
Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) de l'Alt Pirineu Aran.  
C/ Comtat d'Urgell, 61 baixos 25700 de La Seu d'Urgell.  
Les principals funcions d’aquest servei especialitzat són oferir informació, atenció i 
recuperació a les dones que han estat o estan en processos de violència masclista, 
així com els seus fills i filles a càrrec i potenciar els programes específics i integrals de 
prevenció, assistència i reparació. 
 
Aquest servei realitza treball comunitari i ofereix la possibilitat als centres educatius 
dels territoris que abasta la possibilitat de realitzar diferents tallers per a l’alumnat; 
alguns dels que ha realitzat fins a la data han estat els següents: 
 

- Taller de contes igualitaris (cicle infantil i cicle inicial) 
- Taller d’habilitats socioemocionals (cicle mitjà i superior) 
- Taller de prevenció de conductes abusives (Institut) 
- Tallers: “Violència no només és un cop de puny” i “Em controla la meva 

parella?” (Adolescents i joves) 
 
El treball comunitari és l´eina de treball que permet aproximar-nos a les condicions i 
circumstàncies que segueixen legitimant la violència. Així, l’objectiu de les actuacions 
amb la ciutadania és la transformació de les creences i valors que validen (encara) les 
mostres de violència o, si més no, no les rebutgen amb claredat i l’objectiu del treball 
comunitari que es porta a terme en centres educatius és desenvolupar una tasca 
preventiva d’identificació de la violència i/o relacions abusives.  
 
Contes Igualitaris:  
Diversos estudis sobre contes infantils tradicionals, entre els que destaquem els de 
Sylvie Cromer i Adela Turín, han demostrat que en general els protagonistes 
acostumen a ser nens homes o animals masculins, valents, actius, arriscats, 
intel·ligents, els neguen la sensibilitat, són salvadors... Els personatges femenins són 
emotius, passius, esperen ser salvades, autonomia reduïda, els neguen la creativitat i 
la igualtat....  
La literatura infantil és un instrument que permet als infants construir la seva 
comprensió del món, conformant-se com un element importantíssim en el seu 
desenvolupament. D’una banda, transmet valors, usos i costums d’una comunitat, 
ajudant en la comprensió del sistema social en el qual ens socialitzem.  
Prevenir les relacions desiguals, on la violència de gènere és la màxima expressió 
amb contes, amb contes infantils igualitaris és l’objectiu dels tallers que es porten a 
terme en centres escolars i/o llocs públics de les diferents comarques.  
Contes com : L’Artur i la Clementina, Oliver Button és una nena, Rosa Caramel, El 
príncep Ventafocs ... són contes que volen trencar amb els estereotips i rols de gènere 
tradicionals. Aquests contes presenten personatges més igualitaris, allunyats dels 
estereotips en funció del sexe i els seus rols tradicionals.  
 
Prevenció de conductes abusives i violència no només és un cop de puny:  
Tallers dirigits al joves i adolescents amb l’objectiu de detectar conductes allunyades 
del bon tracte i evitar la normalització d’aquestes. La pervivència de mites lligats a les 
relacions afectives i/o de parella, com el control, la gelosia, la pèrdua d’autonomia i 
llibertat, responen d’una forma prematura, a senyals que una relació es pot convertir 
en violenta. 
 
Si esteu interessats en que al vostre centre es realitzi algun d’aquests tallers i/o bé 
realitzar algun taller a mida podeu posar-vos en contacte amb el SIE al telèfon 
973361331 o per correu electrònic a l’adreça sieapa.tsf@gencat.cat 
 


