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   LA MISSIÓ

La missió dels projectes socials es desenvolupa en dues vessants que es complementen i retroalimenten:
 Afavorir el desenvolupament integral i l’autonomia de les dones que exerceixen la prostitució i viuen situacions d’exclu-
sió i d’injustícia; contribuint a la realització personal i a la seva integració social i laboral.
 Treballar per la sensibilització i la transformació social tot denunciant situacions d’injustícia social que afectin a les 
dones.

       LA VISIÓ

 Estem amatents a la realitat social i de la dona, per oferir respostes creatives a les noves necessitats i desa�aments. 
Volem fer visible la situació d’injustícia de les dones i el nostre compromís per la transformació social.
 Afavorim la formació contínua i l’avaluació dels projectes, per a una millora professional i un treball de qualitat. Des 
d’una identitat compartida i la vinculació a l’entitat, enfortim el treball en equip i vetllem per la integració i l’aprenentatge 
mutu entre totes les persones que participem en els projectes.
 Ens comprometem en la sostenibilitat econòmica dels projectes, diversi�cant les fonts de �nançament, impulsant 
l’auto�nançament i establint noves aliances.

      Sumari
Presentació
El Lloc de la Dona
Acollida i acompanyament 
a la inclusió
Formació i Inserció Laboral
Portes Endins
Dona Kolors
Sensibilització
Balanç econòmic

La congregació de Germanes Oblatas del Santíssim Redemptor, va néixer en l’any 1870 a Madrid. La seva labor es centra en atendre les 
dones que es troben en contextos de prostitució i també en situacions de trà�c de persones amb �nalitats d’explotació sexual. Les 
oblates estan presents a Barcelona des l’any 1897. Aquesta ha estat l’última comunitat oberta per la fundadora. 

La presència al barri del Raval data del 18 de gener de 1984. Un barri que ha sofert grans transformacions, però que sempre s’ha 
caracteritzat per ser un barri acollidor, divers, popular. 

En 1996 s’aprecia la necessitat d’elaborar un Programa per poder estructurar el treball i buscar unes dependències pròpies i autònomes. 
És així com sorgeix el Programa d’Atenció a la Dona del Raval i s’inaugura el centre El Lloc de la Dona, com a espai de reunió i acció que 
està situat en el cor del barri, un lloc estratègic a escassos metres de la principal zona de prostitució de carrer, així com dels recursos 
socials i sanitaris del barri. Avui El Lloc de la Dona porta més de 20 anys donant cobertura social a les dones que exerceixen prostitució al 
barri del Raval.

AMB LA COL·LABORACIÓ:



Es presenta en aquestes pàgines la síntesi del treball desenvolupat 
durant l'any 2018 en el Lloc de la Dona. Començàvem l'any amb el 
trasllat al carrer Om, 5. Els canvis sempre comporten el nerviosisme i 
la desinstal·lació, però també la possibilitat i l'esperança. El nou local 
va portar, per a totes les persones implicades en el projecte, la 
il·lusió d'estrenar i reorganitzar-nos en un nou espai, més còmode i 
adaptat a les nostres necessitats.

Com sempre aquestes pàgines estan plenes de noms de dones que 
escriuen les seves històries amb l'esforç, l'ajuda mútua i l'auto 
superació. Les 354 dones, l'equip de voluntariat i professionals del 
projecte, formem la família oblata de Barcelona, juntes hem 
construït la història del Lloc de la Dona de l'any 2018. Com a família 
ens proposem seguir creant espais de llibertat, respecte i igualtat, i 
trencar els cercles d'injustícia que estan presents en tantes realitats i 
que deixen en l'exclusió a les persones més vulnerables.

Nieves de León Reyes

Directora

              Programa el lloc de la dona

Les intervencions i activitats s’han realitzat dins dels dos objectius generals i 
les activitats següents:

OBJECTIUS GENERALS:

1. Contribuir a la millora de la qualitat de vida de les dones que exerceixen 
la prostitució i/o son víctimes de tracta amb �ns d’explotació sexual, 
afavorint processos d’autonomia personal i d’inserció socio-laboral.

2. Sensibilitzar a la ciutadania sobre la realitat de la prostitució, les 
situacions de violència, la lluita contra la precarietat, la marginalitat i la 
desestigmatització de les dones que exerceixen prostitució

Presentació



354        ateses
Per�l de la població atesa



Demandes

749 demandes



Acollida i acompanyament a la inclusió

Aquest servei integra totes les activitats necessàries per donar resposta 
a les demandes de les dones que exerceixen la prostitució, des del inici 
de l’atenció al centre �ns que poden iniciar algun itinerari de formació 
i/o inserció laboral. També cobreix l’atenció social que s’ofereix des dels 
altres projectes de l’entitat. 

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA, INFORMACIÓ i ORIENTACIÓ 

Tot i que la majoria de dones que atén l’entitat demanen una alternati-
va laboral a la prostitució, no totes ho fan. Algunes dones formulen 
demandes de caràcter més puntual o més intermitent o senzillament 
sol·liciten informació i/o assessorament sobre temes sanitaris, millora 
de les seves condicions de treball o altres.

Atenció a la salut

Un dels àmbits de connexió fonamental amb les dones acostuma a ser 
el sanitari, oferint recursos i informació per accedir als sistemes sanita-
ris, prevenir malaties de transmissió sexual, IVE i altres. En aquest sentit 
hem continuat oferint els serveis del projecte Apropa't, amb col.labora-
ció amb el departament de salut, d'atenció ginecològica als CAP's 
Manso i Drassanes, on atenen a les dones unes hores a la setmana sense 
cita prèvia.

!

Per a totes elles l’objectiu ha estat acompanyar el procés 
d’acollida i d’inclusió i oferir la formació necessària per a la 
inserció sociolaboral. 

Les dones provenen tant de l’exercici de la prostitució en el 
medi obert com en espais tancats. Les necessitats i les 
respostes son diverses en funció dels contextos de proce-
dència i de les condicions que les envolten. Això fa que 
l’atenció es dissenyi i plani�qui a mida i de manera particu-
lar en cada cas.



Atenció a la salut

Repartiment de 97.200 preservatius mascu-
lins gratuïts

109 acompanyaments a ginecologia, més 2 a 
medecina general.

21 sol·licituds de targetes sanitàries

D’altra banda, des de l’entitat oferim l’Espai Salut, un 
servei de consulta, orientació i formació en temes de salut 
sexual i reproductiva des de la privacitat i l’atenció indivi-
dualitzada, un cop a la setmana per part d’una professio-
nal de la salut. Aquest any 80 dones han estat ateses en 
aquest espai.

Servei d’acollida i d’atenció social

108         ateses



Aquest servei ofereix les accions 
de primera acollida i de detecció 
de necessitats expressades per 
les dones que arriben a l’entitat, 
ja sigui a partir del treball que 
realitzem en espais tancats, 
derivades per altres entitats, 
especialment pel Servei d’Aten-
ció Social de l’Agència Àbits de 
l’Ajuntament de Barcelona, o bé 
del boca-orella entre elles. La 
treballadora social realitza un 
diagnòstic i estableix la derivació 
interna a la professional corres-
ponent, segons la demanda que 
presenta. 

Els plans de treball son sistèmics, 
poden intervenir diversos profes-
sionals i també diferents entitats 
per una mateixa dona. La comu-
nicació i les coordinacions 
internes i externes son constants. 
I es per aquest motiu que els 
recursos cada cop son més 
especi�cats i el treball en xarxa 
imprescindible.

Per�l i demandes de les dones 



 Les demandes dels plans compartits que rebem son 
majoritàriament per fer el procés de prelaborals, com a 
formació inicial imprescindible per fer, més endavant , els 
itineraris formatius i d’inserció laboral. 
 Som de les poques  entitat especí�ques de treball amb 
prostitució que té plans formatius i d’inserció laboral per a 
dones que estan en situació irregular
 Realitzem moltes entrevistes d’acollida i escolta per 
detectar necessitats i perquè és un espai molt pròxim on es 
crea un vincle de con�ança, i es poden fer deteccions 
d’explotació, trà�c o Tracta.
 Les intervencions en temes legals són; acompanya-
ments a justícia per multes, ordres d’expulsió, I tramitació 
de documents per fer passaports i certi�cats de naixe-
ments dels �lls amb l’ambaixada Nigeriana.
 La prioritat dels tràmits legals o d’estrangeria es l’esco-
larització dels �lls/es, tramitació de beques, de casals etc



Activitats de socialització

Són espais informals que enforteixen les relacions entre les dones, els seus �lls/es i els professionals. I 
aquest any hem FET juntes:

 Excursió de �nal de curs amb les dones i els seus 
�lls/es (50 participants)
 8 berenars – tertúlies amb les dones grans (amb 
una mitjana de 8 dones)
  Dinar de germanor amb les dones grans (15 parti-
cipants)
 Festa de la Dona el 8 de Març (30 participants)
 Conèixer la ciutat: Ajuntament i Generalitat,; Cate-
dral i Barri Gòtic; Sagrada Família; Biblioteca, Mercat 
de Sta. Caterina i La Boqueria, etc. (12 dones nouvin-
gudes)
 Representació de l’obra de teatre “El paso de las 
aceitundas” de Lopez de Rueda amb el grup de dones 
grans.



A �nals del 2016 es va crear, per part de l’entitat, el cor 
Dona Gospel format per unes 12 dones nigerianes 
ateses per l’entitat. L’alta motivació i interès de les dones 
ha permès que un grup de 8-10 dones s’anés mantenint 
en el darrer any, fet que ens ha permès oferir diversos 
concerts a la ciutat. Concretament l’any 2018 el cor va 
actuar al CCB, al Auditori, Casinet d’Hostafrancs, Casa 
Orlandai, Paranimf de la UB, Plaça Nova, Recinte moder-
nista de St. Pau, Església de l’Hospitalet, Saló de Cent de 
l’Ajuntament, Plaça de St. Jaume, Plaça Massana, Acade-
mia Catalana de la Música, Sala Badabadoc, 3 concerts a 
la seu de l’entitat, 1 a Cerdanyola i 1 a Benicàssim. També 
col·laborem amb el programa Apropa Cultura i especialment amb el Cor d'Apropa cultura. Aquesta col·laboració ens 
ha portat a participar en el concert �nal del Cor Apropa Cultura a l'Auditori, durant aquests 3 anys, i a d'altres espais 
conjuntament amb ells. D’altra banda, gràcies a la promoció d’aquest cor una de les dones atesa va estar selecciona-
da per a participar en el taller obert del Taller de Músics de Barcelona i també va ser proposada per optar al projecte 
Cabal Musical.

Cor Dona Gospel



Formació i inserció laboral
El servei de formació i inserció laboral del Lloc de la Dona ofereix una resposta a les necessitats de forma-
ció i d’alternativa professional a les dones que exerceixen la prostitució. 

189               ateses 99% immigrants

La intervenció a les dones es fa des d’una vessant integral i personalitzada, dissenyant programes formatius i d’inserció laboral que respon-
gui a les necessitats personals de cada dona..

Itineraris formatius

 Formació en idiomes 
 Formació en habilitats prelaborals 
 Formació tècnica 
 Itineraris d’inserció laboral

Per�l de les dones



 Una dona pot estar en un procés prelaboral  i en un itinerari formatiu
  També algunes dones que estan en inserció poden estar fent reforç formatiu

Per tal d’assegurar que les dones puguin sostenir la formació, se’ls proporciona la targeta de metro i en alguns cursos també reben un petit 
ajut per alimentació, vivenda, beques menjador, etc.

La formació en El lloc de la dona



 
Dins del curs prelaboral es va impartir un taller de violència de 
gènere impartit per Àmbit dona de 21h.



Les derivacions a recursos formatius externs

Amb l’objectiu de donar el màxim de oportunitats a les dones, un 
cop estan preparades, es poden derivar a altres recursos formatius 
de la ciutat. Lògicament han de ser dones amb la situació regularit-
zada.

Itineraris laborals

Un cop fan una formació tècnica comença el procés de 
recerca de feina.
La demanda més freqüent es per treballar com a interi-
nes però la majoria de dones tenen �lls petits a càrrec i 
difícilment poden fer aquesta feina.
Per a cadascuna d’aquestes dones s’ha elaborat un pla 
d’ocupació i se n’ha fet el seguiment pertinent i l’acom-
panyament per a la recerca de feina per ordenador,  i un 
total de 24 dones han pogut consolidar el procés amb 
una feina. 



Mentoring en servei a domicili

Amb l’objectiu de millorar les competències pràctiques de la formació rebuda en servei domèstic, s’ha ofert 
a les dones un acompanyament en el mateix lloc laboral per part de voluntàries que han acollit a una dona 
durant 3 mesos en el propi domicili i han exercit una tasca de mentores per tal de reforçar i ampliar els 
coneixements i les competències adquirides en la formació. Aquesta ha estat una experiència que ha 
aplegat a 8 dones.

Recerca d’ofertes
Hem continuat la tasca d’acompanyament en el procés de recerca de feina, especialment a través de 
les entrevistes personals i del servei de coaching laboral, al que s’han acollit  9 dones.

86 sessions de tutories laborals

Pel que fa a prospecció d’empreses per a la inserció laboral, aquest any hem continuat la col·laboració 
amb les empres EULEN, CLECE, Fundació Emprèn, Dones per al Futur, així com amb diferents treballado-
res socials de centres sanitaris i sociosanitaris que requereixen professionals per a l’atenció de persones 
grans. 
Les dones que realitzen la formació en costura entren en la recerca de feina en el taller propi de Dona 
Kolors.



34 feines, 9 amb contracte i 25 sense que han 
ocupat a 24 dones diferents  

A mesura que anem cercant i rebent ofertes de feina les anem oferint a les dones preparades.

Hem seguit amb el projecte de microcrèdits per a l’autoocupació per tal de donar resposta a les iniciatives 
d’algunes dones que es troben en situació irregular i sense recursos econòmics però disposen dels coneixe-
ments necessaris i de la pràctica per a iniciar-se en algun o�ci. Aquest ha estat el cas d’una dona per oferir 
serveis de maquillatge a domicili. Amb el microcrèdit la dona pot comprar el material necessari per poder 
començar a exercir l’o�ci i es compromet a retornar-lo a l’entitat un cop vagi obtenint els ingressos su�cients 
dels primers clients. Aquest projecte ha inclòs també un acompanyament i suport a la dona en la difusió i 
marketing del seus serveis a oferir.

La majoria de les feines son a temps parcial o amb contracte 
per temporada, per això una mateixa dona pot tenir més de 
una feina.

 Amb contracte han aconseguit feina 6 dones diferents

 Sense contracte han aconseguit feina 12 dones diferents.

Insercions laborals



Aquest projecte es dirigeix a dones vinculades a l’exercici de la prostitució a locals i pisos 
(espais tancats) i que desconeixen els recursos que els pot oferir la ciutat.. 

Portes endins

Detecció d’espais
La detecció dels espais es fa a través de diferents canals de recerca com per exemple portals d’internet 
especialitzats i anuncis i targetes de publicitat que editen les dones i els locals. L’altra font d’informació 
és la coordinació amb agents claus i altres entitats que treballen i coneixen la realitat de les dones que 
exerceixen en espais tancats.i també altres agents relacionats amb els locals i les dones. Finalment l’altra font d’informació és la que ens fan 
arribar les mateixes dones sobre espais que coneixen o sobre companyes que poden estar interessades en contactar amb nosaltres.

Di�cultats en la recerca per zona i districte

Les dones que treballen a pisos no acostumen donar una informació exacta de la seva localització a la publicitat. Donaran l’adreça només 
quan el client tanca el servei.

Hi ha gran mobilitat de les dones, que poden canviar de local varies vegades i treballar a diferents espais arreu de la ciutat de Barcelona. Si ja 
han iniciat un vincle o procés amb nosaltres les continuem atenent, independentment del territori.

Constatem també una gran mobilitat en la ubicació dels mateixos locals que tanquen i obren en d’altres llocs.

Tenim un gruix important de dones que contacten amb nosaltres directament.

* La coordinació amb les altres entitats que també atenen a locals i dones és imprescindible per evitar duplicitats i millorar la nostra intervenció.



Exploració i visites als espais

Les sortides es realitzen en horaris de matí, tarda i nit, depenent 
de l’horari del local i de la disponibilitat de les dones per poder 
tenir un temps per compartir amb nosaltres. Per raons de 
seguretat, el més adient és que sempre hi vagin dues educado-
res.
Aquestes sortides ens han permès tant contactar amb els 
responsables dels nous locals detectats com fer el seguiment 
dels ja coneguts..

Espais tancats detectats

  LES CORTS      SANTS                Altres 
districtes

Massatge eròtic                                                                 2                                               2
Pisos                                  40       10     7       23
Pisos orientals               1                          1
Clubs (habitacions amb o sense
bar)                  8         2     1       5

TOTAL                51       14     8       29

TIPUS D’ESPAIS TANCATS       Nº total de locals                       Núm.espais detectats

Finalitat de les visites
 Presentar l’entitat i els serveis que oferim als responsables dels 
espais i a les dones que hi treballen.  
 Posar a la seva disposició material informatiu i material 
preventiu 
 Oferir un espai d’escolta activa i de diàleg entorn les seves 
situacions particulars amb la voluntat d’oferir un suport emocional 
i un vincle relacional de con�ança.



  LES CORTS      SANTS                Altres 
districtes

Massatge eròtic                                                                 2                                               2
Pisos                                  24        8     3       13
Pisos orientals               2                   1                 1
Clubs (habitacions amb o sense
bar)                  8         5            3

TOTAL                36       16    3       17

TIPUS D’ESPAIS TANCATS       Nº total de locals                       Núm.espais detectats

Espais tancats visitats

Atenció integral a la dona

La tasca d’exploració de pisos i locals ens permet contactar amb les dones que exerceixen la prostitució en 
aquests espais i oferir-los un servei d’atenció integral per tal de donar resposta a les necessitats que 
presenten.
Integra un pla de treball personalitzat segons la seva situació i en coordinació amb altres serveis que 
també treballen amb ella. Els plans de treball son sistèmics, poden intervenir diversos professionals i 
també diferents entitats per una mateixa dona. 

S’han facilitat 97.200 preser-
vatius masculins, subminis-
trats pel Dpt. de Salut de la 
Generalitat de Catalunya.

El servei pel que més s’han 
interessat tant les/els respon-
sables dels locals com les 
dones és el d’Atenció a la 
Salut. És el que en moltes 
ocasions ens ha obert les 
portes del local i ens ha 
permès fer un primer vincle 
amb la dona.  
Amb tot, aquest any les 
demandes sanitàries han 
disminuït un 10% i han 
augmentat les de tipus socials 
(4%), formatives i laborals 
(5%) i jurídiques (4%).

Hem pogut visitar un total de 36 espais, dels quals 19 han estat nous i 17 en seguiment d’altres anys. 



El per�l de dones contactades es heterogeni en edat i país 
d’origen.
 Les edats oscil·len entre els 18 i els 35 anys
 La situació administrativa de les dones es predomi-
nantment irregular, tot i que la majoria són dones que ja 
porten anys al país.
 La gran majoria de dones amb les que hem contactat 
procedeixen de Llatino-amèrica, especialment de Repúbli-
ca Domicana, Colombia i Brasil.

Amb la majoria de dones, el contacte es manté a través del 
“whatsapp”. És el canal més adequat als seus horaris i disponibi-
litat. Garanteix més comoditat i con�dencialitat , sobretot si les 
dones contacten durant el seu horari de feina

Demandes i gestions                                            

* Una mateixa dona pot fer varies demandes

 Aquestes 254 demandes han suposat un total de 626 gestions 
(principalment derivacions a recursos externs, acompanyaments a 
recursos sanitaris i tutories de seguiment) 

 Realitzem molts acompanyaments de salut per què és un espai 
molt pròxim on es crea un vincle de con�ança, i es poden detectar 
indicis d’explotació, violència o altres situacions de gran vulnerabili-
tat.

 Els recursos externs més utilitzats són el programa Apropa’t del  
CAP Manso i els laborals: Fundació Emprèn, Dones pel Futur, 
Migraestudium  i Càrites.



TSI –Targeta sanitària individual

Un aspecte pel qual les dones han demanat informació i asses-
sorament és el que fa referència a l’accés al sistema sanitari 
amb la TSI.

Al 2018 hem sol·licitat 21 targetes a aquest programa

Espai salut

Atenció a la salut

Es tracta d’un servei d’atenció directa en els mateixos locals de 
l’entitat per tal de donar resposta a l’elevat volum de demandes i 
consultes sanitàries que ens formulen les dones, amb la voluntat de 
poder donar una resposta professional i ajustada a les mateixes, 
facilitant el vincle i l’atenció integral a la dona. L’Espai salut s’ha anat 
con�gurant no únicament com un espai de consulta i orientació 
sinó també com un espai formatiu en temes de salut sexual i repro-
ductiva des de la privacitat i l’atenció individualitzada que ofereix 
més con�ança i receptivitat per part de les dones. Aquest any 80 
dones han estat ateses en aquest servei.



Dona Kolors és un taller de confecció tèxtil, que va néixer com un 
projecte d’emprenedoria, per tal de poder oferir una alternativa laboral 
concreta i realista a les dones, que contempla també una part de 
formació en confecció industrial.

Dona Kolors és una marca social que dissenya i fabrica de manera 
tradicional roba i complements al propi taller de Barcelona. Abrics, 
jaquetes, gavardines, vestits, bosses d’edició limitada i altres comple-
ments. També té una línia de producció per a dissenyadors externs.

Hem augmentat la producció un 13% respecte l’any anterior. Aquest 
fet ens ha permès mantenir els 4 llocs de treball generats, 3 a temps 
complert i 1 a temps parcial i contractar-ne un més a temps complert. 
S’ha optimitzat el procés de comercialització que ens ha permès 
aconseguir una presència a 13 botigues noves i a diferents platafor-
mes de venda on-line com Chic Place i Mercat Social, a banda de la 
pròpia web Dona Kolors.

Hem continuat la línia de producció a tercers treballant per a 7 dissen-
yadors diferents tot i que hem continuat augmentant i prioritzant les 
vendes dels productes Dona Kolors.

Dona Kolors



La marca, la difusió i els productes

Continuem amb el treball de posicionament de la marca a través 
de la presència als mitjans de comunicació, xarxes socials, �res i 
mercats.

Presència en premsa escrita i digital:

-Article al diari Ara:

https://www.ara.cat/societat/Confeccionar-roba-sorti-
da-deixar-prostitucio_0_2093190765.html?utm_medium=social&
utm_source=facebook&utm_campaign=ara

-Article La Vanguardia:

 http://www.lavanguardia.com/vida/20180327/441986706296/te-
neri-
fe-acogera-des�le-de-dona-kolors-que-ayuda-a-victimas-de-trata
.html



Participació en mercats i des�lades:

- Acte de Lliurament dels Premis d’Acció Social Mercè Bañe-
ras i Maria Figueras: 24 d’Abril
- Presència al Hands and Arts de YolanCris, event que va 
rendir homenatge a aquells que aposten per l'o�ci i l'artesa-
nia, dins de la Barcelona Bridal Fashion Week.: 26 Abril
- Fira internacional de la moda de Tenerife: 12-15 abril
- Des�lada de Diambaar, la marca de roba de la Cooperativa 
Diomcoop.: 24 de maig
- Participació en la tercera edició del DespacioMuseoMarket 
2018 de Tenerife: 9-10 juny
- Participació en la cerimònia d’entrega dels Premis de la 
Moda del FAD Barcelona, al MODA FAST fest, dins de la Barce-
lonaDesignWeek.: 6 de juny
- Participació a la VII Fira d'Economia Solidària del Mercat 
Social: 27-28 octubre
- Mercat d’Oulet al Lloc de la Dona: 10 de maig
- Mercat La Pionera: 2-3 de juny
- Mercat sala Badabadoc: 5 de Juliol
- Mercat Oulet al Lloc de la Dona: 18 octubre
- Mercat de nadal: 13 de desembre

Presència a les xarxes socials:

Els nostres nivells de seguidors:

Facebook: 2.925 m’agrada / 3000 seguidors.
Instagram: 1.248 seguidors.



Voluntariat i sensibilització
És un projecte de formació, gestió i seguiment de les persones voluntàries que realitzen activitats a l'entitat. 
Actualment treballem amb un equip de voluntaris/es molt preparat donant resposta a les necessitats sentides i expressades i 
d’acord a les prioritats indicades des de l’entitat.

L’equip 
2 coordinadores

35 voluntàries/is de les quals 17 són noves i
11 han assumit algun compromís amb l´entitat. 

Tasques de l’equip de coordinació 
12 reunions de l’equip de coordinació
Entrevistes al voluntariat
Jornada anual de formació del Voluntariat Oblata de Barcelona: 
Pedagogia Oblata. Proposta humanitzadora, Angela Corduente, 
Oblata, Pedagoga.17 Març 2018 
2 Reunions generals del Grup de Voluntariat
Participació de 2 voluntàries a la Trobada de Formació del 
Voluntariat de l’Entitat-Província Europa a Ciempozuelos, del 26 
al 28 de febrer 2018
Formació sobre la intervenció en pisos y clubs. 15 i 22 novembre 
Celebració festiva del Nadal amb l’equip professional del projec-
te 
Reunions de coordinació per tasques.



 Classes d’alfabetització i castellà i de cuina
 Servei d’acollida
 Suport al projecte i a les activitats de Dona Kolors, i al desenvolupament al 
projecte de tertúlia i acompanyament a les dones grans
 Sessions informatives per estudiants i persones interessades en els projectes 
de la entitat (mensuals), 
 Activitats lúdiques i culturals  a l’entitat o altres espais (Festa de Nadal, Sortides 
a l’Estiu, Festa de la Dona, Festa de Final de Curs...)
 Col·laboracions puntuals al curs de Prelaborals 
 Reunions entre el Grup de Voluntaris  
 Col·laboracions puntuals: transport, manteniment informàtic, disseny...
 Sessions de formació en habilitats laborals i taller de planxa en el curs de 
confecció industrial.
 Suport en tasques d’adminis-
tració
 Mentoring i acompanyament 
en tasques de la llar.
 Classes de gospel al grup 
“Dona Gospel” i dinamització 
musical
 Suport a la comunicació de 
l’entitat
 Acompanyaments a les 
sortides a pisos i clubs.

Treball comunitari; sensibilització i 
incidència

Participació dels voluntaris/es

El segon objectiu general d’aquest projecte 
pretén sensibilitzar i fomentar la intervenció 
comunitària sobre la realitat de la prostitució a la 
ciutadania. Per això és una activitat transversal i 
coordinada a totes les intervencions del projecte 
a més a més de les especi�ques que detallem a 
continuació: 
 
Àmbits de participació i coordinació

Consell de dones de Ciutat Vella; Unitat de Tracta 
d’Essers Humans de l’Ajuntament de Barcelona; 
Coordinadora de la llengua; Agència de salut 
pública, Audiència Pública del districte de Ciutat 
Vella, Consell de Barri; Comissió consultiva de 
Benestar, acció social i ciutadania de l’Ajuntament 
de Barcelona; Regidoria d’Igualtat; Grup de Treball 
Salut Sexual i Reproductiva; Sessió Plenària del Pla 
de desenvolupament econòmic  de l’Ajuntament de 
Barcelona; Patronat de la Fundació Tot Raval; Xarxa 
de Treball Just; Xarxa laboral del Raval; Grup de 
treball d’IVES de l’agència Àbits; Raval Dona; Assem-
blea ECAS; Vis a Vis (cicle de converses sobre feminis-
mes); Grup de Religiosos del Raval.



Agencia Abits de l’Ajuntament de Barcelona-Regidora districte– Institut Català de la Dona – Entitats social d’església- Sindica de greuges 
de Barcelona - Obra Social la caixa – Direcció general d’Afers Socials de la Generalitat de Catalunya – Secretaria d’Immigració de la Gene-
ralitat de Catalunya-Fundació Impulsem – Fundació Estel Tàpies – Fundació Esperança – Fundació Ared – Fundació Arrels – Associació Pis 
Infant - Càritas Barcelona – Delegat d’Acció social de la Diòcesis de Barcelona - Fundació Empren- Direcció de Fund Tot Raval – 

Relacions institucionals i de col·laboració

Accions de difusió i sensibilització

- 6 Xerrades a diferents grups d’estudiants universitaris, d’instituts de secundària i de cicles formatius 
sobre el fenomen de la prostitució, mites i estereotips, treball d’intervenció en aquest àmbit, etc.
- 8 Xerrades especialitzades per a professionals i tècnics de diferents camps i entitats: centres cívics, 
centres educatius, empreses, ajuntaments, universitats, etc.
- 18 concerts del Cor Dona Gospel que han tingut un impacte de sensibilització a unes 2.000 
persones.
- Publicació de dos articles sobre el fenomen de la prostitució en revistes especialitzades: Revista 
Poblet nº 37, desembre 2018 p. 47-56 i Revista Qüestions de Vida Cristiana nº 261 octubre 2018. 
Barcelona.
- Dos articles de difusió en premsa escrita: 
-Article Ara: 
https://www.ara.cat/societat/Confeccionar-roba-sortida-deixarprostitucio_0_2093190765.html?ut
m_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=ara
- Article La Vanguardia: 
http://www.lavanguardia.com/vida/20180327/441986706296/tenerife-acogera-des�le-de-dona-k
olors-que-ayuda-a-victimas-de-trata.html



Balanç econòmic



Quan creus que no pots,  és únicament una creença. ¡Pots! Tot és 
possible.

(Dona atesa en el projecte)


