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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012 
 
 
La Plataforma unitària contra les violències de gènere, l’any 2012 va desenvolupar un total de 9 
projectes. 
 

1. Trenquem el silenci als centres educatius i de lleure, i a les AMPA de Catalunya. 
2. VIII Fòrum contra les violències de gènere 
3. Concurs per l’eradicació de la violència masclista 
4. Concentracions homenatge a les dones que pateixen maltractaments 
5. Xarxa Activa d’Agents contra la violència masclista 
6. Dones de Blanc 
7. Exposició artística No estàs sola 
8. Web Prou Agressions 
9. La cultura de la pau com element primordial en la construcció d’una vida lliure de 

violència. 
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TRENQUEM EL SILENCI ALS CENTRES EDUCATIUS I DE LLEURE, I  LES 
AMPA DE CATALUNYA 

 
CENTRES EDUCATIUS  
Durant tot l’any, un total de 62 activitats de prevenció emmarcades dins el Programa Trenquem el 
Silenci, en les que han participat 1.816 persones, entre les quals s’inclouen joves, adolescents, 
personal docent i famílies.  
 
FAMILIES 
Es van realitzar diversos contactes per impartir activitats de prevenció de la violència masclista a 
les famílies, a les AMPA de Catalunya.  
El dia 27 de juny de 2012, vam mantenir una reunió amb la FAPAC per fer més efectiva la nostra 
col.laboració i mantenir un contacte directe amb les coordinadores d’AMPA dels districtes de 
Barcelona.  
 
CAPTACIÓ DE FONS PER AL PROJECTE MITJANÇANT ACTES SOLIDARIS I DE 
SENSIBILITZACIÓ AL CARRER  
Al mes d’abril, es fa el llançament de la nova imatge corporativa del projecte.  

 
El 23 d’abril, Sant Jordi, posem una paradeta informativa de sensibilització, i recollida de 
donatius a través de llibres i roses solidaries.  
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Paradeta solidària sensibilització, 23 d’abril 

 
El dia 28 d’abril, paradeta informativa al barri de Navas de Barcelona. Conjuntament amb les 
botigues del barri, es du a terme una rifa solidària, i els fons recaptats es destinen al projecte. El 
dia 10 de maig, en un sopar de veïns i veïnes del barri es fa l’acte d’entrega de la recaptació. 
Amb els fons recaptats es faran activitats de prevenció a l’Institut Zafra.  
L’ 1 de maig, en el marc de la Festa Major del barri de la Sagrada Família de Barcelona, vam fer 
diverses activitats al carrer. Parada informativa i de sensibilització, taller infantil de xapes, obra 
de teatre participatiu a càrrec d’Averlasailas i homenatge a les dones assassinades a càrrec de 
Dones de Blanc.  

 
Taller infantil de xapes a la Festa Major de Sagrada Família, 1 de maig de 2012 
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Actuació de Dones de Blanc a la Festa Major de Sagrada Família, 1 de maig de 2012 

 
El 20 d’agost, taller infantil de xapes a l’Espai Solidari de l’Ajuntament de Barcelona a les 
festes de Gràcia. Paradeta informativa i taller infantil de xapes.  

 

 
Presència a l’Espai Solidari de l’Ajuntament de Barcelona a les Festes de Gràcia. 20 d’agost 

 
El 21 d’agost, a les festes de Gràcia de Barcelona, en col·laboració amb l’A.V.V. del carrer 
Ciudad Real, l’Ateneu Roig i botigues del barri, es va organitzar una rifa solidària i paradeta 
informativa. Amb els fons recaptats es van fer activitats del projecte Trenquem el silenci a 
l’Institut Secretari Coloma.  
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Paradeta informativa a la Rifa Solidària en benefici del projecte Trenquem el Silenci. 21 d’agost, festes de Gràcia Barcelona 

 
L’11 de setembre, vam estar a la Mostra d’Entitats Catalanes amb una paradeta de sensibilització 
ciutadana i de difusió dels  projectes.  

 
Voluntàries a la Mostra d’Entitats Catalanes, l’11 de setembre. 

 
El 24 de setembre, en col·laboració amb l’Associació Homes Igualitaris vam participar a la 
Mostra d’Entitats de la Mercè.  
A les Festes del barri de la Verneda de Barcelona, amb la col.laboració de l’Associació de 
Comerciants i la Coordinadora d’Entitats de la Verneda-VERN, vam participar amb una paradeta 
informativa el 18 de novembre, i una rifa solidària el 17 de novembre, en el marc del sopar 
solidari de veïnes i veïns. Amb els fons recaptats es van portar a terme activitats de prevenció al 
barri.  
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El dia 4 de desembre, concert solidari Trenquem el Silenci a la sala Luz de Gas de Barcelona, 
previst pel dia 25 de gener un altre concert amb l’Orquesta de Cambra Salvador Ribas, a 
l’Església del Pi de Barcelona.  
 
FORMACIÓ DE L’EQUIP COORDINADOR DEL PROJECTE 
• El dia 21 de juny vam assistir  a la primera jornada “Pràctiques de referència de coeducació”, 

a la seu de l’I.C.D. 

• Assistim el dia 17 d’octubre a la jornada”La prevenció de la violència de gènere a l’aula”, que 
es presenta al Departament d’Ensenyament.  

• El 8 de novembre assistim a la jornada “De les aules al carrer, fem nostra la coeducació!”, 
organitzada per l’Associació Candela i l’Associació de Mestres Rosa Sensat. 

 
VALORACIÓ DEL PROJECTE DES DE LA PRÒPIA ENTITAT 
La valoració general per part de la Plataforma unitària contra les violències de gènere, és molt 
positiva. 
Al mes de novembre, s’ha arribat a assolir la xifra de 2.461 persones beneficiàries directes del 
projecte, a través de les activitats programades.  
A través de les activitats de sensibilització al carrer i actes solidaris, s’ha arribat a unes 5.000 
persones de manera indirecta, que s’han beneficiat del coneixement del projecte i de la 
necessitat de realitzar accions de prevenció de la violència masclista.  
Ha tingut bona acollida en tots els col·lectius on hem fet la presentació. Coincideixen  en què 
són molt necessàries aquest tipus d’iniciatives, i que la formació dels nens i nenes des de ben 
joves, és indispensable per prevenir futures conductes de risc.  
Els col·lectius que estan interessats, però, coincideixen en un altre punt, molts d’ells no es 
poden permetre la despesa econòmica que suposa la contractació dels tallers. 
El pressupost limitat amb el que comptem, no ens permet de vegades promoure’l amb tota 
l’extensió que ens agradaria. Hauriem de començar a treballar a l’escola bressol, sobre tot amb 
els/les cuidadores, per continuar després a la pre adolescència i adolescència.  
 Amb aquest projecte pretenem detectar les necessitats reals d’aquests col·lectius, per 
pressionar a l’Administració perquè hi destini més recursos, i poder fer una tasca de prevenció 
integral durant totes les etapes de creixement, i evitar futures conductes de violència de 
gènere.  
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VIII FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE i V FÒRUM EUROPEU 
15, 16 i 17 de novembre de 2012 

Espai Francesca Bonnemaison, Barcelona 
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Enguany fa 10 anys de la constitució de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere. 
Deu anys de treball compartit en els quals s’han anat sumant esforços d’associacions d’arreu 
amb finalitats diferents però amb un objectiu comú: dir NO a la violència masclista i posar punt i 
final a aquesta xacra social. El Fòrum, en la seva vuitena edició, s’ha constituït com un espai de 
trobada, d’intercanvi, formació i establiment de noves fites a assolir. 
 
 

 
Preparatius dels tallers dirigits a joves, 16 de novembre 

 
Aquests tres dies que va durar el Fòrum més de 1.800 persones, entre elles 550 adolescents, 
van reflexionar i participar en un total de 54 activitats, de temàtica molt diversa: identificació de la 
violència, defensa personal, violència sexual, tràfic de dones, construcció de noves masculinitats, 
com actuar quan es té coneixement de situacions de violència que estan succeint al voltant i un 
llarg etcètera.  

 
Taller dirigit a personal docent, el 16 de novembre al VIII Fòrum contra les violències de gènere 
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El treball realitzat en aquestes activitats ens porten ara a presentar un petit esbós de les 
conclusions que es van construir entre totes i tots: 
Davant de qualsevol situació de violència masclista ens hem de posicionar, no existeix la 
neutralitat. Es tracta d’un problema de salut pública, que afecta a dones molt diverses en 
edat, cultura, nacionalitat, etc. i que moltes d’elles la pateixen en silenci. Al llarg de la història 
ha estat una forma de control de la llibertat femenina. 

 
Presentació de les xarxes participants, 15 de novembre 

 
La trata de dones amb finalitat de prostitució forçada és un tipus de violència masclista, 
poc visibilitzada i que va més enllà de dones en situació de prostitució. Això s’ha de tenir en 
compte a l’hora d’atendre i intervenir amb dones víctimes de trata. 
 
La violència sexual moltes vegades és legitimada i es culpabilitza a la víctima. Les dones 
interioritzem moltes pors al respecte i els drets sobre el nostre propi cos són contínuament 
vulnerats. Hi ha violència quan una dona és forçada a mantenir relacions sexuals, també hi ha 
violència quan una dona no pot decidir quedar-se embarassada; seguir endavant amb el seu 
embaràs o interrompre’l. 

 
Taula rodona Cap a la conquesta del propi cos, sexe i dona avui 

 

En els conflictes bèl·lics la violència sexual està molt present, es va conèixer el cas de Colòmbia, 
i aquests dies es va recordar, malauradament, la situació a Palestina. Vam reivindicar que 
aquests delictes no prescriguin, hem de tenir present que moltes dones triguen anys en 
encoratjar-se per denunciar. 
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Vam Identificar una manca de formació de moltes persones professionals, no totes, que 
actualment atenen a les dones víctimes de violència, sent un obstacle més que les dones han de 
superar. Les males pràctiques desenvolupades per professionals, com per exemple, alguns i 
algunes jutges, han de ser penalitzades. 
 
Vam reivindicar que s’actuï per dotar de formació específica i continuada amb aquests i 
aquestes professionals. En aquest sentit, ara mateix el Consell Nacional de Dones de 
Catalunya, conjuntament amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, estan treballant en 
la preparació d’una jornada de debat entre el món jurídic, dones que hagin patit violència i les 
associacions que les recolzen, per tal de construir alternatives a aquest retrocés en la praxis 
judicial a Catalunya. 
 
També es necessiten recursos específics que tinguin per objectiu realitzar l’acompanyament a 
dones en situació de violència. S’ha de reconèixer la gran tasca que moltes entitats fan en 
aquest sentit, però perquè puguin continuar-la, necessitem  que les administracions aportin un 
recolzament econòmic. Aquest acompanyament, amb el degut assessorament, és especialment 
necessari per les situacions precàries que es donen als jutjats, en part per la manca de formació 
dels i les professionals abans esmentada. Tot i així la denúncia és una eina recomanable i 
necessària contra la impunitat. 
 
Les dones han de ser vistes com a subjectes actius en el seu procés de transformació, i 
no com a víctimes, en cas contrari tornem a victimitzar-les. 
No acceptem discursos i arguments que únicament busquen desprestigiar a les dones, les 
estadístiques demostren el poc rigor que hi ha a l’hora d’afirmar que les dones interposen 
denúncies falses. 
 
En la lluita contra la violència masclista també comptem amb el recolzament de molts homes 
que treballen per la igualtat. És necessària la visibilització d’altres models de masculinitat que 
s’allunyen de la violència i trencar amb el protagonisme a les sèries de televisió, als equips de 
futbol, a les colles d’amics, etc. dels violents que menyspreen i, en definitiva, maltracten. Els 
programes que aborden la construcció de la masculinitat han d’arribar a nois i homes de totes les 
edats, no es pot esperar a que siguin ells que vagin a demanar ajuda o a formar-se, i és 
necessari que no només es destaquin els valors igualitaris de les noves masculinitats, si no 
també el seu atractiu. Alhora la dotació de programes centrats en el treball amb homes mai ha de 
significar la reducció de recursos destinats a treballar amb les dones. 
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Taula rodona Canviem el patró de la masculinitat, elements per fer el canvi 

 

La participació en els diferents òrgans que incideixen en les polítiques i pràctiques contra la 
violència masclista contribueix en la seva millora i efectivitat de les mateixes. Tot i que hem 
avançat molt en qüestions legislatives, l’aplicació d’aquestes lleis continua essent masclista. El 
treball en xarxa de totes les entitats és necessari per impulsar un moviment social efectiu contra 
la violència vers les dones. 
 
Més de 100 persones voluntàries van col·laborar en l’organització d’aquest Fòrum, a més d’una 
multitud de talleristes, ponents, entitats del barri que van cedir espais de manera altruista, i 
empreses que, a través de la responsabilitat social corporativa, van fer donatius del seu 
producte. L’Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona, a més de participar amb alumnat del 
centre als tallers participatius programats al Fòrum, va aportar 26 estudiants en pràctiques que 
van col·laborar  en les tasques d’atenció al públic i protocòl.  
 

CONCURS PER L’ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 
Les Golfes Il·lustració, van preparar l’Exposició No estàs sola, visible a l’Espai Francesca 
Bonnemaison del 5 al 30 de novembre.  

 
Inauguració de l’exposició No estàs sola, amb Les Golfes Il·lustració 

 



  

 12

Plataforma unitària contra les violències de gènere 
Rambla de Santa Mònica, 10 1ª planta 08002 Barcelona  Telf. 627398316 

    prouviolencia@pangea.org -  www.violenciadegenere.org 
NIF: G63627418  

Número d’inscripció al Registre d’Associacions: 29709 

 

Un any més, el Concurs per l’eradicació de la violència masclista, va estar un èxit de 
participació amb més de 330 obres presentades, majoritàriament de centres educatius d’arreu de 
Catalunya, fet que confirma la implicació de la comunitat educativa en la prevenció de la 
violència masclista. Les obres presentades a concurs, van romandre exposades a la seu de la 
Plataforma, Rambla Santa Mònica, 10 del 5 al 30 de novembre. 

 
Exposició de les obres del Concurs per l’eradicació de la violència masclista 

 

 

El dia 16 de novembre a les 12,30h va tenir lloc al Fòrum, l’acte de lliurament de premis del 
Concurs per l’eradicació de la violència masclista, amb la participació de l’actriu i escriptora 
Estel Solé, l’actuació musical d’Erol Lleri Llordella, guanyador del 1r premi en la categoria 
musical de majors de 20 anys, que va interpretar a piano la peça guardonada. Finalment, la 
participació de les autoritats encarregades de lliurar els premis: Sra. Mireia Solsona i Garriga 
Diputada Adjunta d’Igualtat i ciutadania de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona. Sra. Montserrat Gatell i Pérez, presidenta de L'Institut Català de les Dones. Sra. 
Francina Vila i Valls, Regidora de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona. Sra. Ivonne 
Griley i Martinez, Directora General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. Sra. Marta Vergonyós i Cabratosa, Presidenta del Centre de Cultura de 
Dones Francesca Bonemaison. Sra. Montserrat Vilà i Planas, Presidenta de la Plataforma 
unitària contra les violències de gènere.  
 



  

 13

Plataforma unitària contra les violències de gènere 
Rambla de Santa Mònica, 10 1ª planta 08002 Barcelona  Telf. 627398316 

    prouviolencia@pangea.org -  www.violenciadegenere.org 
NIF: G63627418  

Número d’inscripció al Registre d’Associacions: 29709 

 

 
Lliurament de premis del Concurs per l’eradicació de la violència masclista 

 
Per finalitzar el Fòrum, va tenir lloc la cerimònia de cloenda, en la que van participar les actrius 
Vicky Peña i Carme Sansa, la cantant Lidia Pujol, i les Dones de Blanc, que van retre homenatge 
a les dones assassinades durant 2012, a causa de la violència masclista.   
 

  
           Actuació Lidia Pujol a la Cloenda, 17 de novembre   Carme Sansa i Vicky Peña a la cloenda 
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Homenatge a les dones assassinades, Dones de blanc a la Cloenda, 17 de novembre 

 
VALORACIÓ DEL PROJECTE DES DE LA PLATAFORMA 
El balanç general del Fòrum va ser positiu. L’assistència es va reforçar, amb un total de 1.800 
persones, entre elles 600 nois i noies d’instituts, i professorat. L’assistència a les activitats va 
estar més equilibrada que en edicions anteriors, ja que enguany a cap taller va participar menys 
de 10 persones. Es van passar enquestes de valoració als participants i als ponents, i els 
resultats es poden veure al annex 1. De cara el Fòrum de 2013, s’accepten idees innovadores i 
propostes de millora de qualsevol dels aspectes.  
El fil conductor del Fòrum sobre la credibilitat de les dones, va quedar molt ben definit en les 
diferents activitats en les que se’n va parlar. Des de la Plataforma, reconeixem que hi ha altres 
tipus de violències, però nosaltres ens centrem en la violència dels homes contra les dones, ens 
posicionem al costat de les dones i els donem credibilitat.  
El camí a recòrrer passa per ampliar la lluita contra la violència masclista a tota la societat, i la 
formació de professionals que atenen dones als serveis públics, per reduir la violència 
institucional.  
La cloenda va quedar molt complerta amb Lidia Pujol, Dones de Blanc, Vicky Peña i Carme 
Sansa.  
Tot i la complicació de l’Espai Francesca Bonnemaison, la logística va estar més afinada que en 
les edicions anteriors. Per últim el programa de TV Para Todos la 2, de TVE, va emetre un 
reportatge que es publicarà a la web de la Plataforma. 
Pel que fa al Concurs per l’eradicació de la violència masclista, la participació va ser elevada, 
amb 331 obres presentades. L’exposició al vestíbul de la seu de la Plataforma va tenir molt d’èxit. 
Pel que fa al lliurament de premis, s’haurà de valorar el motiu pel qual no va haver tanta 
afluència de públic com en edicions anteriors i millorar de cara l’any vinent. L’actriu Estel Solé va 
conduir l’acte.   
Durant el Fòrum europeu, el 15 de novembre, la participació va ser molt elevada, els grups de 
treball van funcionar molt bé, amb molta participació de professionals de diferents àmbits, amb la 
importància de la formació que suposa per ells i elles.  Tot i l’inconvenient d’última hora que va 
suposar que les ponents confirmades per la conferència final, no poguessin assistir per qüestions 
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d’agenda, la conferència va ser profitosa, amb la participació de Carmen Martínez Ten 
representant de CELEM a l’Observatori de Violència del Lobby Europeu de Dones, i Delfina 
Rossi, assistent de Raül Romeva, eurodiputat.   
S’està treballant per editar un document digital amb un resum de les ponències del Fòrum 2012. 
En aquest document, s’inclouran fotografies i vídeos dels tallers, el lliurament de premis, la 
cloenda, les taules rodones, etc.  
 
Aspectes a millorar 

1. S’ha de millorar la resolució de qüestions d’última hora, intentar reduir-les al màxim, sobre 
tot les relacionades amb les col·laboracions d’artistes. Resulta complicat la seva implicació 
amb antelació, però s’ha d’intentar tenir-ho lligat quan tanquem el programa al mes de 
setembre. 

2. La comunicació és la branca que tenim més coixa. Sobre tot, s’ha d’impulsar la relació amb 
les entitats de la Plataforma per treballar en xarxa i amb unitat. Tenim previst pel 2013, la 
contractació d’una persona que s’encarregui d’aquesta tasca.  

3. Hem d’intentar implicar més a les entitats que no tenen la lluita contra la violència de gènere 
entre els seus objectius directes, perquè a la pràctica ho treballin.  

4. Hem de fer més visible el valor de pertànyer a la Plataforma, fer que el Fòrum sigui atractiu 
per les entitats, i generar sentit de pertinença.  

5. Per altra banda l’experiència de disposar d’una directora del Fòrum ha estat molt positiva.  
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Entitats i xarxes participants al VIII Fòrum contra les violències de gènere i V Fòrum Europeu.  
Les Golfes Il·lustració, Associació Genera, Organización Femenina Popular de Colòmbia, 
CELEM, Lobby Europeu de Dones, Associació Sakura-Onna, Dones de Blanc, Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya, RAI-Recursos d’Animació Intercultural, Impacta T, Intervencions 
Teatrals, Associació Candela, Dones de Vol, Avalot-Joves de la UGT de Catalunya, Associació 
Enruta’t, ABD. Associació Benestar i Desenvolupament, Col·lectiu Brot Bord, Comunicadores 
amb Gràcia, El Safareig, Homes Igualitaris-AHIGE Catalunya, Fundació Aroa, Diversya, Trama 
Serveis Culturals, Grup de Dones de CREA:Safo de la Universitat de Barcelona, Des Garbo, 
Teatraviesas a les Escoles, Trastero de las Artes, Comissió Sanitària contra la violència 
intrafamiliar i de gènere ABS Sant Cugat/HUMT, Secretaria de la Dona de CCOO, Associació 
Dones No Estàndards, Associació Hèlia, Colectivo Maloka, Conexus, Homes en Diàleg, Mujeres 
Pa’lante, CAPS. Escoltes Catalans, Associació Salut i Familia, Llibreria Pròleg, Casal Lambda, 
Mercat de Santa Caterina, Casal de Joves Palau Alòs, La Casa dels Entremesos, Cobega, 
Danone, Panrico, Abacus Cooperativa. 
 
Col·laboren:  
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HOMENATGE A LES DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA DE GÈNERE  
 
Per tal de visibilitzar la problemàtica social que suposa la violència vers les dones, vam 
organitzar 12 concentracions a Barcelona. En aquestes concentracions, han participat altres 
entitats que sovint, no tenen la violència de gènere entre els seus objectius directes, però 
consideren imprescindible unir-se a la lluita i crear una xarxa social contra la violència. Durant les 
concentracions, rendim  un homenatge a les dones que han estat assassinades a causa de la 
violència de gènere, i guardem un minut de silenci en la seva memòria. En l’organització d’aquest 
acte hi participen molt activament les entitats, organitzacions i associacions. 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 o els recursos municipals existents. 
El tercer dilluns de cada mes, ens concentrem a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per retre 
aquest homenatge a les dones assassinades, que sovint resten invisibilitzades o representades 
per xifres i curts retalls als mitjans.  
Cada mes una de les entitats que conformen la Plataforma s'ocupa de preparar l’acció que fa 
que pugem dir Nosaltres no us oblidem! a cadascuna de les dones assassinades durant els 
darrers mesos. La finalitat del projecte és eradicar la violència de gènere, a través de la 
sensibilització de la ciutadania i de la visibilització de la problemàtica social, i ajudar a ampliar i 
consolidar la xarxa social i ciutadana sensibilitzada contra la violència de gènere.  
 
Organització de les concentracions mensuals a la Plaça Sant Jaume, entitats participants:  
 

1. 16 de gener: Plataforma unitària contra les violències de gènere 
2. 20 de febrer de 2012: Secretaria de la Dona de CCOO 
3. 19 de març: Mujeres Pa'lante, del Colectivo Maloka Colombia 
4. 16 d'abril: Marxa Mundial de les Dones per la Pau 
5. 21 de maig: Fundació Indera 
6. 18 de juny: Dones de Blanc 
7. 16 de juliol: Associació de Dones Bahai's de Barcelona 
8. 17 de setembre: Homes en Diàleg 
9. 15 d'octubre: Plataforma unitària contra les violències de gènere 
10. 19 de novembre: Associació Conexus 
11. 17 de desembre: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
12. Concentració al barri de la Sagrada Famiília, col·laboren Associació Hèlia, Averlasailas i 

A.V.V. Sagrada Família.   
 
La valoració del projecte per part de l'entitat ha estat positiva. Creiem que els actes al carrer són 
imprescindibles per tal de visibilitzar l'existència de la violència vers les dones, i de sensibilitzar a 
la ciutadania per tal que s'impliquin en la lluita per la seva eradicació.  
La implicació de les entitats col·laboradores ha estat exemplar, el treball en xarxa és molt 
enriquidor i fa que la unió de forces sigui una bona eina per arribar més lluny en aquesta lluita.  
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Les concentracions homenatge a les dones que pateixen maltractaments, es continuaran duent a 
terme el tercer dilluns de cada mes a la Plaça Sant Jaume de Barcelona.  
Com aspectes a millorar, s'ha detectat que el feedback amb les entitats, posterior a la 
concentració, hauria de ser més fluït, per tal d'avaluar l'impacte que han tingut les concentracions 
a la base social de cada entitat col·laboradora. Pel que fa a les concentracions als barris de la 
ciutat, s'han de concentrar els esforços en poder-ne fer a més barris de la ciutat. 
 

Recull d’imatges de l’activitat 
 
16 DE GENER DE 2012 
Organitza: Plataforma unitària contra les violències de gènere 
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20 DE FEBRER DE 2012 
Organitza: Secretaria de la Dona de CCOO 
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19 DE MARÇ DE 2012 
Organitza: Mujeres Pa¡lante, Colectivo Maloka Colombia 
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16 D’ABRIL DE 2012 
Organitza: Marxa Mundial de les Dones per la Pau 
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1 DE MAIG DE 2012 
Concentració Sagrada Familia 
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18 DE JUNY DE 2012 
Orgamitza: Dones de Blanc 
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16 DE JULIOL DE 2012 
Organitza: Associació de Dones Bahai’s de Barcelona 
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17 DE SETEMBRE DE 2012 
Organitza: Homes en Diàleg 
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15 D’OCTUBRE DE 2012 
Organitza: Plataforma unitària contra les violències de gènere 
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19 DE NOVEMBRE DE 2012 
Organitza: Associació Conexus 
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17 DE DESEMBRE DE 2012 
Organitza: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
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XARXA ACTIVA D’AGENTS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 
El present projecte ha suposat una prova pilot, per tal d’implantar equips de d'agents actius 
contra la violència vers les dones en diferents Instituts d'Educació Secundària (en endavant IES) 
de la cuitat de Barcelona. La funció d’aquesta xarxa, és preventiva, ja que participa en la definició 
d’actuacions de socialització preventiva amb població adolescent sobre violència vers les dones. 
Durant aquesta implantació, s’han creat equips d’agents a dos centres, l’EIS Joan Brossa de 
Barcelona, al Guinardó, i l’IES Esteve Terrades de Cornellà de Llobregat, que han finalitzat la 
primera fase del projecte, la part formativa. 
En un futur, aquests equips formaran xarxa entre ells, per tal de compartir experiències i 
coneixements, i així enriquir el seu servei als IES. 
Els objectius d’aquesta xarxa són: 
- Participar en la formació sobre violència vers les dones (3 sessions). 
- Identificar i actuar: vetllar per a la identificació de situacions de violència masclista que 
s'estiguin donant en el seu IES, donar el recolzament necessari a les víctimes i contactar amb els 
i les professionals responsables del centre per tal de que es pugui actuar al respecte.  
- Donar a conèixer les seves funcions a la resta de companys i companyes, per tal de que puguin 
acudir a ell o ella en cas de conèixer o estar vivint situacions de violència. 
- Mantenir la comunicació amb els i les membres de la xarxa BCN d’altres IES. 
- Participar en l’elaboració d’orientacions per a la realització d’actuacions efectives amb població 
adolescent contra la violència vers les dones. Per a la realització d’aquesta darrera funció els 
nois i noies aniran recollint idees que exposaran en la darrera trobada de la Xarxa BCN. 
La valoració per part de l’entitat de l’inici d’aquest projecte, ha estat una satisfacció. Donada la 
dificultat de gestionar aquest tipus d’iniciatives als IES, poder implantar els equips en dos 
instituts, ho hem considerat un èxit.  
Durant l’any 2013, es treballarà per aconseguir la implantació a més IES, i per connectar-los 
entre si, per tal de crear finalment la Xarxa Activa. 
 

 
DONES DE BLANC 
 
El grup d’expressió corporal Dones de Blanc, vinculat a la Plataforma des de l’any 2003, ha 
continuat amb la seva tasca de sensibilització durant 2012. 
Durant el curs escolar, s’han reunit un grup d’entre 15 i 25 dones a l’Escola Sagrada Família, tots 
els dilluns, per treballar en les noves creacions coreogràfiques, i la consciència corporal en torn a 
la violència masclista.  
Algunes setmanes abans de les diferents representacions, s’han convocat assajos els divendres 
a la nit, en els que han participat més de 30 dones, que són les que després representen les 
coreografies de sensibilització al carrer.  
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Les actuacions de l’any, han estat: 
- 9 de març, actuació Dones de Blanc al Hall de la Facultat d’Història de la Universitat de 

Barcelona.  
- 17 de març, taller dones de Blanc al Centre Educatiu Els Til·lers, a Mollet del Vallès, 

dirigit a noies internes.  
- Taller Dones de Blanc per noies de batxillerat de l’IES Joan Brossa, 26 de març de 2012. 
- 1 de maig, acte solidari durant la Festa Major del barri Sagrada Família de Barcelona. 

Taller infantil de xapes, teatre participatiu amb Averlasailas, i homenatge a les dones 
assassinades a causa de la violència masclista, a càrrec de Dones de Blanc.  

- Cloenda del VIII Fòrum contra les violències de gènere, el 19 de novembre a l’Espai 
Francesca Bonnemaison. 

- Taller d’expressió corporal i violència de gènere, dirigit a joves de secundària, durant el 
VIII Fòrum contra les violències de gènere, el 18 de novembre. 

- Concert solidari Trenquem el silenci a Luz de Gas. Amb Cesk Freixas, Montse Castellà, 
Ivette Nadal, Meritxell Gené i Dones de Blanc. 
 

 
EXPOSICIÓ ARTÍSTICA “NO ESTÀS SOLA” 
 

 
 
Davant la problemàtica de la violència de gènere, hem cregut indispensable alertar de la 
necessitat d’actuar tot posicionant-nos-hi en contra; en aquest cas, amb l’expressió artística com 
a mitjà.  
En aquesta exposició ens hem acostat a aquesta temàtica tan delicada, sense caure en 
l’estereotip. Ens hi apropem a través d’una manera conscienciadora i constructiva, i per això hem 
treballat en la figura retòrica de la metàfora visual. Les imatges construïdes generen reflexions, 
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establint relacions d’identitat entre conceptes; la gran força poètica de la metàfora visual resideix 
en la seva capacitat de multiplicar de manera il•limitada el significat “estricte” d’allò que es 
representa, permetent que l’espectador tendeixi a veure l’acepció amb la que se senti més 
identificat.  
El títol provisional de l’exposició va ser “Mites i estereotips de la violència vers les dones”, però 
finalment, el títol definitiu ha estat "No estàs sola".  
El Col·lectiu Les Golfes Il·lustració, han treballat la part artística de l'exposició, en constant 
col·laboració amb la Plataforma, i en el resultat de l'exposició es pot apreciar aquesta unió de 
l'expertesa de cadascun dels col·lectius en el seu àmbit. En tractar-se d'un col·lectiu jove 
d'il·lustradores, amb aquest projecte també aconseguim involucrar a la joventut en la prevenció 
de la violència masclista.  
L'exposició ha estat finalitzada al novembre, i s'ha creat amb la idea que fos mòbil, per traslladar-
la a diversos espais de la ciutat. Durant el mes de novembre, del 8 al 30, va estar situada a 
l'Espai Francesca Bonnemaison, a Ciutat Vella. Durant el mes de desembre i fins finals de gener, 
ha estat exposada a l'Espai 210, del barri Sagrada Família, Districte Eixample. Durant el mes de 
febrer, es va exposar al Casal d’Entitats Mas Guinardó.  
Aquesta exposició romandrà disponible, com a recurs de sensibilització contra la violència 
masclista, de cara a aquells espais que vegin adient exposar-la.   
 

 
WEB PROU AGRESSIONS 
 
La Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere és el marc de referència a Catalunya en 
el seu àmbit de treball específic dins la transformació de les relacions entre gèneres.  
La pàgina web de l’entitat, es posiciona com un espai virtual adequat a les seves dimensions i 
influència reals, per portar així el qüestionament i la lluita contra la violència de gènere també a 
través de la xarxa Internet.  
Es tracta d'una de les eines més potents de comunicació actual.  
Enguany hem potenciat la participació de totes les entitats adherides de la Plataforma en la 
creació dels continguts i el manteniment de l’espai, per augmentar el sentiment de pertinença a 
una xarxa social. 
Amb les eines creades al voltant de la web de la Plataforma, com són la presència a les xarxes 
socials, hem ampliat l'abast de la web a la xarxa, éssent aquestes eines canals de nodriment de 
la primera.  
La web i les xarxes socials de la Plataforma, han contribuït a un major coneixement de la 
problemàtica de la violència de gènere a través de les TICs, posant a l'abast de la societat 
continguts que abordin aquesta problemàtica des de la xarxa. 
A través de la web s'han difós les activitats de les entitats adherides de la Plataforma, a l'apartat 
agenda. Cada cop, més entitats fan arribar les seves activitats perquè siguin incloses a la web de 
la Plataforma. 
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LA CULTURA DE LA PAU COM A ELEMENT PRIMORDIAL EN LA 
CONSTRUCCIÓ D’UNA VIDA LLIURE VE VIOLÈNCIA 
 
A finals de 2012, es va iniciar un projecte que es desenvoluparà durant 2013, que consisteix en 
la creació d’un concurs de curtmetratges, al voltant de les dones en els conflictes armats. El 
projecte pretén promoure i enfortir una cultura de la pau com element principal per la costrucció 
d’una vida lliure de violències. Es vol aconseguir la vinculació de les dones barcelonines de 
manera individual a la participació en les xarxes de dones en l’àmbit global.  Es donarà a 
conèixer la realitat que viuen les dones de territoris en conflicte, les seves pràctiques de cultura 
de la pau i les vivències durant la guerra mitjançant la creació d’un concurs de curtmetratges. Tot 
i que el concurs va dirigit a dones de Barcelona, per fomentar l’utilització de noves tecnologies i 
trencar amb la fractura digital de gènere existent, s’admetrà la participació de dones d’arreu del 
món. S’anomenarà un jurat i es lliuraran 2 premis, un del jurat i un del públic,  als curts 
guanyadors dins el marc del  IX Fòrum contra les violències de gènere. 
Per desenvolupar aquest projecte, s’ha elaborat un conveni de col·laboració entre la Plataforma 
i les entitats Col·lectiu Maloka Colòmbia, Associació Hèlia, i l’Associació Pau Sempre. 
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RESUM D’ACTIVITATS DE L’ANY 2012  
 
ACTIVITATS ORGANITZADES PER LA PLATAFORMA 

DATA ACTIVITAT ENTITAT BENEFICIARI 

8 Març Taller Defensa Personal Sakura-Onna UB, Psicología 
9 Març Actuació  Dones de Blanc UB, Historia 
17 Març Taller expressió corporal Dones de Blanc Escola ELS Til·lers 
22 Març Xerrada sobre Plataforma Plataforma Unitària IES ABROAD 
23 Març Xerrada Joves Americans a BCN Plataforma Unitària IES ABROAD 
26 Març Taller expressió corporal Dones de Blanc IES Joan Brossa 
11 Abril Xerrada “dones en conflictes armats” La Cuina Francesca Bonemaison 
23 Abril Parada solidària Sant Jordi Plataforma Unitària Barri de Gràcia 
28 Abril Parada solidària Festa Major Plataforma Unitària Barri de Navas 
1 Maig Talle infantil de xapes Averlasailas Barri Sagrada Familia 
                  Teatre Participatiu Averlasailas                Barri Sagrada Familia 
                  Homenatge a les dones víctimes  Dones de Blanc          Barri Sagrada Familia 
20 Agost    Taller infantil de xapes Averlasailas                 Ajuntament Barcelona 
21 Agost    Rifa solidària  Plataforma Unitària     Barri de Gràcia 
13 Nov.      Xerrada Joves Americans a BCN Plataforma Unitària     IES ABROAD 
15, 16 17   VIII Fòrum contra les violències de 
gènere. Concurs eradicaciói violència masclista 

Plataforma Unitària     Francesca Bonmaison 

                   Exposició No estàs Sola Golfes Il·lustració        Francesca Bonmaison 
4 Des.        Concert solidari Trenquem Silenci Dones de Blanc          Luz de Gas 
3ºTrimestre  XarxaBCN Formació  Plataforma Unitària     IES 
Cada mes Concentració homenatge      Plataforma Unitària     Plaça Snt Jaume 

 
ACTIVITATS ON PARTICIPA LA PLATAFORMA 

DATA ACTIVITAT LOCALITZACIÓ 

13Abril Presentació llibre”El dit a la NAFRA” M.Vilà, R. 
Sanchez i G. Casas 

Biblioteca Manuel Arranz 

9 Maig Les dones del segle XXI i les noves masculinitats. Escola Salut de Barcelona 
10 Maig Lliurament recaptació de la rifa solidària el 28 d’Abril 

per el projecte Trenquem el Silenci 
AA.VV Barri Navas 

19 Maig Debat sobre participació P.S.C 
20 Maig Actuació de les Dones de Blanc. Ateneu Flor de Maig 
5 Juny Concentració al Consulat de Colòmbia  
21 Juny ¿Cómo hablamos de las nuevas masculinidades? 

Proyecto I+D+i Impacto de los actos comunicativos 
en la construcción de nuevas masculinidades (2010-
2012 

UB Economia 
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26 Octubre El poder de las mujeres y el estado del bienestar. 

Conferència a Còrdova. 
COMPI 

11 Setembre Paradeta informativa MostraEntitats Mercè 
23 Setembre Paradeta d’Homes Igualitaris MostraEntitats Mercè 
6 Octubre Festa Solidària d’Euia  
20 Octubre Paradeta de CCOO Mostra Entitats 

Terrassa 
6 Novembre Xerrada sobre Trenquem el silenci    Escola Adults Verneda 
11 Novembre Les retallades en l’ estat de benestar , el seu impacte 

en les dones  …i les propostes de ICV EUA 
Pati Llimona. BCN 

13 Novembre Tertúlia sobre violència de gènere Casal de Dona Sant 
Feliu de Llobregat 

17 Novembre Lliurament recaptació de la rifa solidària a Verneda per 
el projecte Trenquem el Silenci 

AA.CC Verneda 

18 Novembre Paradeta informativa Entitats  Verneda. 

 
PARTICIPACIÓ A LES UNIVERSITATS  
 

DATA ACTIVITATS LOCALITZACIÓ 

9  Febrer Ponència sobre Plataforma U. Rovira i Virgili 
24 Febrer Seminari a “Assetjament sexual. Mite o realitat?” UB Econòmiques 
1 Març Classe Montserrat Vilà UB Dret, Criminologia 
30 Maig Ponència sobre la Llei 5/2008, del Dret de les Dones 

a l’eradicació de la violència masclista 
UB Psicología 

 
PARTICIPACIÓ EN XARXA 
 

DATA ACTIVITAT LOCALITZACIÓ 

 Entrevista amb el President del Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya, el Sr. Miguel Ángel Gimeno 

Consell Nacional de 
Dones de Catalunya 

 Consell Nacional de Dones de Catalunya, coordinació de l’Eix 
6 contra violència masclista 

Consell Nacional de 
Dones de Catalunya 

 Reunió amb la Cooperativa Suara. Preparatius d’un conveni 
de participació, formació aprofessionals a través del 
Trenquem el silenci, a canvi, faran inserció socio-laboral a les 
dones que han patit violència, usuàries d’entitats de la 
Plataforma 

Cooperativa Suara 

 Consell Dones Ciutat Vella Seu del Districte 
 Campanya pel Dret a l’Avortament Ca la Dona 
 Xarxa de Dones Feministes contra la violència Ca la Dona 
 Ravaldona. Taula d’entitats de dones del Raval Barri del raval de BCN 
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ASSISTÈNCIA A JORNADES, CURSOS, FORMACIONS. 
 

DATA ACTIVITAT ENTITAT 
ORGANITZADORA 

3Febrer Curs de voluntariat contra la violència ABD 
27Febrer Xerrada informativa sobre obligacions fiscals per 

associacions. 
Servei Associactius de 
Barcelona 

14Març Ponència “Reptes de futur de la dona en la nova 
societat” 

CDC 

2Juny Pràctiques de referència de coeducació. ICD i Departament 
d’Ensenyament. 

26Octubre Primera Jornada de Dret i Tracta de Dones Dones Juristes 
10Novembre Feminario Cordoba, Plataforma Unitària 
17Octubre ”La prevenció de la violència de gènere a l’aula” Departament 

d’Ensenyament 
8Novembre De les aules al carrer: fem nostra la coeducació!, Associació Candela, CNJB, 

Ajuntament de BCN 

 
 
APARICIONS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

• Entrevista Montserrat Vilà a Catalunya Radio. Joan Barril entrevista la presidenta de la 
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, el passat divendres 10 de febrer de 
2012, al programa "El cafè de la república", a Catalunya Ràdio. 
http://www.catradio.cat/audio/608997/Montserrat-Vila  

• El dilluns dia 16/01/12 es va emetre  el programa Àgora en el que es parlava de la 
violència de gènere, van intervenir la Montserrat Vilà, Presidenta i Coordinadora de la 
Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere i la Doctora Consuelo 
Barea,  psicoterapèuta i experta en violència de gènere. 
http://www.youtube.com/watch?v=aadyBmTsNdQ&feature=youtu.be 
http://www.youtube.com/watch?v=C5-jjntjetA&feature=youtu.be  

• La violència de gènere a debat. Video del programa Banda Ampla de TV3, emès el passat 
dijous 16 de febrer de 2012. Cristina Sans i Laura Tarifa, col·laboradores de la Plataforma, 
van intervenir en el debat. 

• Revista Treballadora Març-Abril 2012. Núm 31. Secretaria de la Dona de CCOO. Publica 
la concentració del febrer. 

• Publicitat de l’actuació de Dones de Blanc 9-3-12 al butlletí de la Fundació Indera. 
http://www.fundacion-indera.org/index.php/Proyectos/actuacion-dones-en-llibertad.html 

• Declaracions a RNE durant la mani del 8 de març. Montserrat Vilà Planas 
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• COM Radio, programa del VIII Fòrum contra les violències de gènere. Entrevista a Neus 
Pociello. 

• Radio Gràcia, programa Ones de Dones. Entrevista a Neus Pociello Cayuela per presentar 
el VIII Fòrum contra les violències de gènere. 

• Ressenya Fòrum i concert a 20 Minutos, 9 de novembre. 

• Radio Esparreguera, Concurs per l’eradicació de la violència masclista. Arrèl d’atorgar 
premis a alumnes de l’Institut El Cairat.  

• Catalunya Radio. Entrevista a Montserrat Vilà per fer radiografia de la situació de la 
violència de gènere. S’emet el 25N als Informatius 

• Tertúlia a Radio Rubí, programa Rubí al Dia. Intervé Neus Pociello Cayuela. Dia 27 de 
novembre.  

• Reportatge emès al programa Para todos La 2, de TVE, el dia 20 de novembre de 2012. 
Enllaç 

• Entrevista a BTV, Connexió Barcelona, en directe, Concert Solidari Trenquem el Silenci 4 
de desembre de 2012. Enllaç 

 
 
 
 
Plataforma unitària contra les violències de gènere 
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