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Plataforma unitària contra les violències de gènere 
 

 

Presentació 
  
La PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE 
(prouviolencia@pangea.org) dona cabuda a més de 80 entitats i institucions de Barcelona i 
Catalunya que consideren prioritària la lluita contra la violència de gènere. Hi ha moltes 
associacions que treballen amb i per les dones i l’objectiu és unir esforços per aconseguir un 
objectiu comú: TOLERANCIA ZERO ALS MALTRACTAMENTS!.  

Existeix un dia internacional per la no violència contra les dones, però som moltes i molts 
les/els que pensem que un dia a l’any és poc per recordar i per sensibilitzar la ciutadania 
envers aquesta problemàtica; per això volem apropar la lluita a cada barri i aconseguir la 
implicació de les organitzacions, entitats, associacions i veïns, tot el teixit social per PROU 
AGRESSIONS! TRENQUEM EL SILENCI! 

 

 

Què fem?                       
 
Per tal d’acostar la lluita als barris, realitzem concentracions d’homenatge a les dones que 
pateixen maltractaments. En la organització d’aquest acte hi participen molt activament les 
entitats, organitzacions i associacions de cada barri; així, en la preparació, es crea una xarxa 
social sensibilitzada contra la violència. Durant l’acte preparem uns plafons i una taula 
mitjançant els quals els vianants i les persones assistents a l’acte es poden informar de què 
és la violència contra les dones, com es pot detectar, què podem fer, recursos municipals....  
Les dones assassinades sovint resten invisibilitzades o representades per xifres i curts retalls 
als mitjans. Des de la Plataforma els hi retrem homenatge cada TERCER DILLUNS DE MES 
a la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Cada mes una de les Entitats que la conformen s’ocupa 
de preparar l’acció que fa que pugem dir Nosaltres no us oblidem! a cadascuna de les dones 
assassinades durant el mes. 
A més dels actes, la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere també realitza 
comunicats de premsa, xerrades informatives, cursos de formació; participa en jornades 
sobre Violència de Gènere, tertúlies radiofòniques....  
En motiu del dia internacional per la no violència contra les dones, organitzem el Fòrum 
contra les violències de gènere. Enguany en la seva IV edició ha aplegat a 1.500 persones, 
en un espai per posar en comú experiències i noves formes de relacionant-se i per 
l’eradicació de la violència masclista 

 

 

 

 

  

mailto:prouviolencia@pangea.org


 

 

 

Fòrum contra les violències de 

gènere  
 

Cada any hi ha més de mig milió d’agressions a dones de totes les edats. Un 18,3% de les 
dones treballadores han patit alguna vegada una agressió d’assetjament sexual. 
 
En tot el món, un 12,1% de dones, entre 18 i 29 anys, i un 11,2%, entre 29 i 39 anys, pateixen 
maltractament. D’aquestes, un 15% tenen estudis superiors i un 41% estudis secundaris. 
Als EUA, les noies de 16 a 24 anys són les que pateixen més assalts sexuals i més violència 
a les seves relacions. A Espanya, al 2000, l’augment de la violència de gènere entre la 
població juvenil és més gran en la franja dels 28 als 24 (en un 14.9%) seguida de la franja 
dels 25-29 (en 10.2%). El 40% de les denúncies a l’Estat Espanyol per maltractaments al 
2005 son dones menors de 30 anys. A Catalunya, les denúncies per maltractaments produïts 
a dones han passat de 3.260 el 1998 a 13.242 el 2004. 
 
Alguns dels estudis sobre violència de gènere realitzats durant els darrers anys s’han centrat 
en treballar el tema amb població adolescent, d’aquesta manera s’està desvelant una realitat 
força preocupant en la qual es destaca la presència de violència en les relacions sentimentals 
que mantenen els adolescents.  
 
El Centro de Atención a la Mujer senyala que el 80% de les noies joves i el 75% dels nois 
pensen que es pot causar violència a algú a qui s’estima. Segons la Fundación Mujeres un 
32’1% dels nois i un 14% de les noies considera normal que un noi obligui a la seva xicota a 
mantenir relacions sexuals amb ell en alguna ocasió. 
 
Es per això que des de diferents sectors s’estan duent a terme campanyes per a treballar el 
tema amb la població adolescents. Com la campanya ve desenvolupant des de l’any 2004 
l’Institut Català de les Dones titulada “TALLA AMB ELS MALS ROTLLOS” i en la qual també 
es destapen algunes de les experiències que formen part de la realitat que viuen els 
adolescents en les seves relacions de parella, com la falta de respecte o la coartació de la 
seva llibertat. 
  
Partint d’aquesta situació, la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere l’any 2005, 
en el marc dels actes organitzats el Dia Internacional Contra la Violència de Gènere (25 de 
novembre) varem considerar de gran importància contribuir amb aquesta tasca preventiva 
realitzant un Fòrum contra la violència de gènere dirigit als noies i noies adolescents. 
 
Plantegem aquest Fòrum com un espai de participació, reflexió i aprenentatge, especialment 
dirigit al col·lectiu de joves i adolescents. El Fòrum és un espai per “trencar el silenci” i 
prevenir possibles relacions vinculades a la dominació i submissió entre persones joves, a 
través de la participació activa de totes les persones assistents, tan adolescents com 
persones adultes, en debats, tallers, vídeo fòrums... 
 
En les diverses activitats que es proposen les persones assistents poden conèixer els 
recursos a disposició de la ciutadania, debatre i presentar alternatives per a combatre la 
violència de gènere, expressar els seus dubtes sobre el tema... Alhora també és un espai a 
través del qual podem reflexionar entre tots i totes sobre les mancances i necessitats per dur 
a terme la lluita contra la violència de gènere, i sobre la incidència que tenen diferents 
elements de la quotidianitat com els mitjans de comunicació, la música... en la potenciació i 
perpetuació d’una societat patriarcal, de relacions desigualitàries, de la discriminació vers les 
dones... 
 
 



 

 

 

 

 

Adreçat ...             
 

• A joves, adolescents, nenes i nens, demostrant-los amb jocs participatius les 
avantatges d’una societat més solidaria i igualitària entre els dos sexes. 

• A mares, pares i familiars d’aquestes nenes, nens i joves, posant a l’abast informació i 
demostracions de la importància de la prevenció de la violència en general, però amb 

una visió de gènere. 

• Al teixit associatiu i la ciutadania, fent palès el repte social de que acabar amb aquesta 
violència és cosa de totes i tots, reconeixent la lluita d’anys dels grups de dones que 
ha fet possible que es considerés un problema social. 

• A totes les dones en general a qui afecta la violència de gènere. 

 

Per això hem animat a la participació de persones i grups pertanyents a: 

➢ Instituts de Educació Secundària i Formació Professional 

➢ Centres d’Educació Primària (cicle superior) 

➢ Escoles d’Educació de Persones Adultes 

➢ Associacions de Mares, Pares i Familiars 

➢ Esplais i Entitats del Lleure per a nenes, nens i joves 

➢ Associacions culturals i ciutadanes 

 
 

Objectius 
 
 

o Fer visible la realitat i l’amplitud de la violència contra les dones, trencant així el 
silenci. 
 
o Sensibilitzar la ciutadania desvetllant les creences i els estereotips culturals que 
sustenten la violència vers les dones i que es transmeten de generació en generació. 
 
o Posar de manifest la dimensió social del fenomen de la violència contra les dones i 
evidenciar la necessitat de crear mesures de prevenció que evitin la reproducció 
d’aquestes pautes de conducta.  
 
o Difondre públicament els diferents recursos existents d’atenció a les dones que 
pateixen violència.  
 
o Potenciar nous models de convivència i la cultura de la pau. 
 
o Donar espai a totes les entitats i associacions que treballen per l’eradicació de la 
violència contra les dones perquè puguin explicar les diferents activitats que porten a 
terme. 

 
 
 
 



 

 
 

VALORACIÓ IV FÒRUM CONTRA LES 

VIOLÈNCIES DE GÈNERE 
 
Durant els dies 20, 21 i 22 de novembre de 2008 varen assistir més de 1.500 persones al 
Espai Francesca Bonnemaison, on es va realitzar el IV Fòrum i el I Internacional contra les 
violències de gènere. 
 
Fòrum internacional dijous tarda: 150 
 
Tres seminaris i una conferència. 
 
Tallers divendres matí: 600 
 
600 nois i noies entre 16 i 19 anys que van participar en un total de 22 tallers, així com al 
lliurament de premis del concurs literari i lliure.  
 
Divendres tarda: 150 
 
Es van realitzar tres activitats i una taula rodona en les que van participar 150 persones. 
 
Dissabte matí: 250  
 
Es van organitzar 12 tallers i una taula rodona “La violència de gènere als mitjans: noticia o 
espectacle?”. 
 
Dissabte tarda: 350 
 
S’organitza la taula rodona de la Plataforma “Llei del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista” i la cloenda del Fòrum. 
 
Valoració espai Francesca Bonnemaison:  A totes ens agrada molt, tan per el seu significat 
com per els espais en concret. Agraïm totes les col·laboracions. 
 
Concurs literari i Concurs lliure: Ha augmentat considerablement la participació ambdós 
modalitats. S’han cobert totes les categories.  
 
Lliurament de premis: 
  
Participació a l’entrega de premis: Sra.Marta Selva, presidenta ICD;  Sra. Elsa Blasco 
Regidora Ajuntament BCN;  Sra. Anna Cabó, Polítiques d’Igualtat Diputació BCN , Sra. Imma 
Creuheras del Departament de cultura de la Generalitat, Sra. Amanda Santos del Centre de 
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i Sra. Montserrat Vilà de la Plataforma unitària 
contra les violències de gènere. 
 
Tallers divendres matí: 
 
Èxit total d’assistència. El Taller dels contes pel professorat, ha tingut molt bona acollida amb 
els professors i professores participants. 
Les valoracions de les noies i nois participants han estat molt altes en els continguts.  
Els tallers-teatre participatius han estat molt ben acollits tant per l’alumnat com pel 
professorat. (les talleristes també en van quedar molt contentes) 
La Senyalització- identificació dels nois i noies s’ha de millorar. Una idea de les professores 
és que se’ls hi envií abans perquè ja vinguin de l’Institut amb les identificacions quadrades.  
Bona difusió del programa. 
 

 



 

 

 

Projectes 2009 
 

 

1. V FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE. I I FÒRUM EUROPEU 

2. WEB PLATAFORMA 

3. CONCENTRACIONS MENSUALS I PERIÒDIQUES 

4. TRENQUEM EL SILENCI A LES ESCOLES  

5. DONES DE BLANC 

6. FORMACIÓ DE L’EQUIP D’ORGANITZACIÓ. 

 

 

Accions i Participacions 2008 
 
GENER 
 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL DIA 21 A LA PLAÇA SANT JAUME CONTRA LA 
VIOLÈNCIA A LES DONES 

• XERRADA BIBLIOTECA DE CALDES DE MONTBUI, a càrrec Plataforma 

• COORDINACIÓ EIX 6 Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC). 

• PLENARI PLATAFORMA balanç III Fòrum i projectes 2008, acceptació càrrecs i 
pressupost 2008. 

• FÒRUM SOCIAL CATALÀ. XERRADA-DEBAT Noves masculinitats, organitzada per 
la Plataforma. 

• PARTICIPACIÓ ASSEMBLEA DE DONES DEL FÒRUM SOCIAL CATALÀ 

• PRESENTACIÓ RECERCA “VIOLÈNCIA DE GÈNERE A LES UNIVERSITATS, DE 
CREA, Intervenció de la Plataforma des de la mesa 

• CA LA DONA, COMENÇA LA PREPARACIÓ DEL 8 DE MARÇ 
 
FEBRER 
 

• PARTICIPACIÓ PERMANENT CONSELL NACIONAL DE DONES DE CATALUNYA 
(CNDC) 

• COORDINACIÓ EIX 6: VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES DEL CNDC 

• REPRESENTACIÓ DEL CNDC AL CONSELL DE SEGURETAT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL A LA PLAÇA SANT JAUME CONTRA LA VIOLÈNCIA A 
LES DONES 

• PARTICIPACIÓ TAULA RODONA ACSUR 
 
 
MARÇ 
 

• PARTICIPACIÓ ACTE INSTITUT CATALÀ DE LES DONES DEL 8 DE MARÇ 

• TAULA RODONA “ELS REPTES GENERACIONALS” organitza Plataforma 

• XERRADA “EDUCACIÓ I EL SEU COMPROMÍS AMB LA SUPERACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA” a l’Escola d’Adults de la Verneda. Presenta Plataforma 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL A LA PLAÇA SANT JAUME CONTRA LA VIOLÈNCIA A 
LES DONES 

• MANIFESTACIÓ 8 DE MARÇ 



 

• CONFERÈNCIA a càrrec de la coordinadora de la Plataforma “QUÈ ÉS LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE” A LA FACULTAT DE VETERINARIA UAB.  

 
ABRIL 
 

• CONCENTRACIÓ HOMENATGE A LES DONES ASSASSINADES. BARRI DE LA 
SAGRADA FAMÍLIA. Col·laboració amb la Vocalia de la dona de l’AVV en la Festa 
Major. 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL A LA PLAÇA SANT JAUME CONTRA LA VIOLÈNCIA A 
LES DONES 

• PARTICIPACIÓ PERMANENT CNDC 

• COORDINACIÓ EIX 6 CNDC 

• PRESENCIA AL PARLAMENT DE CATALUNYA EN L’APROVACIÓ DE LA LLEI PER 
EL DRET DE LES DONES A ERADICAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

• PARTICIPACIÓ ACTE PRESENTACIÓ DE LA LLEI A L’ICD 

• XERRADA ATENEU DE RUBÍ. 
 
 
MAIG 
 

• PLENARI PLATAFORMA. PROJECTES I PRESENTACIÓ IV FÒRUM 

• COORDINACIÓ EIX 6 CNDC 

• PARTICIPACIÓ CONSELL DE DONES DE CATALUNYA. LLEIDA 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL A LA PLAÇA SANT JAUME CONTRA LA VIOLÈNCIA A 
LES DONES 

 
JUNY 
 

• TAULA RODONA “LLEI DEL DRET DE LES DONES A ERADICAR LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA” a EUiA . Participació a la taula. 

• ASSISTÈNCIA A LA JORNADA “PER L’ACCIÓ CONTRA LA TRATA DE PERSONES. 

• COORDINACIÓ EIX 6 CNDC 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL PLAÇA SANT JAUME BARCELONA 
 
 
JULIOL 
 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL PLAÇA SANT JAUME 

• PERMANENT CNDC 

• XERRADA “EXPERIÈNCIES DE LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA”, 
compartim taula Plataforma i Tamaia, Escola estiu ATTAC. 

• PARTICIPACIÓ REUNIÓ EXPERTES PLA D’ACCIÓ ICD 
 
AGOST 
 

• CONCENTRACIÓ HOMENATGE PILAR LÓPEZ, mestre assassinada pel seu 
company. Organitzem junt amb Vocalia dona de l’Associació de Veïns i Veïnes 
Sagrada Família. Davant l’escola sagrada família. 

 
 
 
SETEMBRE 
 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL PLAÇA SANT JAUME 

• PARTICIPACIÓ MOSTRA ENTITATS 11 SETEMBRE 

• COORDINACIÓ EIX 6 CNDC 

• REPRESENTACIÓ DEL CNDC AL CONSELL DE SEGURETAT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

• PRESENTACIÓ PLATAFORMA SANT ADRIÀ.  

• PARTICIPACIÓ A LES JORNADES D’AUTOFORMACIÓ DE LA CAMPANYA 



 

“AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏT” 

• PARTICIPACIÓ A LA CONCENTRACIÓ EL DIA INTERNACIONAL PER LA 
DESPENALITZACIÓ DE L’AVORTAMENT 

 
 
OCTUBRE 
 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL PLAÇA SANT JAUME 

• PERMANENT CNDC 

• ASSISTÈNCIA PRESENTACIÓ LLIBRE CONCLUSIÓ JORNADES 
INTERNACIONALS D’ENTREPOBLES Violència contra les dones al món.  

• ASSISTÈNCIA TAULA RODONA “LLEI DEL DRET DE LES DONES A ERADICAR LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA. 

• JORNADA DE TREBALL EIX 6 A TARRAGONA 

• PARTICIPACIÓ CONCENTRACIÓ AHIGE 

• ASSISTÈNCIA TAULA BALANÇ LLEI INTEGRAL, CONFAVC amb Miguel Lorente i 
Marta Selva 

• ASSISTÈNCIA A LA TAULA RODONA LLEI DEL DRET DE LES DONES A 
ERADICAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, organitzat per la Regidoria de Dones i 
Joventut i el Consell Municipal de Dones. 

 
NOVEMBRE 
 

• FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE 

• COORDINACIÓ EIX 6 CNDC 

• PLENARI CONSELL NACIONAL DE DONES DE CATALUNYA. TORTOSA 

• TAULA RODONA CELEBRANT EL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA A LES DONES. SANT CELONI. 

• PRESENTACIÓ QUADERN DONES DE VOL “ARA QUE TU NO HI ETS”. Llibreria 
Pròleg. 

• RODA DE PREMSA IV FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE 

• ASSISTÈNCIA ACTE ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA LLIURE DE 
VIOLÈNCIA VERS LES DONES. Ajuntament de Barcelona 

• TAULA RODONA A BTV PROGRAMA HOLA BARCELONA 

• INTERVENCIÓ A RÀDIO 4, ONDA CERO, RÀDIO GRÀCIA, RÀDIO VALLECAS, 
AMEXCO, DECLARACIONS TV3, PRESENTANT EL FÒRUM 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL PLAÇA SANT JAUME 

• PARTICIPACIÓ I DINAMITZACIÓ DEBAT 25 NOVEMBRE DE L’ICD 

• PARTICIPACIÓ A LA MOSTRA D’ENTITATS ORGANITZADA PER VERN 
Coordinadora d'entitats de la Verneda de Sant Marti 

• PARTICIPACIÓ A LA TAULA RODONA PROU VIOLÈNCIA A LES DONES! 
ORGANITZADA PEL CENTRE DE DEBATS DEL BAIX MONTSENY 

 
DESEMBRE 
 

• CONCENTRACIÓ MENSUAL PLAÇA SANT JAUME 

• REPRESENTACIÓ DEL CNDC AL CONSELL DE SEGURETAT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANÇ ECÒNOMIC 2008 PLATAFORMA   
   

INGRESSOS   

   

Ingressos quotes entitats  850 € 

   

Generalitat Catalunya  17.550 € 

   

Institut català de les dones 11.850  

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 5.000  

Servei de Desenvolupament i Cooperació social 700  

   

Diputació de Barcelona  10.575 € 

   

Àrea d'igualtat i Ciutadania.   

Servei de promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home  

   

Ajuntament de Barcelona  9.500 € 

   

   

La Caixa  2.000 € 

   

TOTAL   40.475 € 
   

DESPESES   

   

Despeses de difusió  10.630 € 

- Edició de díptics,cartells, publicitat, etc, 8.200  

- Xapes 2.300  

- Web domini 130  

   

Despeses pròpies d'activitats diverses  14.493 € 

- Retribucións secretaria 12.131  

- Varis (desplaçaments, material, fotocopies) 2.362  

   

Despeses derivades de la realizació d'activitats  15.352 € 

-Cessió de L'Espai Francesca Bonnemaison 10.575  

- Talleristes, Conferencians, Artistes 4.777  

   

TOTAL   40.475 € 
  

PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE  

Barcelona, desembre 2008   


