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PRESENTACIÓ

El projecte d’atenció a les dones neix el 1 de juny de 1864 a Ciempozuelos, Madrid. Sis anys més
tard es funda la congregació de Germanes Oblates del Santíssim Redemptor. La seva labor es
centra en  atendre les dones que es troben en contextos de prostitució  i també en
situacions de tracta de persones amb finalitats d’explotació sexual. Les oblates estan presents a
Barcelona des l’any 1897. Aquesta ha estat l’última comunitat oberta per la fundadora, Antonia
Mª de Oviedo.
La presència al barri del Raval data del 18 de gener de 1984. Al 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. Avui El Lloc de la Dona porta més de
35 anys al barri del Raval donant cobertura social a les dones que exerceixen prostitució.



En aquestes ratlles us volem presentar la vida compartida i el camí que hem fet juntes totes les
persones implicades al projecte. Un camí caracteritzat pel dinamisme constant. Aquest any
volem assenyalar com a fet destacat el canvi en la direcció. Des d’aquí tota la família Oblata de
Barcelona volem donar les gràcies a la Nieves de León per aquests 5 anys de lideratge al servei
del projecte. Pel seu coratge, el seu empeny, el seu compromís i la seva entrega incansable.       
I donem també la benvinguda a la Núria Casanovas com a nova directora que es va incorporar
al setembre amb tota la il·lusió per continuar construint espais d’humanització, d’alliberament i
d’apoderament de dones fortes i valentes que cerquen un futur més just i millor per a les seves
vides.
 

Comunitat de les Germanes Oblates de Barcelona



PROGRAMA 

O B J E C T I U S  G E N E R A L S :

1. Contribuir a la millora de la qualitat
de vida de les dones que exerceixen la
prostitució i/o son víctimes de tracta
amb fins 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.

El Lloc de la Dona 



386 DONES ATESES



PERFIL DE LES DONES



PERFIL DE LES DONES



PERFIL DE LES DONES



Per a totes elles l’objectiu ha estat
l’atenció integral en coordinació amb altres
recursos públics i privats, que millori la seva
qualitat de vida i la seva autonomia. 
 
Les dones provenen tant de l’exercici de la
prostitució en el medi obert com en espais
tancats.

1.164 SOL·LICITUDS



El projecte té com a finalitat contribuir a
la millora de la qualitat de vida de les
dones, afavorint els processos
d’autonomia personal i d’inclusió,
alhora que, sensibilitzar la ciutadania
sobre la realitat en la que viuen, les
situacions de violència, la lluita contra la
precarietat, la marginalitat i la
desestigmatització d’aquest col·lectiu.

ACOLLIDA I
ACOMPANYAMENT

 A LA INCLUSIÓ 



Servei d’acollida i d’atenció social
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’Atenció Social de l’Agència Àbits de
l’Ajuntament de Barcelona, o bé del boca-orella entre elles.

L’equip d’atenció social realitza un diagnòstic i estableix la derivació interna a la professional
corresponent, segons la demanda que presenta.

Els plans de treball es fonamenten en una atenció integral i sistèmica, poden intervenir diversos
professionals i també diferents entitats per una mateixa dona. La comunicació i les
coordinacions internes i externes son constants. 

145 dones ateses



Perfil i sol·licituds de les dones



Perfil i sol·licituds de les dones



La majoria de les sol·licituds són per cobrir
necessitats bàsiques d’alimentació, higiene,
medicació i cura dels fills/es. En la mesura del
possible ens coordinem amb els serveis socials
corresponents per cobrir-les o altres recursos
disponibles establint, un rol de
complementarietat i suport mutu.

Per això el volum de coordinacions externes és
molt alt.

També rebem força demandes de suport en la
regularització administrativa.

Tenim especial cura d’establir un vincle de
confiança, realitzant força entrevistes d’acollida i
escolta per detectar necessitats i possibles
situacions d’explotació, tràfic o Tracta.



Un dels àmbits de connexió fonamental amb les dones acostuma a
ser el sanitari, oferint recursos i informació per accedir als sistemes
sanitaris, prevenir malalties de transmissió sexual, IVE i altres. En
aquest sentit hem continuat oferint els serveis del projecte Apropa't,
amb col·laboració 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.

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 individualitzada, un cop a
la setmana per part d’una professional de la salut. Aquest any 133
han estat ateses en aquest espai.

Servei d’atenció a la salut



Repartiment de 52.864 preservatius i material profilàctic.

115 gestions de ginecologia, 20 per interrupció d'embaràs i 247 per prevenció
i/o tractament de infermetats de transmissió sexual.

35 sol·licituds de targetes sanitàries

Concretament els serveis que hem ofert des de l'entitat son els següents:



Activitats
de
socialització

Excursió de final de curs amb les dones i els seus
fills/es (50 participants)
7 berenars – tertúlies amb les dones grans (amb una
mitjana de 8 dones)
Dinar de germanor amb les dones grans (8
participants)
Festa de la Dona el 8 de Març (35 participants)
Conèixer la ciutat: Ajuntament i Generalitat; Catedral i
Barri Gòtic; Sagrada Família; Biblioteca, Mercat de Sta.
Caterina i La Boqueria, etc. (18 dones)
Festa de Nadal amb les dones (40 participants)
Sopar de Nadal amb les dones grans (12 participants)

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



Cor Dona 
Gospel

Aquest any han participat en el cor un total d’onze dones.
Set de Nigèria, 3 de Guinea Equatorial i 1 de Brasil. 
S’han pogut realitzar 13 concerts: A l’Església de Santa
Anna amb interpretació conjunta de l'escola Xamfrà; Espai
Calàbria amb la col·laboració de l'Escola Sant Francesc; Yo-
Yo Ma a Xamfrà; Cine Baix Sant Feliu del Llobregat; Sala
Barts. Participació en l'espectacle Indòmites en
col·laboració amb Xamfrà; Teatre al RAS, Verdad acción o
beso, en col·laboració amb la Fundació Arrels; Plaça Nova,
acte de Commemoració dels difunts organitzat per Arrels
Fundació, en col·laboració amb el Conservatori del Liceu;
Raval’s Cultura; Teatre Poliorama; Institut Sant Andreu de
Nou Barris; Cripta de la catedral, organitzat pel Secretariat
diocesà d’Educació catòlica i finalment 3 més al propi local
de l’entitat.



El servei de formació i inserció laboral del
Lloc de la Dona  ofereix una resposta a
les necessitats de formació i d’alternativa
professional a les dones que
exerceixen la prostitució. 
 
178 dones 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 responguin a les necessitats
personals de cada dona.

FORMACIÓ I
INSERCIÓ
LABORAL 



Itineraris que oferim:
 
Formació en idiomes 
Formació en competències bàsiques 
Formació ocupacional
Itineraris d’inserció laboral

Per tal d’assegurar que les dones puguin
sostenir la formació, en alguns cursos se’ls
proporciona un suport econòmic per
alimentació, habitatge, transport, beques
menjador, etc.



Nacionalitat de les dones:



La
formació en
competències
bàsiques i
transversals

113 dones han rebut formació en idioma a la nostra entitat i
23 més han estat derivades per a l’aprenentatge del català a
Servei Solidari i al CNL.

Totes aquestes dones han pogut millorar les seves
competències en idioma i els seus coneixements sobre la
cultura i els recursos de la societat catalana que les ha
permès millorar les seves competències d'autonomia i
d'integració cultural i social.

Formació bàsica Nº dones

24

Mòdul d'acollida bàsica de

25h

Mòdul d'acollida

funcional de 25h

11

16

Curs de competències bàsiques

de 441h



Formació
ocupacional

Un cop les dones han adquirit les competències bàsiques i
transversals per a l’exercici d’una professió, poden
capacitar-se tècnicament en alguna de les formacions que
oferim. La metodologia dels diferents cursos és
participativa, activa, vivencial i contextualitzada en l'àmbit
laboral concret. 

A més dels continguts específics que s'ofereixen en cada
acció formativa, les dones han de realitzar unes hores de
pràctiques d'intervenció en algunes de les accions
formatives d'aquest itinerari, en què es posen en joc i
s'exerciten les competències que es van adquirint amb un
procés d'acompanyament per part de la tutora que ajuda a
introduir els elements correctius necessaris per a la seva
optimització.





Itineraris laborals

65 sessions de
tutories laborals

Aquest any 36 dones han participat en itineraris
laborals. 
Un cop fan una formació tècnica comença el procés de
recerca de feina. 
 
Les dones que han fet la formació en atenció a persones
grans son les que han tingut més possibilitats d’obtenir
una feina atès que continua sent l’oferta més demanada. 
S'han desenvolupat 27 plans de treball personalitzats per
a dones que han participat en aquest itinerari, de les
quals 15 dones diferents han pogut consolidar el procés
amb una ocupació.



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 12 dones. I també a través dels tallers de recerca activa de feina per
via telemàtica en el que han participat 13 dones.
 
Pel que fa a la prospecció d’empreses, aquest any hem continuat la col·laboració amb
les empres EULEN, CLECE, Fundació Emprèn, Dones per al Futur, així com amb
diferents treballadores socials de centres sanitaris i sociosanitaris que requereixen
professionals per a l’atenció de persones grans.

Recerca d'ofertes



Insercions laborals

Hem acompanyat les dones en el seu procés d’autoocupació a través d’un taller en
emprenedoria i de l’oferiment de microcrèdits per a l’autoocupació. Fruit
d’aquest procés una dona s’ha pogut ocupar en el camp de la manicura i pedicura.
 
Hem continuat amb la tasca d’intermediació laboral amb famílies i empreses que
ens ha permès realitzar un total de 25 insercions.





Aquest projecte es dirigeix a dones vinculades
a l’exercici de la prostitució en pisos, clubs i
altres espais tancats i que desconeixen els
recursos que els pot oferir la societat. PORTES

ENDINS 



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.

Detecció d'espais

Hem atès 199 dones,
112 noves i 87 en
seguiment d'altres anys



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 lloc on visquin
o exerceixin.

Hem pogut detectar un total de 12 espais nous:

Tipus d'espais Nº espais nous Visitats

Eixample Sants - Montjuïc

Massatge eròtic

Pisos

Total

1

2

2

 9

10



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. 
 
Aquestes sortides ens han permès tant contactar amb
els responsables dels nous locals detectats com fer el
seguiment dels ja coneguts.
 

Exploració
i visites als espais

Hem pogut visitar un total de 29
espais, dels quals 12 han estat nous
i 17 en seguiment d’altres anys.



Tipus d'espais Nº espais nous Visitats

Eixample Les Corts Sants - Montjuïc

Massatge eròtic

Pisos

Total

1

1

1

  8

9

2

2

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,

Finalitats de les visites:

     amb la voluntat d’oferir un suport emocional i un vincle relacional de
     confiança.



Atenció integral a la dona

Les edats oscil·len entre els 18 i els 35
anys.
La situació administrativa de les dones
es predominantment irregular en un
43% i un 14% son demandants d’asil. 
La gran majoria de dones amb les que
hem contactat procedeixen de
Llatinoamèrica, especialment de
República Dominicana, Colòmbia,
Veneçuela i Brasil.

El perfil de dones contactades es heterogeni
en edat i país d’origen.



Hem rebut 370 sol·licituds de les dones que ens han suposat 1.014 gestions
per tal de donar-hi resposta. Principalment entrevistes d’acollida,
acompanyaments, derivacions a l’Espai Salut de l’entitat i   tutories de
seguiment.
Realitzem molts acompanyaments de salut perquè és un espai molt pròxim 

Els recursos externs més utilitzats són el programa Apropa’t del CAP Manso

on es crea un vincle de confiança i es poden detectar indicis d’explotació,
violència o altres situacions de gran vulnerabilitat.







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 complements.
També té una línia de producció per a
dissenyadors externs.

DONA
KOLORS 



Hem augmentat la producció un 14% respecte l’any anterior. Aquest fet ens ha
permès mantenir els 5 llocs de treball generats, contractant-ne un més a temps
complert. S’ha optimitzat el procés de comercialització que ens ha permès
aconseguir una presència a 51 botigues, fonamentalment a Catalunya, però
també a altres comunitats de l’Estat, i a diferents plataformes 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 13 dissenyadors
diferents tot i que hem continuat augmentant i prioritzant les vendes dels
productes Dona Kolors fins arribar al 90% del total de la producció.



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, fires i mercats.



Presencia en Tv
 

Participació al programa Signe dels Temps de TV3:   
 https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-delstemps/germanes-        
 oblates/video/5850109/

Presència a les xarxes socials - Els nostres nivells de seguidors:

 
Facebook: 3.206 seguidors.

Instagram: 1.884 seguidors.



Mercat al Lloc de la Dona: 10 d’abril
Market a la Plaça de Sarrià: 14-15 de desembre
Mercat de nadal: 12 de desembre
Participació a la Fira Fira de Consum Responsable

PARTICIPACIÓ EN MERCATS I DESFILADES
 

i Economia Social i Solidaria de Barcelona, 
conjuntament amb Estel Tàpia. 4 de gener 2019



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.

VOLUNTARIAT



L’equip

2 coordinadores
30 voluntàries/is de les
quals 18 són noves anys

12 reunions de l’equip de coordinació  
Entrevistes al voluntariat
Jornada anual de formació del Voluntariat Oblata de
Barcelona: Ètica de la intervenció social. MªCarmen
Ortega, Oblata. Superiora Provincial.    30 març 
2 Reunions generals del Grup de Voluntariat
Participació de 4 voluntàries a la Trobada de Formació
del Voluntariat de l’Entitat-Província Europa
Ciempozuelos, del 25 al 27 de novembre.
Celebració festiva del Nadal amb l’equip professional
del projecte.
Reunions de coordinació per tasques.

Tasques de l’equip de coordinació:
         



Classes d’alfabetització i castellà
Classes d’anglès
Classes de cuina
Classes d’alfabetització informàtica
Servei d’acollida
Suport al projecte i a les activitats de Dona Kolors
Suport i desenvolupament al projecte de tertúlia i acompanyament a les dones
grans
Sessions informatives per estudiants i persones interessades en els projectes de
l'entitat (mensuals).
Activitats lúdiques i culturals que es porten a terme a l’entitat o bé a altres

Col·laboracions puntuals al curs de Prelaborals 

Tasques de les voluntaries
 

espais (Festa de Nadal, Sortides a l’Estiu, Festa de la Dona, Festa de Final de
Curs...)

 



Reunions entre el Grup de Voluntaris  
 Sessions de formació en castellà, habilitats laborals i taller de planxa en el curs
de confecció industrial.
 Suport en tasques d’administració
 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.
 Assessorament legal
 Assessorament en emprenedoria
 Suport en accions de sensibilització social
 Suport en activitats lúdiques i culturals

 



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
especifiques que detallem a continuació:

SENSIBILITZACIÓ
I INCIDENCIA

 



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, Consell de Districte, Consell de Barri; Comissió
consultiva de Benestar; 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; Apropa Cultura; Grup de
treball d’IVES de l’agència Àbits; Grup de treball de Pisos i Clubs de l’agència Àbits; Pla Laboral
Àbits; Raval Dona; Assemblea ECAS; Escola Xamfrà; Gremi de Perruquers; Casal dels Infants
del Raval; Grup de Religiosos del Raval.



20 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. en el que han participat un total de 414 estudiants.
2 Xerrades especialitzades per a professionals i tècnics de diferents camps i entitats: Càrites
i Aula Universitària de Vilassar de Mar, en el que van participar un total de 500 persones.

Relacions Institucionals i de col·laboració 
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 Generalitat
de Catalunya- Departament d’Educació de la Generalitat- Agència de salut pública- 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– Cossos de Seguretat- Liceu- Metges del Món- APIP.

Accions de difusió i sensibilització, en mitjans de comunicació i en agents o futurs agents
socials:
 



15 concerts del Cor Dona Gospel que han tingut un impacte de sensibilització a unes 2.300
persones.
Dos articles de difusió en premsa escrita a La Vanguardia i Catalunya Cristiana.
Una participació en Radio Vilassar de Mar.



ELS COMPTES CLARS







“EL MEU SOMNI ÉS MOLT GRAN. EL SOMNI DE TENIR
UNA VIDA MILLOR. I  ASSOLIR-HO”

 

Amb el suport:

( J.O., dona atesa al projecte )


