironès i la Garrotxa) 

2004-2020 

 

Serveis d’atenció a persones implicades en situacions de violències 
masclistes 
 

2004-2021 

SIAD Garrotxa  2004-2019 

SIAD Roses 2017-2021 

Servei d’atenció a infància i adolescència al Pla de l’Estany 2016-2021 

 

Gestió de projectes 

Servei de Centre Obert. Santa Coloma de Farners 2006-2007 

Espai Dona. Ajuntament de Palafrugell 2009-2013 

Pla de Barris del Carrer Ample i la Sauleda. Ajuntament de 
Palafrugell 

2011-2012 

Programa d’atenció a la gent gran en risc de maltractament. 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Àrea de Benestar Social 

2018-2019 

Dinamització i gestió de grups Equal Europa 2006-2009 

 

Atenció psicoeducativa i familiar 

Gestió del programa beques INAPE. EAP Selva Interior. 
Departament d’Educació 

2004-2010 

 

La nostra Associació ofereix els següents blocs de serveis al territori: 

ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC: individual, familiar i de parella 

La família és la institució social bàsica. És la que té més influència en la formació i el 

desenvolupament de la infància i l’adolescència. Per mitjà dels aprenentatges i 

l’observació dels adults de referència, els nens i les nenes es van capacitant per viure en 

societat i afrontar de manera adequada les noves situacions que se’ls presentaran al 

llarg de la seva vida. 

Una família “sana” exerceix el major factor de protecció i de prevenció quan les seves 

relacions estan basades en un vincle segur i un desenvolupament emocional saludable. 
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Algunes de les necessitats detectades en el marc actual són les següents: 

• Manca de serveis que atenguin famílies que, sense tenir unes necessitats socials 
concretes, volen consultar sobre situacions emocionals/relacionals que els 
preocupin o bé volen millorar en l’educació dels infants-adolescents que tenen 
a càrrec. 

• Necessitat d’ampliar el ventall de les polítiques socials promovent polítiques 
preventives d’acompanyament a les persones al llarg del seu cicle vital i de 
suport en moments de transicions. Cal reforçar el capital social i les habilitats 
parentals de les famílies. 

• Els canvis demogràfics, econòmics, tecnològics i socials  de les darreres dècades 
poden comportar crisis i conflictes familiars de més o menys intensitat pels quals 
les famílies poden trobar-se sense les competències i recursos necessaris per 
afrontar-los satisfactòriament.  

Per aquests motius, considerem molt necessària la implementació de serveis de 

manera que les famílies en general puguin accedir a un acompanyament terapèutic 

per consultar i tractar els canvis i les dificultats amb les quals es van trobant al llarg 

del seu cicle vital. 

FORMACIÓ: en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i les violències 

masclistes 

Les violències masclistes són una manifestació clara de la desigualtat, subordinació i de 

les relacions de poder del patriarcat. Amenaça la integritat física, la dignitat i la llibertat 

de les persones agredides, que viuen un risc constant que les afecta no només físicament 

sinó també a nivell emocional i psicològic.  

Els tipus de maltractament i de violències són múltiples. 

Per aquests motius, és d’especial rellevància que l’atenció a les persones  implicades en 

situacions de violències masclistes, ofereixi un acompanyament de qualitat, informant 

dels recursos disponibles a la xarxa i aplicant de forma efectiva els protocols establerts. 

 

SUPERVISIÓ: d’equips professionals de diferents àmbits 

Considerem la supervisió com a eina imprescindible de treball en l’àmbit dels equips de 

professionals que treballen a nivell social i terapèutic. La supervisió permet donar suport 

a professionals per analitzar la seva pràctica d’intervenció amb les persones que atenen 

i entre les persones que treballen per una mateixa finalitat. La reflexió conjunta permet 

trobar noves línies de millora permanent. 
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PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ: en l’àmbit de les violències masclistes per mitjà de 

tallers als centres educatius de primària i secundària, cicles de conta-contes per la 

igualtat i els feminismes, cercles d’homes, promoció d’activitats per la corresponsabilitat 

entre homes i dones i altres propostes personalitzades segons les necessitats. 

Per mitjà de les accions de prevenció i sensibilització, apostem per fer visibles les 

diferents cares de les violències masclistes i de les desigualtats socials, des d’una 

perspectiva interseccional i per incidir en la idea que les violències són un problema 

estructural de la nostra societat que va més enllà de les persones que en pateixen les 

conseqüències; hi ha una responsabilitat comunitària i compartida. 

PROJECTES: elaboració de projectes innovadors que persegueixin les finalitats de la 

nostra Associació i projectes a mida sobre els nostres àmbits d’intervenció. 

Tenim la capacitat professional i l’expertesa per elaborar projectes que, des de diferents 

àmbits de coneixement i comptant amb altres col·laboracions puntuals, donin resposta 

a les necessitats de propostes personalitzades al territori. 

 

 

 

Totes les intervencions que portem a terme es basen en els següents PRINCIPIS 

D’ACTUACIÓ: 

• UNIVERSALITAT. Es dirigeix a totes les famílies que necessitin un suport. 

• PREVENCIÓ dels factors de risc i evitació de l’alt risc per mitjà de la PROMOCIÓ 

dels factors de protecció de la família. 

• DETECCIÓ I REFORÇ de les capacitats en positiu de què disposa la família. 

• SERVEI INTEGRAL basat en els models sistèmics de les relacions i INTEGRAT a la 

comunitat i la seva xarxa pública i d’iniciativa privada. 

• EQUIP PROFESSIONAL en l’àmbit de la intervenció amb les famílies, a qui se li 

garanteixi estabilitat per tal d’esdevenir un referent en el territori. 

• COMPLEMENTARIETAT amb els serveis socials (intervé a demanda d’aquests), 

educatius, de salut i de la xarxa de benestar. 
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• VISIBILITAT i PROXIMITAT a les famílies, afavorint la seva vinculació i participació 

a la comunitat com a factor de promoció, protecció i prevenció. 

• PROMOCIÓ de la conciliació de la vida familiar i laboral i de la coresponsabilitat. 

• Fomentar la intervenció ECOLÒGICA, en el propi context de la família sempre 

que sigui possible.  

Els VALORS que mouen les accions d’IDENTITATS són: 

COHERÈNCIA 

Vetllar per la correspondència entre allò que es diu i allò que es fa 

ÈTICA APLICADA A LA INTERVENCIÓ 

Per poder donar la millor resposta possible en situacions que comportin dilemes, 

col·lisions de drets fonamentals, entre d’altres per mitjà de decisions preses en base a 

una argumentació que justifiqui allò que fem o deixem de fer a nivell professional; donar 

motius i justificar les nostres decisions. 

RECIPROCITAT 

Entesa com a base de les relacions humanes, en un intercanvi de donar i rebre de forma 

mútua, en correspondència i amb la finalitat de generar beneficis entre les persones que 

interactuen amb nosaltres des de totes les posicions. El considerem com un valor social 

que fa i convida al creixement personal. 

RESPONSABILITAT 

Exercim la nostra tasca amb el màxim rigor i competència vers les persones i l’Associació, 

oferint serveis professionals i de qualitat i garantint la seva sostenibilitat. 

AMOR 

Entès com a motor que ens porta a invertir un gran afecte en les persones que es 

relacionen amb la nostra Associació i amb tot allò que fem, co-creem i rebem. Aquest 

afecte és la base de valorar a l’altre i desitjar el seu major benestar. D’aquí que moltes 

de les nostres propostes d’intervenció utilitzin el terme BONTRACTE. 
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Segons els nostres Estatuts, les finalitats de l’associació són: 

A. LA PREVENCIÓ DE LES DESIGUALTATS SOCIALS I EL FOMENT DE LA IGUALTAT. 

B. COMBATRE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. 

C. PROMOURE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN TOTES LES ACCIONS AMB UNA 

MIRADA INTERSECCIONAL. 

D. ATENDRE I PROMOCIONAR LES DIVERSITATS (de gènere, familiars, entre 

d’altres). 

Els objectius generals de l’associació són: 

1. Crear espais de prevenció, sensibilització, formació, supervisió i teràpia dirigits a 

diferents col·lectius de la ciutadania i a professionals. 

2. Prevenir i atendre les violències i promoure relacions d’igualtat. 

3. Fomentar relacions de bontracte entre les persones. 

 

Per altra banda, l’Associació IDENTITATS es presenta compromesa amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 aprovada per l’ONU a 2015. 

Principalment, les finalitats i accions d’IDENTITATS s’identifiquen amb els següents ODS: 

 

 

 

 

 

Implementar plans d’acció comunitària i inclusiva 

 Foment de les relacions positives (familiars, amistats, entre 

d’altres). 

Aprendre a estimar i conèixer el propi cos. 

Reconèixer els propis afectes i tenir capacitat per expressar-los. 
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Lluitar contra els prejudicis i els estereotips de gènere 

 

 Promoure l’economia circular 

 

 

 

 

 

 

 

Lluitar contra els estereotips i contribuir a desmuntar rumors 

 

 

 

 

Compartir activitats i iniciatives entre tots els membres de la 

família, el veïnat i el municipi 

Fomentar activitats de treball en equip i de cooperació a les 

escoles i altres espais educatius. 

Buscar sinergies entre les diferents organitzacions del territori i 

compartir coneixements, experiències, tecnologia i recursos. 
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Totes les intervencions que porta a terme IDENTITATS es fonamenten en aquests 

principis metodològics: 

PRÀCTICA PROFESSIONAL BASADA EN LES CAPACITATS 

Com a professionals, disposem d’elements, coneixements i experiència en processos 

d’altres sistemes que ens permeten acompanyar a aquells que ens fan una demanda de 

canvi o transformació i posar aquestes eines al seu servei. 

Aquesta transformació forma part d’un procés en el qual cal reconèixer i creure en la 

capacitat del sistema per trobar els seus propis recursos i decidir fins on vol arribar, 

despatologitzant moltes situacions que generen malestar. Des d’aquesta mirada, 

treballem per: 

 

• L’acompanyament 
Entès com la presència que sosté i recull necessitats, tot aportant suport. En cap 

cas considerem que la persona professional hagi de prendre decisions sobre allò 

que la dona atesa ha de fer en la situació en la qual es troba, sinó que la seva 

funció es basa en facilitar l’espai on pugui expressar-se lliurement i pugui sentir-

se validada en aquest context. 

• L’empoderament 
Ens proposem acompanyar des de l’autonomia, tant en relació al propi procés 

com des de la potencialitat dels propis recursos, fortalesa interna, capacitats 

personals, entre d’altres. Un dels principis de la nostra metodologia així com de 

l’ètica professional que apliquem, és procurar que la dona faci ús del servei el 

temps necessari però facilitant el desenvolupament de recursos propis que evitin 

la dependència professional, essent així beneficiós per la pròpia persona (ja que 

desenvolupa autoconfiança, capacitació personal i un autoconcepte positiu 

sobre el procés que ha desenvolupat) així com pel propi servei, que permet 

optimitzar els recursos disponibles per donar una major cobertura professional. 

• El dret a expressar i satisfer les pròpies necessitats 
Sobretot a les dones, i massa sovint, els costa identificar les pròpies necessitats i 

donar-se prioritat, ja que l’estructura social basada en el privilegi masculí fa que 

les dones i els seus desitjos, aspiracions, quedin en un segon pla, passant per 

sobre les de l’entorn (parella, filles i fills, pares), seguint el model establert de 

dona relacionada amb les cures, la protecció i la funció de nutrició. 
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• La participació activa 
La participació de les dones en els diferents àmbits de la societat permet prendre 

consciència del seu paper com a ciutadanes de ple dret i afavorir la consolidació 

d’una societat més democràtica.  

Els treballs de prevenció sensibilitzen la població sobre les discriminacions de 

gènere i pretenen incitar el canvi. Les actuacions de promoció fan visible la 

necessitat de creuar un nou model de societat en el qual les dones i els homes 

es situïn en condicions d’igualtat d’oportunitats. 

Partim d’allò que ja hem exposat sobre la interseccionalitat, volem destacar que 

quan més interseccionalitat amb tracte opressiu per la societat “travessin” la 

persona (gènere, ètnia, situació socioeconòmica, cicle vital, entre d’altres 

possibilitats), més importants són els factors de protecció i, en el cas que ens 

ocupa, la xarxa social i la participació en grups i recursos que reconeguin la 

persona resulten imprescindibles per atenuar possibles conseqüències dels 

factors de risc que s’hi associen. 

• L’actitud professional-personal 
Per la promoció de canvis en altres persones, és necessari un treball previ de la 

persona professional. Cal reconèixer les pròpies dificultats, necessitats, pors, 

capacitats, per poder treballar amb les de les altres persones i no confondre-les. 

Per això la nostra metodologia de treball incorpora el valor afegit de la intervisió 

dels casos, a fi d’ampliar la visió professional sobre la intervenció com a tal així 

com l’impacte que està generant en la persona professional. 

 

PERSPECTIVA ECOLÒGICA I SISTÈMICA 

La teràpia familiar sistèmica es proposa per canviar contextos íntims i profunds, 

d’important complexitat. I no només intervenint amb una persona sinó amb la família: 

la finalitat terapèutica és assolir la modificació del sistema, dels seu funcionament. 

Aquest és el major desafiament i el més difícil. Això implica treballar perquè la família 

accepti els progressos i es faci càrrec de la responsabilitat que hi té en cadascun d’ells. 

S’atenen símptomes que deriven de relacions patològiques, disfuncionals. 

Cal tenir en compte que els processos familiars estan en dinàmica constant, no s’aturen 

Premisses bàsiques de la intervenció terapèutica ecològica i sistèmica: 

• La família és la institució social bàsica. És la que té més influència en la formació 
i el desenvolupament de la infància i l’adolescència. Per mitjà dels aprenentatges 
i l’observació dels adults de referència, els nens i les nenes es van capacitant per 
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viure en societat i afrontar de manera adequada les noves situacions que se’ls 
presentaran al llarg de la seva vida. 

• Una família “sana” exerceix el major factor de protecció i de prevenció quan les 
seves relacions estan basades en un vincle segur i un desenvolupament 
emocional saludable. 

• Els canvis, crisis i dificultats pels quals passa la família al llarg del seu cicle vital 
poden requerir d’un acompanyament terapèutic específic per garantir la seva 
acceptació, reparació o resolució, segons s’escaigui en cada cas. 

• La interacció entre sistemes i contextos té en compte el món intern de les 
persones i la identificació  de les seves capacitats d’autocura, autocontrol, 
autodirecció, autoeficàcia i autoestima. Un cop identificats aquests recursos, es 
proposa acompanyar a la persona/família per potenciar-los, substituir-los o 
complementar-los. 

• Cal fer una anàlisi i avaluació dels riscos juntament amb els factors de protecció 
i resiliència de la família. 

• Teoria del vincle: quins patrons relacionals ha tingut una persona per tenir les 
respostes/conductes que presenta. 
 

Amb tot, la nostra intervenció, ja definida com a interdisciplinària, també es fonamenta 

en altres tècniques psicològiques de corrents com la psicoanàlisi, la cognitiva-

conductual, la gestàltica, entre d’altres coneixements i formacions específiques de què 

disposem. 

PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Definició de les dones i els homes construïda socialment, elaborada per la societat. Quan 

parlem de perspectiva de gènere ens referim al fet d’entendre la desigualtat per raó de 

sexe que hi ha en la construcció del món amb mirada masclista. Per tant, les relacions 

de poder formen part intrínseca del sistema de gènere. 

El gènere també forma part de la identitat personal i inclou aspectes psicològics, 

corporals, culturals, sexuals, que assignen a les persones rols, comportament, 

expectatives i atributs en funció de l’assignació o atribució d’un o altre gènere.  

En diferents situacions parlem de biaix de gènere, que per nosaltres és el resultat d’un 

plantejament erroni d’igualtat o de diferències entre dones i homes que causa una 

situació desigual i discriminatòria per a un gènere respecte de l’altre.  

INTERSECCIONALITAT 

Entesa com l’estudi de les identitats socials encavalcades o intersecades i els seus 

respectius sistemes d’opressió, dominació o discriminació. La teoria suggereix i examina 

com diverses categories biològiques, socials i culturals com l’edat, el gènere, l’ètnia, la 
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classe, la discapacitat, l’orientació sexual, la religió, la casta, l’edat, la nacionalitat i altres 

eixos d’identitat interaccionen en múltiples i sovint simultanis nivells. La teoria proposa 

que cal pensar cada element o tret d’una persona com inextricablement unit amb tots 

els altres elements per poder comprendre de forma completa la pròpia identitat. Aquest 

marc pot usar-se per comprendre com ocorre la injustícia sistemàtica i la desigualtat 

social des d’una base multidimensional. 
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Les actuacions d’IDENTITATS es porten a terme a tot el territori de Catalunya, 

especialment a les diferents comarques de la província de Girona i a d’altres comarques 

limítrofes amb aquesta província. 

Oferim els nostres serveis i procurem fer-los arribar a aquells territoris que en fan una 

demanda explícita, garantint la sostenibilitat de l’acció en diversos termes (distància a 

recórrer, inversió de personal, impacte social de l’actuació proposada, entre d’altres 

criteris). 

Aquest 2021, i tenint en compte les limitacions que hem exposat a la presentació 

d’aquesta memòria, hem de dir que els principals territoris de la nostra actuació han 

estat: 

- Comarca del Pla de l’Estany (la capital Banyoles i la resta de municipis que la 

conformen) 

- Municipi de Roses 

 

 

Els recursos humans de l’Associació es basen en les hores voluntàries que ofereixen els 

membres de la Junta Directiva (fins a 500h anuals) i les col·laboracions amb altres 

professionals alliberades a qui es poden oferir tasques remunerades de forma puntual, 

ja que estan subjectes als fons de finançament de què pot disposar IDENTITATS cada 

anualitat. Aquest 2021 han estat fins a 5 professionals diferents que han participat amb 

la nostra Associació. 

La Junta, com no pot ser d’una altra manera, està formada per la Presidència, la 

Secretaria i la Tresoreria de l’Associació. A banda, disposem d’unes 10 persones 

voluntàries que col·laboren en els nostres projectes de forma puntual, altruista i per 

interès en les nostres finalitats. 
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Els principals agents col·laboradors amb la nostra Associació, són els següents: 

AJUNTAMENT DE ROSES  
 
 
 
 

AJUNTAMENT DE GIRONA  
 
 
 
 

CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA 
GARROTXA 

 
 
 
 
 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL DEL CONSELL 
COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY 

 
 
 
 
 

GENERALITAT DE CATALUNYA: 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA, 
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES 

 
 
 
 
 

GENERALITAT DE CATALUNYA: 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS 
SOCIALS I FAMÍLIA 

 
 
 
 
 

 
GOVERN D’ESPANYA: 
MINISTERI D’IGUALTAT 
Pacte d’Estat contra la violència de 
gènere 
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Aquest any 2021, hem d’agrair de forma especial la col·laboració, ja sigui a nivell de 

subvencions (de forma directa o a través dels municipis) o bé de convenis de suport als 

nostres projectes (oferir diverses facilitats com local d’atenció, materials fungibles, 

connexió a internet, equips informàtics i telefònics, entre d’altres) a: Ajuntament de 

Roses, Consell Comarcal del Pla de l’Estany, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri 

d’Igualtat. 

 

 

 

Atenent aquestes premisses en totes les accions que portem a terme: 

TREBALL INTEGRAL 

La persona no és un ésser aïllat. El seu desenvolupament es porta a terme dins d’un 

entorn social que condiciona el seu creixement a través de la socialització. Aquest entorn 

està configurat per una diversitat d’estaments i agents socials que transmeten i 

perpetuen un seguit d’aprenentatges, prioritzant-los per sobre d’altres i que, alhora, 

poden ser també agents de canvi i transformació.  

En aquest sentit, creiem en una abordatge integral que incorpori els diferents membres 

del sistema i que vagi més enllà de la persona particular. Quan parlem de sistemes ens 

referim al familiar (un dels que presenta major incidència sobre la persona, essent el 

més influent tant en la infància com en l’etapa adulta i que resulta imprescindible 

contemplar per la intervenció psicològica), el teixit social (factors socials) i les 

estructures i estrats en els quals podem veure a la persona com a part d’un col·lectiu 

amb diverses interaccions que poden ser molt diferenciades (i que poden condicionar 

els desitjos i necessitats de la dona, entre d’altres aspectes). 

INTERDISCIPLINARIETAT 

Les accions es porten a terme a partir de posar en pràctica diverses disciplines 

relacionades i vinculades entre elles per evitar intervencions aïllades, disperses o 

segmentades. L’entenem com a procés dinàmic de recerca de solucions davant les 

dificultats comunes que ens podem trobar en l’abordatge terapèutic. 

Concebem la interdisciplinarietat des de la vessant professionals, però també de la 

persona atesa, de manera que el treball a desenvolupar pugui resultar integral, ecològic 

i viscut des de la proximitat emocional. 
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Aquest 2021, IDENTITATS ha executat els següents serveis: 

 

 
SIAD: SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES.  
 

 
Àrea d’Acció Social, Igualtat 
i Nova ciutadania de 
l’Ajuntament de Roses 
 

 
CANVIANT HISTÒRIES: SERVEI D’ATENCIÓ 
TERAPÈUTICA A INFANTS I JOVES IMPLICATS EN 
SITUACIONS DE VIOLÈNCIES MASCLISTES.  
 

Àrea de Benestar social del 
Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany. 

TALLERS DE GÈNERE I PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES.  
 

 
Àrea de Benestar Social del 
Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany i diversos 
ajuntaments de la comarca. 
 

 
TALLERS DE GÈNERE I PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES.  
 

 
 
Roses: Àrea d’educació. 
 
 

 

A continuació es presenten les dades més destacables de cadascuna de les accions per 

aquest 2021: 
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SIAD: SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES. 
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 GENERAL 
Prestar atenció, assistència i orientació psicològica a les dones 
que assisteixin al servei i fer un abordatge reparador i terapèutic 
en el temps, amb la finalitat de donar suport per fer front a les  
seves necessitats, especialment en situacions derivades de 
desigualtat de gènere i/o en situacions d’exclusió o risc social 
i amb especial atenció a les dones que pateixen violència 
masclista. 

 

 Licitació amb Ajuntament de Roses, renovada al desembre de 
2021. 
 
 
 
 
 
 

 

 El servei ofereix 12 hores d’atenció per setmana, en horari de 
matí i de tarda per tal d’oferir atenció amb el màxim d’opcions 
possibles. L’horari de la professional de la psicologia que fa 
l’atenció directa és flexible, per afavorir la qualitat del servei i 
donar compliment a les seves funcions. 
Per norma general, les sessions tenen una freqüència 
quinzenal. 
Per tant, són 624 hores d’atenció directa a l’any. 
Una de les professionals d’IDENTITATS ha realitzat les funcions 
de coordinació pertinents entre el servei i l’ens contractant. 

 

 

 

 Atenció individual: que amb l’increment de demanda de 2021 
ha estat la única modalitat d’atenció que s’ha portat a terme. 
L’atenció grupal, tot i prevista en el servei, no ha estat possible 
d’executar-se per manca de disponibilitat horària. 
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 Nombre de dones ateses 86 
Noves acollides 51 
En tractament any anterior 35 
Origen 
Espanya 60 
Centre i Sud Amèrica 12 
Àfrica 10 
Països de l’Est 4 
Mitjana d’edat 
41 anys, essent la dona més jove amb 17 anys i la més gran 
amb 75 
Nivell d’estudis  
No alfabetitzades 1 
Primaris 31 
Secundaris 22 
Post obligatoris 19 
Universitaris 13 
Ocupació  
Desocupades per diversos motius (baixes 
laborals, incapacitació, jubilació, estudiants) 

41 

Ocupades  45 
Relacions sentimentals  
Amb parella 24 
Sense parella 62 
Fills/es a càrrec  
Amb fills/es 57 
Sense fills/es 29 

 

 • El 56% de les dones ateses han patit una o diverses 
violències masclistes (48 dones) 

• El 37.5% han interposat alguna denúncia. El 50% ja 
estan resolts i l’altre 50% es troben en procés. 
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• Segons tipus de violències, tenint en compte que una 
mateixa dona ha pogut tenir diferents tipus de 
violències alhora: 
Violència física: 29 
Violència psicològica: 17 
Violència econòmica: 17 
Violència sexual: 12 
 

 
 

Les dades d’atenció ens permeten afirmar l’increment de la demanda del servei que 

s’ha donat en els darrers anys ja que el nombre de persones ateses des del SIAD per 

anualitat des de que IDENTITATS disposa de les dades és: 

 

 

 

 

 Derivació dels casos a SIAD: 

• 57 dones des dels Serveis Socials Municipals 

• 9 dones des d’atenció primària de salut 

• 2 dones de la xarxa de salut mental 

• 15 dones per iniciativa pròpia 
Els motius inicials d’aquesta derivació es poden consultar a la 
gràfica següent: 

2017 

57 

2018 

56 

2019 

61 

2020 

70 

2021 

86 
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Derivació del SIAD a altres recursos: 

• 11 dones al suport jurídic del SIAD 

• 7 dones als Serveis Socials Municipals 

• 7 dones als serveis d’atenció psicològica per 
infants/adolescents (SAPI) 

• 3 dones al SIE (Servei d’intervenció especialitzada en 
violències masclistes) de Figueres 

• 1 dona a la Xarxa de Salut Mental 

• 1 dona a l’EAP (Equip d’assessorament psicopedagògic 
dels centres educatius) 

• 1 dona a la Clínica Bofill per TCA (trastorn de la 
conducta alimentària) per menors a càrrec. 

 
 Coordinació del SIAD amb: 

• Serveis Socials (treballadora social i educadora social): 
1 cop cada tres setmanes. 

De forma periòdica: 

• Psicòleg del centre d’atenció primària de salut de 
Roses 

• Creu Roja 

• Suport jurídic adscrit al SIAD 

• Xarxa de Salut Mental 

• SIE de Figueres 

• SIAD del Gironès 

• Advocats d’ofici de les dones 
Coordinació del SIAD amb IDENTITATS: 
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• Reunió mensual amb la persona que coordina des de 
l’Associació 

• Supervisió/intervisió de casos, 2 hores mensuals 
 

 

 1. Convocar una taula de professionals relacionats amb 
l’atenció a la violència masclista dues vegades l’any, 
amb la finalitat d’afavorir la coneixença entre 
professionals i per tant, el treball en xarxa, així com 
renovar protocols i informacions rellevants 
específiques de cada recurs professional. 

2. Oferir activitats grupals des del SIAD tal i com s’havien 
desenvolupat l’any anterior o d’altres propostes, 
sempre i quan no es valori que aquesta activitat 
suposa un detriment qualitatiu de les atencions 
individuals. 

3. Revisar, revalora i consolidar l’espai de 
supervisió/intervisió i valorar amb l’equip, la 
funcionalitat que es vol donar a aquest espai en un 
futur. 

4. Valorar la quota d’hores destinada al servei ja que 
com es pot observar amb les dades aportades, un 
augment de les hores d’atenció, coordinació i gestió 
afavoririen la qualitat del servei i permetrien un 
atenció més adequada. 
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CANVIANT HISTÒRIES: SERVEI D’ATENCIÓ TERAPÈUTICA 

A INFANTS I JOVES IMPLICATS EN SITUACIONS DE 
VIOLÈNCIES MASCLISTES 
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 GENERAL 
Oferir un acompanyament terapèutic a infants i joves que es troben 
en situacions de violències masclistes, incidint en l’àmbit familiar, tant 
per prevenir la perpetuació de relacions amb patrons violents com 
per la recuperació emocional. 

 
ESPECÍFICS 

• Abordar la recuperació emocional de les persones ateses 

• Verbalitzar i donar significat a les vivències familiars 

• Prevenir els patrons violents en les relacions afectives 

• Corresponsabilitzar els adults de referència en el procés 

 

 Convocatòria ordinària de subvencions per entitats del tercer 
sector del Departament de Treball, afers socials i famílies. 
Conveni de col·laboració amb l’Àrea de Benestar Social del 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany per ampliar el finançament. 
Aquest servei ha finalitzat la seva prestació a desembre de 2021 
per la impossibilitat d’assegurar el seu finançament per 2022. 
Per aquest motiu, tots els casos atesos s’han donat de baixa. 
 

 

 

 Les hores d’atenció del servei han estat 15 a la setmana fins al 
mes de juny. Posteriorment, aquestes hores s’han hagut de 
reduir a 9 fins a finals d’any. 
Per tant, s’han ofert fins a 576 hores d’atenció directa. 
Una de les professionals d’IDENTITATS ha realitzat les funcions 
de coordinació pertinents entre el servei i l’Àrea de Benestar 
Social amb qui hem col·laborat. 
 

 

 Atenció terapèutica individual i familiar: s’han donat 509 
atencions, de les quals 342 han estat sessions terapèutiques 
amb infants/adolescents i/o amb les seves famílies, 39 han 
estat les sessions no assistides i 127, comunicacions amb les 
persones ateses per altres vies no presencials. En 1 ocasió, 
assistència a judici. 
Atenció grupal: la pandèmia de la COVID 19 i la situació de 
post-pandèmia, encara amb restriccions, ha provocat la 
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suspensió de l’actuació en grup que fèiem en anys anteriors. 
Aquesta atenció grupal es pretén reconduir a 2022 per mitjà 
d’altres serveis socioeducatius que treballaran principalment 
amb adolescents i que el primer trimestre del curs 2021-2022 
s’ha estat treballant amb els centres escolars de secundària 
per refer els grups i definir els continguts prioritaris. 
 

 

 

 

 Nombre de persones ateses 
(29 d’elles són noves altes) 

70 

Infants/joves 38 
Referents adults 32 
Origen 
Espanya 24 
Centre i Sud Amèrica 8 
Àfrica 5 
Països de l’Est 1 
Edats 
La majoria dels infants/adolescents atesos tenen entre 13 i 
15 anys 
La majoria de referents familiars tenen entre 35 i 45 anys 
Municipi  
Banyoles 28 
Cornellà del Terri 4 
Fontcoberta 1 
Porqueres 2 
Sant Miquel de Campmajor 2 
Serinyà 1 
Motius de baixa del servei   
Assoliment d’objectius o derivació a altres 
recursos permanents del territori 

30 

No inici del procés terapèutic 3 
Manca de participació de la família 3 
Demanda expressa de la persona atesa (sense 
indicadors de risc) 

2 
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 Els tipus de problemàtiques que ha atès el servei són: 

• Violència familiar: 3 

• Violència de l’entorn: 2 

• Violències múltiples: 1 

• Abús sexual infantil: 5 
Per tant, 11 dels 38 casos atesos estan relacionats amb 
situacions de violències (29%). 
La resta de problemàtiques que també hem atès estan 
relacionades amb les violències però de forma preventiva: 

• Suport i acompanyament: 21 (casos molt relacionats 
amb les seqüeles de la pandèmia que han generat 
relacions familiars conflictives, aïllament, estats 
d’ansietat) 

• Relacions familiars conflictives: 3 

• Separacions conflictives: 3 
 

 • Jocs comuns per observació no verbal 

• Caixa de sorra 

• Dibuix projectiu 

• Eines gestàltiques 

• Eines narratives 

• Històries de vida 

• Tècniques de respiració 

• Moviments sistèmics – Constel·lacions familiars 

• Eines d’afrontament de situacions. Gestió de 
l’assertivitat 

• Representació vivència emocional (dibuix-ball-música-
colors-objectes...) 

• Fotografies, filmacions, curts, cartes simbòliques 
 

 Les derivacions dels casos ens han arribat per: 

• Serveis Socials Bàsics: 25 

• SIAD: 7 

• Centre d’atenció primària de salut: 1 

• Centres educatius: 1 

• Serveis socioeducatius: 3 

• SOAF (servei d’orientació i acompanyament a les 
famílies): 1 
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Les dades de què disposem respecte a l’evolució de l’atenció d’aquest servei ens 

permeten observar l’increment de les persones ateses al llarg dels anys i, per tant, la 

integració del servei d’atenció psicològica a menors a la xarxa. Per aquests motius ens 

resulta lamentable que es perdi aquesta prestació per una qüestió de finançament 

insuficient, quan la necessitat és més que evident. 

 

 

 

 

 

 El servei ha realitzat fins a 35 sessions de coordinació amb la 
xarxa, especialment amb SBAS, que és el principal derivador. 
També s’han donat coordinacions amb: 

• Taula comarcal de seguiment de l’aplicació del 
protocol d’actuació davant situacions de violències 
masclistes 

• Equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) 

• Centres escolars 

• Punt Jove de Salut de Banyoles 
A banda: 

• 9 reunions amb els diferents serveis de l’àmbit 
d’infància, famílies i dona de l’Àrea de Benestar Social. 
En aquestes reunions es treballen processos 
d’intervenció, es supervisen casos, es millora la 
participació de les persones ateses i es fa equip amb 
altres serveis que també són derivadors. 

• 11 reunions d’intervisió entre les professionals d’altres 
serveis terapèutics de l’Àrea (terapeutes del SOAF i 
SIAD) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2019 

45 persones 

2021 

70 persones 

2020 

64 persones 
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 1. La principal proposta de millora és recuperar el 
finançament per mantenir la prestació d’aquest 
servei. 

2. Posar èmfasi en la prevenció i el seguiment dels 
menors i les seves famílies, a banda de l’atenció 
psicològica que es pugui efectuar. 

3. Garantir l’atenció per totes les persones de la 
comarca que puguin necessitar el servei, posant els 
mitjans necessaris per accedir amb facilitats a l’espai 
d’atenció, actualment situat a la capital del Pla de 
l’Estany. La proposta podria ser la d’un servei 
itinerant pels diferents municipis. 

4. Reflexionar sobre els motius de la manca de 
derivacions de casos d’origen divers. Hi ha 
nacionalitats representades entre la ciutadania de la 
comarca que no accedeixen o no es proposen per 
atendre. 

5. Redefinir els motius d’atenció per ajustar millor la 
categoria a la problemàtica detectada i poder 
dissenyar un perfil de persona atesa més concret i 
fidedigne. 

6. Garantir formació en temes específics com els abusos 
sexuals infantils per donar una atenció ajustada a les 
necessitats de la persona agredida i també per 
l’afrontament de les noves problemàtiques 
emergents arran de la pandèmia. 

7. Millorar les derivacions assegurant el vincle previ amb 
l’agent derivador que permeti una major expectativa 
d’èxit en el tractament terapèutic. 
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TALLERS DE GÈNERE I PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES 
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 GENERAL 
Crear espais de reflexió, discussió, obertura de mirada i 
desenvolupament d'una postura crítica envers les relacions 
entre les persones, les violències masclistes i l'abús de poder 
convertint en protagonistes les persones participants de les 
accions. 
 
ESPECÍFICS 

• Introduir vocabulari feminista, igualitari, respectuós.  

• Identificar situacions d’agressió i abús.  

• Fomentar una actitud crítica i responsable davant les 
violències masclistes i les desigualtats.  

• Generar i oferir eines i recursos per possibles situacions 
en que es troben o es poden trobar.  

• Oferir un espai de treball amb continuïtat en el temps.  

• Promoure relacions igualitàries quant a l’exercici de 
poder i actituds NO violentes.  

 

 Comarca del Pla de l’Estany: 
Licitació i finançament de l’Àrea de Benestar Social del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany pels tallers dels centres educatius 
de secundària de la comarca. 
Fons de Pacte d’Estat contra la violència de gènere que reben 
els diferents municipis de la comarca pels tallers que s’han fet 
als centres educatius d’infantil i primària. 
Municipi de Roses: 
Licitació i finançament de l’Ajuntament de Roses. 
 

 

 A principis de curs es fa un calendari dels tallers amb cada 
centre educatiu (tant de primària com de secundària) en 
funció de la seva programació curricular. Les persones que 
coordinen l’atenció pedagògica de l’alumnat, segons les seves 
necessitats, trien la temàtica dels tallers a executar.  
Donat que és una acció que es porta a terme durant diversos 
cursos escolars, es procura que es puguin realitzar totes les 
temàtiques proposades i adaptades a l’edat del curs al qual 
hem d’actuar. 
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 Segons la temàtica del taller, aquests tenen una durada 
d’entre 1.5 hores i 2 hores. 
El faciliten dues persones vinculades a l’Associació que són 
expertes en dinamització de grup i que dissenyen els tallers i 
els materials que els acompanyen. 
Es requereix la presència del professorat durant el taller per 
tal de compartir l’experiència i, si es dona el cas, atendre 
conflictes específics que s’estiguin donant a l’aula, tant en el 
moment del taller com posteriorment des de la tutoria. També 
es faciliten recursos i informació de serveis addicionals en cas 
que alguna de les persones assistents ho requereixi. 
 

 

 Tallers al municipi de Roses 88 
Primària 57 
Secundària 31 
Nombre d’alumnes beneficiaris 1971 
Primària 1344 
Secundària 627 
Nombre de docents participants 89 
Tallers a la comarca del Pla de l’Estany 104 
Primària 29 
Secundària 75 
Nombre d’alumnes beneficiaris 2563 
Primària 632 
Secundària 1931 

 Nombre de docents participants 107 
 

Per tant, el nombre d’alumnes dels diferents territoris que s’han beneficiar dels tallers 

ascendeix a 4534 infants/adolescents, amb un total de 192 tallers realitzats, dels 

quals aportem els detalls a les taules següents: 
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TALLERS ALS CENTRES EDUCATIUS DE PRIMÀRIA DE ROSES 
NOM DEL TALLER CENTRE EDUCATIU TALLERS REALITZATS CURS ALUMNAT 

PARTICIPANT 

VA DE 
PRINCESES...O NO! 

Escola Montserrat 
Vayreda 

2 P5 28 al. 

Escola Vicens Vives 4 P4/P5 74 al. 

Escola Els Grecs 3 1er 62 al. 

CE Empordà 3 1er 55 al. 

LA CAIXA DE LES 
MELODIES 

Escola Vicens Vives 1 2on 25 al. 

I PER QUÈ NO? Escola Montserrat 
Vayreda 

1 1er 27 al. 

Escola Vicens Vives 2 1er 40 al. 

Escola Els Grecs 
 

2 2on 50 al. 

LA MEVA FAMÍLIA 
ÉS... 

Escola Montserrat 
Vayreda 

2 2on 44 al. 

LA NOSTRA CANÇÓ 
SONA AIXÍ 

Escola Narcís 
Monturiol 

1 2on 25 al. 

 Escola Els Grecs 
 

2 2on 48 al. 

LA CADENA Escola Els Grecs 
 

1 3er  25 al. 

Escola Vicens Vives 2 3er 48 al. 

Escola Montserrat 
Vayreda 

4 3er/4rt 100 al. 

CANVIANT LA 
HISTÒRIA 

Escola Els Grecs 
 

2 4rt 50 al. 

Escola Vicens Vives 2 6è 46 al. 

Escola Narcís 
Monturiol 

2 5è 50 al. 

M’AGRADA DE TU... 
EL RAP DE LA 
CLASSE 

Escola Narcís 
Monturiol 

2 5è 50 al. 

TANTS CAPS TANTS 
BARRETS 

Escola Narcís 
Monturiol 

5 CM/CS 125 al. 

Escola Vicens Vives 4 4rt 140 al. 

CRIDA BEN FORT Escola Montserrat 
Vayreda 

2 5è 54 al. 

Escola Narcís 
Monturiol 

1 6è 24 al. 

JUUL, QUÈ T’HA 
PASSAT? 

Escola Narcís 
Monturiol 

1 6è 24 al. 

 Escola Montserrat 
Vayreda 

2 6è 50 al. 

SI JO FOS 
EXTRATERRESTRE 

Escola Narcís 
Monturiol 

1 6è 24 al. 

ENXARXA’T, NO 
T’ENREDIS 

CE Empordà 3 6è 56 al. 

TOTAL   57 TALLERS  1344 ALUMNES 
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TALLERS ALS CENTRES EDUCATIUS DE SECUNDÀRIA DE ROSES 
NOM DEL TALLER CENTRE EDUCATIU TALLERS REALITZATS CURS ALUMNAT 

PARTICIPANT 

JUUL, QUÈ T’HA 
PASSAT? 

IES Cap Norfeu 
 

6 1er 106 al. 

 CE Empordà 
 

3 1er 66 al. 

UN DIA MÉS A 
L’INFERN 

CE Empordà 
 

3 2on  66 al. 

 IES Cap Norfeu 
 

6 2on 112 al. 

SI TINGUÉS TRES 
SEGONS... 

IES Cap Norfeu 
 

5 3er 100 al. 

L’IM-POSSIBLE JOC 
DE LA PARELLA 

IES Cap Norfeu 
 

5 3er 111 al. 

 CE Empordà 
 

3 4rt 66 al 

TOTALS   31 TALLERS  627 ALUMNES 

 

TALLERS ALS CENTRES EDUCATIUS DE PRIMÀRIA DEL PLA DE L’ESTANY 
NOM DEL 

TALLER 
CENTRE 

EDUCATIU 
MUNICIPI TALLERS 

REALITZATS 
CURS ALUMNAT 

PARTICIPANT 

VA DE 
PRINCESES...O 
NO! 

Escola Alzina 
Reclamadora 

Fontcoberta 2 CI 32 al. 

Escola Carles de 
Fortuny 

Esponellà 1 EI 7 al. 

Escola Vall del 
Terri 

Cornellà de 
Terri 

8 P3/P4/P5/1er/2on 130 al. 

Escola Frigolet Porqueres 1 EI 23 al. 

LA NOSTRA 
MÚSICA SONA 
AIXÍ 

Escola Carles de 
Fortuny 

Esponellà 1 CI 7 al. 

LA CÀROL 
CONEIX EL SEU 
CERVELL 

Escola Frigolet Porqueres 1 1er/2on/3er 25 al. 

CANVIANT LA 
HISTÒRIA 

Escola L’entorn Porqueres 2 4rt 33 al. 

Escola Alzina 
Reclamadora 

Fontcoberta 1 3er 23 al. 

LA CADENA Escola Carles 
Fortuny 

Esponellà 1 CM 16 al. 

EL RAP DE LA 
CLASSE 

Escola L’entorn Porqueres 3 5è 48 al. 

Escola Alzina 
Reclamadora 

Fontcoberta 3 4rt/5è/6è 57 al. 

Escola Vall del 
Terri 

Cornellà de 
Terri 

3 3er/4rt 56 al. 

CANVIA EL 
ROTLLO 

Escola Carles 
Fortuny 

Esponellà 1 CS 13 al. 

Escola Frigolet Porqueres 1 4rt/5è/6è 25 al. 

TOTAL   29 TALLERS  632 ALUMNES 
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NOM DEL 
TALLER 

CENTRE EDUCATIU TALLERS REALITZATS CURS ALUMNAT 
PARTICIPANT 

JUUL, QUÈ T’HA 
PASSAT? 

IES Brugulat 5 1er ESO 120 al. 

IES Pla Estany 6 1er ESO 150 al. 

Escola Casa Nostra 1 1er ESO 28 al. 

UN DIA MÉS A 
L’INFERN 

IES Pla Estany   5 2on ESO 115 al. 

IES Brugulat 5 2on ESO 120 al. 

Escola Casa Nostra 1 2on ESO 22 al. 

SI TINGUÉS 3 
SEGONS 

IES Brugulat 5 3er ESO 120 al. 

EL MEU 
CERVELL 
EMOCIONAL 

IES Brugulat 20 1er, 2on, 3er i 4rt 
ESO 

490 al. 

IES Pla de l’Estany 5 4rt ESO 118 al. 

IES Pere Alsius 4 4rt ESO 93 al. 

Escola Casa Nostra 1 3er ESO 25 al. 

L’IM-POSSIBLE 
JOC DE LA 
PARELLA 

IES Pla Estany 6 3er ESO 141 al. 

 Escola Casa Nostra 1 3er ESO 29 al. 

 IES Brugulat 5 4rt ESO 125 al. 

CANVIA EL 
ROTLLO 

IES Pere Alsius 4 1er ESO 92 al. 

 IES Brugulat 5 2on ESO 120 al. 

 Escola Casa Nostra 1 2on ESO 23 al. 

TOTAL  75  TALLERS  1931 ALUMNES 

 

 1. Garantir la presència del tutor/a durant l’execució del 
taller ja que permet recollir informació del grup i valorar 
si cal donar-li continuïtat a l’espai de tutoria. Aquest 
2021 hem notat que la seva presència va en augment 
però considerem que s’ha de millorar i que valorin els 
tallers com una eina més per la seva tasca docent. 

2. Pel que fa al taller de l’Impossible Joc de la Parella, es 
canviaran les dinàmiques per tal que els  i les joves 
puguin prendre consciència de com des de la raó sabem 
com hem d’actuar, però que sovint  ens deixem endur 
per l’impuls o l’emoció facilitant que en  posem en risc. 

3. Oferir més eines a l’alumnat per tal que es puguin 
defensar de les violències digitals, que considerem que 
és una de les problemàtiques emergents. 

4. Abocar majors esforços per crear espais de seguretat i 
confiança dins el grup-classe amb el qual treballem per 
tal que l’alumnat pugui expressar allò que pensa i allò 
que sent de forma lliure. 

5. La post-pandèmia ha comportat algunes dificultats a 
l’hora de portar a terme els tallers de manera presencial 
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ja que alguns s’han hagut de fer en espais poc apropiats 
pels continguts (com ara el gimnàs), en altres no hem 
pogut treballar amb les dues persones dinamitzadores 
dels tallers per reduir el risc de contagi i també s’han 
hagut d’adaptar algunes dinàmiques per la limitació de 
moviments que ha comportat l’espai utilitzat. Esperem 
que millorin les condicions de cares al curs vinent. 
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A finals de 2021 ens hem fet un seguit de propòsits per millorar els nostres resultats i 

ampliar la cartera de serveis que volem oferir, respectant les nostres finalitats com a 

Associació, la identitat d’IDENTITATS. 

Aprofitant que hem pogut contactar amb noves persones professionals motivades per 

col·laborar de forma plena en la nostra tasca, els principals objectius que ens 

plantegem per 2022 són els següents: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Renovació de la Junta Directiva de l’Associació, 
incorporant a les noves professionals en càrrecs 
fonamentals, fent una nova distribució de rols que 
permeti a cada persona complir amb els seus desitjos de 
desenvolupament professional. 

• Renovació dels Estatuts de l’Associació, promovent que 
les noves professionals implicades es reconeguin en les 
finalitats i els objectius d’IDENTITATS. 

• Incrementar els fons de finançament, apostant per 
entitats públiques però també privades que ens permetin 
consolidar serveis, tant els que hem portat a terme fins al 
moment com proposant noves actuacions. 

• Crear nous productes de sensibilització i prevenció de les 
violències masclistes dirigits a la infància, la adolescència i 
les seves famílies. 

• Crear i mantenir una nova pàgina web que expliqui amb 
major detall la nostra tasca i que permeti contactar amb 
nosaltres amb una major agilitat. 

• Elaborar un catàleg/cartera de serveis que permeti 
identificar de forma clara quines són les accions que 
portem a terme, per mitjà de la web o per mitjà de la seva 
comercialització. 

• Incidir en la qualitat de la intervenció, apostant per la 
formació, la intervisió i assegurant la supervisió dels 
serveis que treballen de forma terapèutica amb persones. 

 


