
EL 8 DE MARÇ CUIDEM LA LLUITA FEMINISTA, 
REIVINDIQUEM ELS SERVEIS.
Amb motiu del 8 de març de 2021 les treballadores i treballadors de  PIAD, SARA, CMAU, UTEH, 
SAS i SAH de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de 
Barcelona ens adrecem a vosaltres per  reivindicar un cop més la importància d'uns serveis 
de qualitat per a les dones en l'eliminació de les desigualtats de gènere i en la prevenció, 
atenció i recuperació de la violència masclista.

Cuidar aquests serveis esdevé més important que mai en un moment en què la situació actual 
de pandèmia està tenint un efecte amplificador de les desigualtats i opressions de gènere 
que afecten les dones i que en molts casos se sumen a altres desigualtats socials. La covid 
arriba en un context social que encara no s'havia recuperat de les dues crisis anteriors, que 
van comportar les successives retallades de tots els serveis públics, la qualitat del mercat 
laboral o de l'habitatge.

Per a que hi hagi un apoderament real són necessàries oportunitats laborals i igualtat sala-
rial, una corresponsabilitat real en les cures d'infants i de persones a càrrec amb dependèn-
cia, un sistema judicial que faci realment efectiva la llei contra la violència de gènere[b] 
(1/2004), garantir mesures per fer efectiva la llei  5/2008 sobre la violència masclista, cuidar 
i donar suport al teixit associatiu i comunitari per a identificar i prevenir les violències mas-
clistes, i una aposta forta per un desplegament de recursos que facilitin que les dones puguin 
decidir sobre les seves vides.

Reivindicar uns serveis de qualitat també és reivindicar un moviment feminista que ha treba-
llat incansablement durant dècades des d'entitats i associacions, algunes d'elles pioneres en 
l'atenció a les dones, sovint des d'una gran invisibilitat, precarietat i davant les resistències 
del masclisme en la societat. Tanmateix, el suport institucional ha estat sempre intermitent 
segons les prioritats de l'agenda política. Per això, pensem que no hem de perdre mai de vista 
que els drets no només s'assoleixen, que cal mantenir-los i que són el resultat de les lluites 
de diverses generacions.

Tenim més que abans, sí, però queda molt per recórrer. Que no ens diguin mai més allò de 
“Dona, i què més vols?”

Les treballadores dels serveis que aquí signem som equips majoritàriament formats per 
dones,  acompanyant en primera línia d’atenció a d'altres dones en tota mena de violències 
estructurals. I ho fem dins del sector social, un sector  ja de per si feminitzat  i sovint traves-
sat per les mateixes estructures patriarcals, com la manca de reconeixement social i laboral 
en les tasques de cura. Moltes de nosaltres portem anys de lluites sindicals i judicials, passa-
des o presents, per aconseguir una major dotació de recursos i un reconeixement dels nos-
tres drets laborals. Sense oblidar que encara hi ha diferències entre serveis en el tipus de 
contractació, municipal o externa, i en les condicions i estabilitat laboral.

Per si encara no ens coneixeu, som:

Els PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones) som serveis d’informació, assessorament i 
orientació per a les dones sobre qualsevol temàtica (personal, laboral, violència masclista, 
participació, reconeixements de drets…) També fem atenció grupal, atenció psicològica i 
assessorament jurídic (suspès temporalment i a l'espera de resolució de concurs des d'agost 
de 2020). Treballem en xarxa amb la resta de serveis per facilitar l’accés als recursos de la 
ciutat. N’hi ha un a cada districte.

SARA
El Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) som el servei municipal que ofereix atenció 
ambulatòria a víctimes de violència masclista, dones, infants, adolescents i joves, persones 
LGTBI i altres persones de l’entorn de les víctimes de forma ambulatòria. És el servei social 
que és la porta d’entrada a l’acolliment d’urgència i llarga estada per violència masclista. Es 
fa una atenció integral, acció comunitarìa, individual i grupal.

CMAU
El CMAU-VM (centre municipal d’atenció d’urgències de violència masclista de Barcelona) 
som un servei residencial d’acolliment d’urgència per a dones i fills i filles que viuen situa-
cions de violència masclista. És un servei que proporciona atenció les 24h els 365 dies a l’any 
per tal de poder oferir un espai de protecció i respir per iniciar el procés de recuperació de la 
violència viscuda. Al CMAU-VM es porta terme un acompanyament socioeducatiu i psicoemo-
cional, a través d’un equip multidisciplinari.

Les treballadores estem reclamant la municipalització del servei.

SAS
El SAS  som  un servei específic que l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de les per-
sones que exerceixen la prostitució i ofereixen i negocien els serveis sexuals a la via pública. 
El servei també pot atendre les persones que ofereixin, negociïn i/o realitzin els serveis 
sexuals en la resta d'àmbits d'exercici del treball sexual (espais tancats - pisos, locals, clubs, 
barres americanes, etc. -, via internet, etc.). El 99% de persones ateses son dones.

L'objectiu del SAS és detectar situacions de vulnerabilitat per tal que el servei pugui atendre 
de manera especialitzada i integral a les persones que realitzin el treball sexual tot garantint 
la realització dels seus drets, realitzant un tractament social per: la prevenció, la promoció, 
el coneixement dels seus drets i la seva capacitació, oferint el suport social, sanitari, educa-
tiu, psicològic i jurídic i com a porta d’entrada a tota la xarxa de serveis públics disponibles 
i, molt especialment, als serveis a les persones: serveis socials,educatius i sanitaris.

UTEH
La UTEH donem servei a víctimes de tràfic d’éssers humans (VTEH). L’atenció és integral (so-
cial, psicològica i jurídica) i en coordinació amb altres agents a nivell local, estatal i interna-
cional. Som un servei especialitzat de segon nivell i intervenim inicialment per derivacions 
d’altres serveis o institucions. El principal repte és la restitució activa dels drets vulnerats a 
les víctimes que arriben a la unitat. Treballem també en la  formació i sensibilització sobre el 
tràfic d’éssers humans (TEH), per tal de promoure la millora de la detecció que en fan els i les 
professionals d’aquesta tipologia de víctimes.

Pel que fa al gènere, es confirma l’impacte en les dones (siguin cis o trans) que té el fenomen 
del TEH. Continua sent el nombre predominant de les persones ateses, aproximant-se al 90% 
del total.

SAH
El SAH (Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de relacions no violentes) som un Servei 
d’atenció als homes que volen canviar la seva manera de relacionar-se i cercar alternatives 
a l’ús de la violència.  El SAH és un servei que dóna atenció de tipus ambulatori a tota la 
ciutat. Treballem amb els homes des de la prevenció fins a l’atenció psicològica de manera 
individual i grupal. Treballem en xarxa amb la resta de Serveis, per actuar també en l’entorn 
de l’home, facilitant l'accés a la resta de Serveis Públics i d’atenció, a les dones, fills i filles 
afectades per la violència masclista. Fa dos anys aproximadament que algunes treballadores 
del Servei estem reclamant la municipalització del Servei.

Avui podem dir que després de successives lleis estatals i autonòmiques i de voluntats políti-
ques i ciutadanes s'ha aconseguit, no només a Barcelona sinó a tot Catalunya, un desplega-
ment de serveis per a dones i circuits d'atenció a la violència masclista que fa no tants anys 
hauria estat impensable, tot i que sovint sense una inversió pressupostària suficient i amb un 
accés encara desigual segons municipis. Progressivament també es va integrant la perspec-
tiva de gènere de manera transversal en tots els serveis socials i d'atenció a la ciutadania, 
educació o sanitat, un altre punt clau per avançar cap a una societat lliure de masclismes.

Per tot això hem volgut fer la nostra aportació en aquest 8 de març des d'alguns serveis de 
Barcelona ciutat, sense oblidar d'on venim i fent la foto una mica més gran sobre l'origen 
d'aquests serveis, presentar-los i reivindicar-los amb vosaltres des del feminisme.

Si tu també hi estas d'acord comparteix!
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