
SPREAD. Expandint l’experiència i els programes penitenciaris
d’intervenció amb dones supervivents i homes agressors en delictes de
violència de gènere a Europa

Marc del projecte

El projecte SPREAD. Expandint l’experiència i els programes penitenciaris
d’intervenció amb dones supervivents i homes agressors en delictes de
violència de gènere a Europa s’emmarca en el programa Daphne III (2007-
2013). SPREAD és un projecte confinançat per la Comissió Europea. SURT.
Fundació de dones. Fundació privada és l’entitat coordinadora del projecte.

SPREAD parteix de l’experiència del projecte ALTRA, Suport i teràpia dins la
presó per dones que han patit maltractes i homes maltractadors (2006-2008),
coordinat per SURT dins el marc del programa Daphne II. El projecte ALTRA va
desenvolupar, entre altres activitats, dos programes pilot d’intervenció en el
context penitenciari des d’una perspectiva de gènere, destinats a homes
maltractadors i dones supervivents de violència de gènere a Catalunya i
Hongria.

La experiència adquirida amb ALTRA a través de la intervenció dins un context
tan específic i tancat com la presó, juntament amb els bons resultats
aconseguits i el seu impacte polític als dos països participants, va posar sobre
la taula la necessitat de seguir treballant en aquest àmbit. El projecte SPREAD
es va concebre per impulsar l’expansió de l’experiència del projecte ALTRA tant
a nivell horitzontal, a la resta d’Estats Membres de la Unió Europea, com
vertical, implementant nous programes dins la presó i al mateix temps, portant
a terme tasques de sensibilització per al personal penitenciari i vers la classe
política nacional i europea.

SPREAD té com a màxim objectiu desenvolupar programes d’intervenció dins
de presons per dones i homes des d’un enfocament de gènere a Finlàndia,
Xipre i Bulgària. El projecte es desenvolupa en col·laboració entre SURT i les
següents organitzacions:

- Palmenia Centre for Continuing Education (Universitat de Helsinki) - Finlàndia
http://www.helsinki.fi/palmenia/english/

- Love without hurt - Xipre
http://www.domviolence.org.cy/?lang=EN&catID=-1

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm
http://www.surt.org/altra/
http://www.helsinki.fi/palmenia/english/
http://www.domviolence.org.cy/?lang=EN&catID=-1


- Bulgarian Gender Research Foundation - Bulgària
http://www.bgrf.org/en/

Objectius

L’objectiu general del projecte SPREAD és difondre el coneixement generat en
el projecte ALTRA a altres països membres de la Unió Europea, mitjançant
diversos mecanismes com ara la sensibilització, la implementació de nous
programes i la millora dels existents.

Els objectius específics són:

 Promoure programes de tractament dins la presó i des d’una
perspectiva de gènere per homes agressors en delictes de violència de
gènere

 Promoure intervencions dins la presó i amb un enfocament de gènere
per dones que han patit violència de gènere abans d’entrar a presó

 Portar a terme una recerca per a recollir informació dels programes
existents d’abordatge de la violència de gènere en els contextos
penitenciaris

 Sensibilitzar i formar als treballadors i a les treballadores de les presons

 Sensibilització a nivell polític i administratiu de la necessitat d’elaborar
polítiques específiques i programes d’intervenció per a l’abordatge de la
violència de gènere a les institucions penitenciaries

Activitats previstes

Per tal d’assolir els objectius establerts, en el marc del projecte SPREAD es
desenvoluparan les següents activitats:

 Redacció d’un document conjunt sobre criteris mínims per programes en
el context penitenciari

 Actualització de la recerca sobre els programes d’intervenció dins de
presons en relació a la violència de gènere existents en els diversos
estats membres de la Unió Europea

 Implementació a Finlàndia, Xipre i Bulgària dels programes d’intervenció
dins el context penitenciari per homes maltractadors i dones que han
patit violència

http://www.bgrf.org/en/


 Sensibilització i formació del personal penitenciaris dels mateixos països

 Creació d’un manual de formació sobre l’abordatge de la violència de
gènere dins les presons

 Publicació d’un tríptic de sensibilització en matèria de violència de
gènere i presons. El tríptic s’editarà en les 23 llengües de la Unió
Europea i distribuirà per totes les presons de la Unió Europea

 Recomanacions polítiques en l’àmbit de l’abordatge de la violència de
gènere a les presons

 Presentació dels resultats del projecte a través de conferències finals a
Bulgària, Finlàndia i Xipre i d’un Simposi final europeu a Brussel·les

Els materials que es generin al llarg del projecte estaran disponibles (en
anglès) en aquesta mateixa web.

Per rebre més informació sobre el projecte SPREAD, podeu contactar a Núria
Francolí a nuria.francoli@surt.org

mailto:nuria.francoli@surt.org

