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Presentació
La PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE, fundada l’any 2002, som una
associació formada per 110 entitats i un gran equip de persones de tot Catalunya, que compartim i impulsem
un moviment social per eradicar la violència contra les dones de la nostra societat.
El nostre ideari està recollit en un Manifest de consens, al qual les entitats adherides hi donen suport.
El treball en xarxa és la nostra força, intercanviem idees, experiències i bones pràctiques. Ens nodrim
mútuament i cerquem les estratègies adients per vèncer les resistències al canvi de bona part de la societat,
tradicionalment masclista i patriarcal.
A través de les accions al carrer, arribem a la ciutadania per canviar aquest món, i sumem forces per exigir
els recursos suficients a les diferents administracions, perquè les dones tenen tot el dret a viure sense
violència.

Des de la Plataforma volem:
- Fer visible la realitat i l’amplitud de la violència contra les dones: ens neguem a ser-ne còmplices amb el
nostre silenci.
- 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.
- 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.
- Difondre públicament els diferents recursos existents d’atenció a les dones que pateixen violència.
- Potenciar nous models de convivència i la cultura de la pau.
- 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 duen a terme.
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Per tot això, executem anualment 9 projectes, que inclouen tot un seguit d’activitats que detallem a
continuació.

Trenquem el silenci
Es tracta d’un programa de prevenció de violència de gènere als centres educatius i de lleure, i a les
AMPA de Catalunya, que la Plataforma porta a terme des de l’any 2008, tot i que es va fer una prova pilot
al Districte de Sant Martí de Barcelona, l’any 2004.
Des del "Trenquem el silenci" fomentem la realització d’activitats formatives per tal d’assolir els objectius
de sensibilitzar la ciutadania i de prevenir la violència masclista des de la infància.
17 entitats col•laboren directament en el projecte, aportant la seva experiència en diferents àmbits, i posant
a disposició de la Plataforma la seva oferta formativa. El catàleg d’activitats de "Trenquem el silenci" es
revisa anualment, incloent-hi nous continguts i entitats.
Resum en xifres dels resultats del Trenquem el silenci 2013:
 17 entitats implicades en les activitats de formació
 14 entitats implicades en les diferents accions de sensibilització ciutadana
 11 accions de carrer per donar visibilitat al projecte i aconseguir finançament, amb un públic
d’unes 4.650 persones aproximadament
 2 Activitats dirigides a famílies, amb 40 persones participants
 44 activitats dirigides a alumnat de centres educatius, amb 1.301 joves (dels quals, 696 van
participar en les activitats de prevenció programades al IX Fòrum contra les violències de gènere)
 4 activitats dirigides a joves usuaris i usuàries de centres de lleure, amb 140 persones participants
 17 centres educatius on s’han fet intervencions
Detall de les activitats executades per tirar endavant el projecte:
Organització i coordinació:
 Reunions de coordinació amb les entitats participants al projecte i la coordinadora del projecte.
Actualment, 17 entitats, expertes en prevenció, col·laboren amb el Trenquem el silenci.
 Reunions de coordinació amb d’altres agents del territori on s’executarà el projecte (Consells de
dones, associacions veïnals, FAPAC, ajuntaments, etc)
 Reunions de cordinació amb els centres educatius on es desenvoluparan les activitats de
prevenció.
 Creació de grups de treball per diferents àrees del projecte.
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Productes realitzats en el marc del projecte:
1. Catàleg d’activitats (versió digital)
2. Punt de llibre de difusió del projecte (versió digital)
3. Tríptic per aconseguir finançament del projecte (versió digital)
4. Flyer informatiu (versió impresa)
Activitats de sensibilització al carrer i captació de fons:
1. Concert solidari Trenquem el silenci, el 25 de gener a la Basílica del Pi, amb la col·laboració de
l’Orquestra de Cambra Salvador Ribas, i la participació de 200 persones.

2. Jornada Solidària de captació de fons en benefici del Trenquem el Silenci, 8 de març de 2013,
amb l’ubicació de 5 taules informatives a diferents punts de Barcelona i l’Hospitalet.
3. Campanya de recollida de llibres per Sant Jordi i Diada solidària el 23 d’abril, amb l’ubicació d’una
paradeta informativa i captació de fons al Passeig de Gràcia de Barcelona.

4. Rifa solidària al sopar de festa major de l’AVV Sagrada Família, 27 d’abril, amb la col·laboració de
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l’Associació Hèlia, l’AVV Sagrada Família i els comerciants del barri.
5. Jornada d’activitats a la Festa de la Diversitat de l’Hospitalet de Llobregat, el 9 de juny de 2013:
jocs infantils coeducatius, paradeta de difusió i rifa solidària amb la col·laboració de l’AVV de Can
Serra i Collblanc-Torrassa, els botiguers del barri i l’Ajuntament d’Hospitalet.
6. Mostra d’Artistes a Navas, 15 de juny de 2013, amb una paradeta solidària.
7. 18 d’agost, jocs infantils coeducatius a la Carpa de la Solidaritat, a la Festa Major de Gràcia.
8. 19 d’agost, paradeta de difusió i rifa solidària amb la col·laboració de l’AVV del carrer Ciudad Real
i l’Ateneu Roig, en el marc de la Festa Major de Gràcia.
9. Participació a la Mostra d’Entitats Catalanes l’11 de setembre a l’Av. Lluís Companys de Barcelona,
organitzada per Gent de la Terra.
10. Participació en la Mostra d’Entitats de les Festes de la Mercè el 24 de setembre, amb l’organització
d’un taller de teatre participatiu amb Averlasailas.

11. 25 de novembre Jornada solidària de captació de fons destinats al trenquem el silenci, amb
l’ubicació de dues taules informatives al centre de Barcelona.
Activitats de comunicació:
-

Publicacions a la Web de la Plataforma http://www.violenciadegenere.org/pcvg/ a la portada de la web, a
la zona de destacats, hi ha la informació relativa al projecte. Aquí es pot trobar el projecte, el catàleg
d’activitats i les vies de contacte.

-

Facebook.

La

pàgina

https://www.facebook.com/pages/Plataforma-unit%C3%A0ria-contra-les-

viol%C3%A8ncies-de-g%C3%A8nere/197481670280461?fref=ts és la nostra via de comunicació més
activa a les xarxes socials, amb 1.358 seguidors. A través d’aquesta pàgina, anem informant de les
activitats que es desenvolupen amb fotos que les il·lustren.
-

Twitter, amb 457 seguidors https://twitter.com/Prouviolencia
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-

Repartiment de flyers informatius, a totes les activitats de sensibilització que l’entitat fa al carrer.

-

Altres activitats de difusió, detallades a l’apartat Activitats de sensibilització al carrer i captació de fons.

-

Aparicions als mitjans de comunicació: el 26 de novembre es va emetre un reportatge al programa “Para
Todos la 2” de Televisió Espanyola, gravat durant un dels tallers de prevenció que es va fer a l’IES
Margarida Xirgu de l’Hospitalet de Llobregat http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/paratodos-2-26-11-13/2172762/%20

Concentracions homenatge a les dones
assassinades
Cada tercer dilluns de mes organitzem una concentració a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per retre
homenatge a les dones que han estat assassinades a causa de la violència de gènere a tot l'estat.
Cada mes una de les entitats adherides a la Plataforma organitza la concentració amb diferents activitats de
rebuig a la violència de gènere.
El 2013 hem realitzat 11 concentracions mensuals a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, el tercer dilluns de
cada mes (excepte l’agost). Un total de 10 entitats s’han involucrat en l’organització de les 11
concentracions, i un total de 700 persones han assistit en total.
Les entitats que han participat són: Fundació Aroa, Col·lectiu de dones en l'església per la paritat, Minutes
For Women, Colòmbia en pau, Dones de blanc, Dones en xarxa, Mujeres pa’lante, Consell de dones de
gràcia, Ravaldona, Associació Candela.

Imatges de tres de les concentracions del tercer dilluns
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Concurs per l’eradicació de la violència
masclista
Des de 2005 la Plataforma convoca un concurs amb categories literària, lliure i musical dirigit a la
població general a partir de 12 anys, per promoure la reflexió i fomentar la sensibilització al voltant de la
problemàtica de la violència masclista a través de l’expressió artística. Cada any es planteja un nou tema
sobre el qual treballar.
El tema triat en la novena edició, el 2013, per convidar a la reflexió, ha estat Imagina un món sense
discriminació vers les dones. Al mes de juny, es van fer públiques les bases del concurs, i es va iniciar el pla
de comunicació específic per fomentar la participació, amb accions com mailings als contactes de la
Plataforma, publicació a la web, xarxes socials, trucades a centres educatius i entitats de dones, etc.
També es van editar 5.000 postals per publicitar el concurs que es van repartir en la seva totalitat, a espais
específics on es troba la població diana del concurs.
En aquesta edició es van rebre 229 obres dels diferents formats (literari, artístic i musical), i totes les
artístiques han estat exposades a la seu de la Plataforma (Rambla Santa Mònica, 10 BCN) del 8 al 24 de
novembre. El 8 de novembre es van enviar totes les obres al Jurat i les 18 les persones que en formaven
part, es van reunir per triar les obres guardonades.
Les bases del concurs, la resolució del Jurat i les obres guardonades, es poden visitar a la web de la
Plataforma:
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=63
El lliurament de premis es va dur a terme el 22 de novembre a l’Espai Francesca Bonnemaison en el marc
del IX Fòrum contra les violències de gènere, amb la participació de representants de les institucions que
col·laboren amb l’organització del concurs, l’actor Manel Lucas com a presentador, el compositor i actor
Andreu Fifé i més de 400 persones de públic.

Postal publicitat concurs. Imatge del lliurament de premis.
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IX Fòrum contra les violències de gènere
El Fòrum són unes jornades anuals que organitza la Plataforma des de l’any 2005. Des d’aleshores s’ha
consolidat com un punt de trobada i de reflexió de tota la ciutadania sobre els temes d’actualitat al voltant de
la violència masclista.
Des de principis d’any treballem per elaborar els continguts conjuntament amb les entitats adherides, i totes
aquelles persones que estiguin interessades, a través d’un grup de treball que es reuneix periòdicament.
El Fòrum està obert a tota la ciutadania, però es programen activitats dirigides a població més específica:
joves i adolescents, mares, pares i famílies, professionals de la salut, de l’educació, de la informació, del
món jurídic i de la seguretat, i al teixit social i associatiu.
El IX Fòrum contra les violències de gènere es va desenvolupar els dies 21, 22 i 23 de novembre a l’Espai
Francesca Bonnemaison de Barcelona, amb el lema Ni un pas enrere, aturem el masclisme! Es van
programar 55 activitats que es van executar en la seva totalitat, excepte 1 que es va suspendre. Van
participar 1500 persones, de les quals 700 nois i noies d’entre 13 i 18 anys, així com 50 persones
voluntàries, 144 talleristes i ponents, diversos artistes, 65 entitats, 30 dones de Blanc i 14 nois i noies en
pràctiques de l’Escola d’Hoteleria de Barcelona.
El 24 de novembre, es va fer la cloenda del Fòrum, amb el lliurament de premis del concurs de
curtmetratges del concurs FemFilmsFemPau, l’actuació musical del grup Finding Clouds i l’homenatge a les
dones assassinades a càrrec de Dones de Blanc, amb la presentació de la coreografia Veus silenciades.
L’assistència va ser de 280 persones, l’aforament complert de la sala.

Diversos moments del IX Fòrum contra les violències de gènere
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Durant el mes de gener es van començar a executar les tasques de creació dels continguts del IX Fòrum
contra les violències de gènere, amb la creació d’un grup de treball format per representants d’entitats i
persones voluntàries, que s’ha reunit en 9 ocasions per fer seguiment de l’acció.
D’aquest grup de treball han sorgit el contingut i programa del Fòrum, així com el disseny de la imatge
corporativa. L’organització logística, l’estructuració de l’equip material i humà, la reunió de valoració que va
tenir lloc el 18 de desembre.
Es van editar 10.000 fulls A4 per publicitar el Fòrum que es van repartir en la seva totalitat, en espais
específics freqüentats per les persones que poden estar interessades.
La gestió del voluntariat es va realitzar entre els mesos de setembre a novembre. El personal contractat per
l’entitat, es va encarregar de la captació de nou voluntariat, de la gestió i fidelització del ja existent i de la
seva formació. El mes de novembre, es van fer 2 sessions de formació al voluntariat específicament per
l’organització del Fòrum.

Conclusions destacades dels continguts tractats al Fòrum:
La violència de gènere és un problema de salut pública i la prevenció entre la joventut és clau per
frenar-la. En aquesta edició s'ha posat l'èmfasi en el retrocés que estan vivint els drets i la protecció de les
dones: "amb l'excusa de la crisi econòmica s'estan retallant drets i serveis per a les dones", afirma
Montserrat Vilà, coordinadora de la Plataforma unitària contra les violències de gènere, l'entitat
organitzadora del Fòrum. "I les polítiques ideològiques tornen a posar en perill la vida de moltes dones".
També s'ha evidenciat la importància de realitzar tasques de prevenció entre el jovent, començant per
formar al professorat perquè transmetin valors d'igualtat en els centres educatius, i treballar amb les famílies
per conscienciar en la importància de l'educació igualitària de nens i nenes. És imprescindible que els i les
joves coneguin, respectin i transmetin els valors de les relacions d'igualtat, així com que disposin de les
eines per poder identificar conductes abusives des del primer moment.
Durant el IX Fòrum contra les violències de gènere s'ha tornat a fer evident també que el paper dels mitjans
de comunicació, tan important en aquest tema, tot sovint es limita a presentar la violència de gènere com un
succés puntual, sense analitzar-hi les causes d'un problema d'abast molt més general: la violència de
gènere és un problema greu de salut pública, i és necessari poder explicar a la població els
factors que la produeixen, i no només els detalls escabrosos dels casos mortals.
Es pot ampliar la informació relativa al Fòrum visitant la web de la Plataforma.
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Dones de Blanc
Les Dones de Blanc és un grup d'expressió corporal que va néixer l'any 2003 de la mà de la Plataforma
Unitària Contra les Violències de Gènere. Es tracta d'un grup estable de treball amb l'objectiu d'aprofundir en
la consciència corporal i acompanyar en determinats moments la lluita que porta a terme la Plataforma.
El grup de dones que forma Dones de Blanc es troba de forma setmanal, tots els dilluns a la tarda, per
compartir pensaments i idees entorn a la violència vers les dones i transmetre-les a la gent a través de la
representació pública de les coreografies d'expressió corporal creades.
L’any 2013 s’han realitzat 36 tallers d’expressió corporal i s’ha creat una nova coreografia titulada Veus
silenciades per visibilitzar la violència de gènere i sensibilitzar a les persones que les presencien.
S’han fet 4 representacions públiques de les coreografies a diferents espais de Barcelona: el 28 d’abril,
durant la Festa Major del barri de la Sagrada Família a Barcelona, el 17 de juny durant la concentració
mensual a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, i el 23 de novembre durant la cloenda del IX Fòrum contra les
violències de gènere, el 20 de desembre al Centre Cultural el Cantó.
Actualment, el grup Dones de Blanc, està format per 30 dones de diferents edats, 4 d’elles expertes en
qüestions d’expressió corporal i sensibilització contra la violència masclista, i 1 directora artística.
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Exposició
Per reforçar la tasca sensibilitzadora de la Plataforma, des de l’any 2009 hem implicat el col•lectiu artístic en
la lluita contra la violència masclista. Des d’aleshores hem creat quatre exposicions, que s’han exhibit a
diferents espais de la ciutat de Barcelona i rodalies, però sempre creades en el marc del Fòrum contra les
violències de gènere.
El 2013 s’ha creat una exposició fotogràfica itinerant anomenada Els seus ulls, creada per Domingo Estudio
en col·laboració amb la Plataforma, i en la que han participat diferents dones de l’Associació Hèlia i de
l’Associació Noestasola de Sant Cugat.
L'exposició és el resultat d'un projecte en el qual la Josita, la Maribel, la Julia, l'Olga, la Carolina i l'Odette,
supervivents de la violència de gènere, han retratat llocs on l'han patida. Els espais no són neutres ni
objectius. Per acostar-nos a la vivència de la violència de gènere i veure el món a través dels ulls de les
dones, demanem que ens mostrin els llocs on han patit aquesta violència. Només amb una càmera
fotogràfica i gran valor, ens acosten a aquesta experiència vinculant-la a l'espai físic on es produeix,
transformant aquest espai que ens és conegut, comú i habitual en un testimoni viu i real del que suposa la
violència. Gràcies a la seva valentia i la seva disposició a tornar-se a enfrontar a les seves vivències,
construeixen, a través d'aquests espais comuns, un punt de trobada entre elles i els espectadors i les
espectadores. Un acostament necessari, per fer-nos sensibles i responsables d'una realitat de la qual en
formem part.
Aquesta creació ha estat exposada durant el mes de novembre a l’Espai Francesca Bonnemaison, i del 2 al
19 de desembre a l’Ajuntament de Molins de Rei.

Imatges de la inauguració de l’exposició
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Xarxa activa d’agents contra la violència
vers les dones
Amb aquest projecte pretenem crear una xarxa d’equips als instituts de secundària de Catalunya que actuïn
d’agents actius contra la violència vers les dones. La funció de la xarxa és fer tasques preventives i
contribuir a l’ identificació de situacions de violència masclista que s'estiguin donant al centre.
Aquests equips seran els referents a cada centre per la resta d’alumnat. L’any 2012 va ser el de llançament
d’aquest projecte a mode de prova pilot, es va aconseguir implantar els equips a dos centres educatius, a
Barcelona i Cornellà.
L’any 2013 ha estat el de consolidació d’aquests dos equips als 2 IES, amb un total de 24 persones
implicades, i s’han realitzat un total de 5 formacions a cada equip.
Aquests dos equips, van fer una acció de sensibilització als seus centres, el 25 de novembre, que va tenir
molt bona acceptació entre la resta de l’alumnat i un gran impacte.

Acció 25N a l’IES Joan Brossa i formació del grup de mediació a l’IES Margarida Xirgu

El 23 de novembre, durant el IX Fòrum contra les violències de gènere, es va fer una trobada dels ds grups
per reforçar la comunicació i el treball en xarxa.
La valoració d’aquestes activitats s’ha realitzat conjuntament amb l’alumnat dels grups de mediació, el
professorat que fa de tutor i l’equip tècnic de la Plataforma, que inclou les persones que han impartit les
formacions.
La valoració general ha estat positiva, amb la voluntat de que el projecte tingui una continuïtat en el temps i
el 2014 es pugui implantar el grup a més instituts, tot millorant la comunicació entre ells i el treball en xarxa.
Aquest impuls que se li vol donar al projecte, tindrà una ajuda econòmica important, gràcies al Premi 25 de
novembre de 2013, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, ampliant el finançament del projecte amb
7.500€.
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La cultura de la pau com element
primordial per la construcció d’una vida
lliure de violències.
El projecte va aconseguir promoure una cultura
de la pau com element principal per la construcció
d’una vida lliure de violències, o sigui com
element per a la construcció de pau.
En relació a l'objectiu de donar 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, aquest,
s'ha assolit amb

la realització del concurs

FemFilmsFemPau, Conflictes armats amb ulls de
dona.

En relació a l'impacte, considerem que vam arribar-hi amb resultats millors dels plantejats inicialment, el
concurs FemFilmsFemPau, va arribar a unes 5241 persones directes i 3296 d'aquestes persones a
Barcelona i s'estima que el públic al que es va arribar està compost un 75% dones i un 25% homes.
En relació a la participació al concurs, es va aconseguir la vinculació de 8 autores Catalanes i altres 12
dones d'altres parts del món, vam rebre 17 curtmetratges (2 d'ells no van poder participar perquè no van
complir les bases) amb molt bona qualitat i molts bons continguts, de fet es va donar cobertura als principals
conflictes actuals.
Valorem positivament aquest resultat donat que la cobertura del concurs ha arribat més enllà del que vam
pensar, considerem que vam arribar a unes 9000 persones amb el missatge del concurs, que les Dones
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pateixen violències específiques dins els conflictes armats i que són protagonistes en la construcció de la
pau.
Es van presentar 15 curts al concurs i en total van obtenir 4185 reproduccions i a més a més el vídeo
promocional va tenir 1179 reproduccions.
Per altra banda, a la web, de nova creació http://femfilms.violenciadegenere.org/index.php/es/ vam tenir
8.480 visites de diferents IPs i un total de 16.370 pagines visitades dins la web. A les xarxes socials vam
tenir també una repercussió alta i vam arribar a tindre 500 amics al nostre facebook i vam interactuar
informació amb 400 pàgines de facebook d’organitzacions socials afins a la temàtica.
Un altra xifra important va ser que les nostres publicacions al facebook van tenir una repercussió mitjana de
371, és a dir, que les nostres publicacions arribaven cada vegada a un mínim de 371 persones diferents,
l'abast total de les 52 publicacions al facebook va ser de 19310 persones, però aquesta xifra no ens permet
saber quantes persones d’aquestes 19.310 són repetides.
En relació al twiter comptem amb 107 seguidors que repiulat la nostra informació, en aquest sentit, ens han
repiulat entitats internacionals com Nobel Women, Peace Women (WILPF), UELFR Conference, Gender
Report, The Women’s Mosaic, Matrioshka Films, entre altres. I també entitats catalanes tant de l’àmbit
feminista com dels drets humans i de divulgació periodística: ICIP, Observatori Igualtat UB, FCONG, Centre
Euro Àrab, Observatori ADPI, Ca la Dona, Feministes de Catalunya, La Directa, Radio Boca entre altres.
Per altra banda, la informació del concurs es va publicar en més de 50 portals web, vam fer una entrevista
radial amb Radio Boca, i ens van publicar 3 articles en mitjans de comunicació (Dones en Xarxa, Setmanari
la directa (on-line i en paper) i el periòdic la independent.
I en relació a la presència directa de persones, destaquem que es vam reunir amb 15 representats de
diferents organitzacions socials catalanes, que vam donar una xerrada amb 10 brigadistes internacionals,
que a la mostra de cine van assitiar unes 100 persones i 300 més a l’acte de lliurament de premis.
Com es pot observar la repercussió ha estat molt alta i difícilment quantificable, donat que en les xarxes
socials i en la web tot és molt viral, però calculem que la informació del concurs ha pogut arribar a unes
9000 persones, però a efectes verificables comptabilitzem 5241 de la següent manera:
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Reproduccions úniques dels curtmetratges FemFilmsFemPau al You tube

4185

Seguidors a les xarxes socials

605

Persones assistents a la mostra de curtmetratges

100

Persones assistents a l’acte lliurament de premis

300

Persones representants d'organitzacions socials amb quins vam fer reunions

15

Persones assistents a la xerrada amb brigadistes internacionals

10

Dones participants al concurs

20

2013

Pel que fa al percentatge d'impacte d'aquesta xifra total en persones de la ciutat de Barcelona, veiem que
segons el youtube analytics el 68% de les IP que han reproduït al nostre canal són de Barcelona ciutat
(estadística extreta de la reproducció del vídeo promocional que és l’únic vídeo propi, donat que de les
llistes de reproducció no es poden extreure les estadístiques), per la qual cosa, si apliquem aquest patró
calculem que de les 4185 reproduccions dels curts participants unes 2845 van ser de la ciutat. La resta de
beneficiaris comptabilitzats pertanyen a la ciutat de Barcelona. Així doncs, el resultat és que de les 5241
persones comptabilitzades, 3296 persones pertanyen segur a la ciutat de Barcelona.
La valoració general que fem des de les entitats impulsores del projecte és positiva, per part de la
Plataforma es va valorar que FemFilmsFemPau va aportar altres coses més enllà de l’execució, va aportar
força en els seus recursos humans, aprenentatges en termes de la comunicació i en general, una projecció
de cara a l'exterior en un tema tan important con la construcció de Pau.
Per part de les altres entitats (Maloka, Hèlia i Pau Sempre) la valoració també ha estat positiva, aquest
projecte reforça la seva actuació amb la temàtica des d’altres pràctiques i arribant a altres tipus de públic, a
més a més, es valora la qualitat de les històries dels curts, així com també, valorem com al final amb
l'activitat de la mostra es van complementar bé les mancances del nombre de curts.
En general, la valoració és que, aquest procés es va plantejar com a un projecte molt ambiciós, però és la
primera vegada que el fem i ens emportem molts aprenentatges i està clar, sobretot, que aquesta continua
sent una temàtica poc visible i queda de relleu la importància de continuar fent accions de sensibilització
sobre el paper de la Dona i la construcció de Pau.
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Com a punts febles es destaquen:
Que es va posar molta força en arribar a escoles i a professional de la comunicació i que aquest esforç no
es va veure revertit en curts, donat que molt poca gent d’aquest sector té material audiovisual d’aquesta
temàtica.
Que la temàtica és molt concreta i s’ha treballat poc en format curt, a més a més, ha quedat clar que hi ha
poc material fet per dones d’aquesta temàtica. algun altre més, però fet per homes.
Amb aquesta experiència de comunicació amb les organitzacions socials, vam veure que moltes d’elles no
podien presentar els seus curts perquè no tenien material, o mitjans per fer una petita producció audiovisual,
o que al veure la qualitat dels primers curts inicialment penjats a la web del concurs, es pensaven que si
feien alguna cosa molt casolana no tindrien possibilitats de guanyar.
Com a punts forts destaquem:
Per l’altra banda, la difusió més efectiva ha estat la que s’ha fet amb organitzacions socials que treballen el
tema de dona i conflicte en aquests països, especialment a Colòmbia.
Valorem de manera molt positiva la relació amb Barcelona Solidària que ha estat fluida i eficaç.
Que la qualitat dels curts ha estat molt bona i que s’ha donat cobertura als principals

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.
Durant 2013, i gràcies a la col·laboració d’un equip tècnic contractat en el marc del projecte La cultura de la
pau com element primordial per la construcció d’una vida lliure de violències, hem pogut redactar un nou pla
de comunicació, que s’ha començat a executar amb èxit.
El canal més important per la Plataforma, en tractar-se de la carta de presentació on line, és la web.
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/
S’ha fet un nou disseny de la web per donar-li una apariència més interactiva i dinàmica, facilitant l’accés als
continguts, que han estat revisats en la seva totalitat.
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S’ha potenciat la prresència de la Plataforma a les xarxes socials, tenint una presència important a
Facebook

https://www.facebook.com/pages/Plataforma-unit%C3%A0ria-contra-les-viol%C3%A8ncies-de-

g%C3%A8nere/197481670280461?ref=hl , amb 1361 seguidors, i a Twitter https://twitter.com/ amb 460
seguidors.

Altres activitats on ha participat la
Plataforma:
-

6 de març de 2013. Assistència a la compareixença de la Consellera de Benestar Social i Família a la
Comissió d’Igualtat del Parlament.

-

11 de març, homenatge a Isabel Vilà i a les dones sindicalistes. En el marc del Dia de la dona
treballadora 2013. Organitza l’ANC, Sectorials del Moviment Obrer i de la Dona, a la seu del CADCI i de
la UGT Rambla de Santa Mònica.

-

23 de març, cinefòrum al Pla Comunitari de Navas.

-

10 de maig, trobada del Sector de la Dona del PSC.

-

Congrés anual UGT de Catalunya

-

25 i 26 de juny a Ca la Dona. Sopar reconeixement i taller amb Marcela Lagarde.

-

8 de juliol a Ca la Dona, trobada d’associacions de dones amb la palestina Sabah Al Qarra.

-

4 de juliol a la Plaça de la Catedral, marató pel dret a l’avortament, amb la Plataforma nosaltres decidim.

-

Mes d’agost, participació d’algunes representants de la Plataforma a una Delegació de Dones Palestina,
un projecte de cooperació amb l’Associació Hèlia.

-

Participació al projecte I+D “Comunidades virtuales y praxis feminista online: el uso político de internet
en el activismo contra la violencia de género hacia las mujeres". Universidad Rey Juan Carlos.

-

5 d’octubre, col·laboració a la Mostra de comerç de Gràcia, a la carpa del Consell de Dones de Gràcia.

-

5 d’octubre, participació a la Festa de la diversitat d’Esquerra Unida i Alternativa.

-

28 de novembre, ponència de Montserrat Vilà a la taula rodona organitzada per Dones solidàries del
Bages.

-

16 novembre, participació al Consell d’Igualtat del PSC.

-

13 de novembre, compareixença al Parlament, davant la Comissió d’Igualtat.

-

13 de novembre, hangout en directe sobre "Violència masclista", en el marc de l'eix temàtic "Dona i
Igualtat". Hi participen: Montserrat Vilà de la Plataforma Unitària contra les violències de gènere, una
representant de Ca la Dona, Carme Rincón secretària de la Dona d'ERC Barcelona i Sílvia Casolas
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secretària Nacional de la Dona de les JERC. Patrícia Gomà, presidenta de la Federació d'ERC
Barcelona de moderadora.
-

20 de novembre, Mostra d’entitats a la UB, Facultat d’Econòmiques i Speednetworking de presentació
de l’entitat com a centre de pràctiques.

-

25 de novembre, Xerrada sobre violència masclista per a públic general al Frontó Colon

-

25 de novembre, taula informativa amb l’Associació de Dones Ambar Prim.

-

28 de novembre xerrada a l’Escola d’adults de la Verneda.

-

29 de novembre Xerrada per joves al Punt 7 JIP a Horta Guinardó.

-

27 de novembre: xerrada a l’Escola d’Adults del Bon Pastor

-

10 de desembre, presentació de l’Espai Ariadna de la Fundació Salut i Comunitat, taula rodona on
participa Montserrat Vilà Planas.

Participació en xarxa
Una de les vessants més important de la Plataforma, és el treball en xarxa. Des dels seus inicis, els espais
de participació a nivell de Barcelona i Catalunya ha anat en augment, essent durant 2013 els següents:
-

Consell Nacional de Dones de Catalunya

-

Consell municipal de Dones de Barcelona

-

Consell de Districte de Ciutat Vella

-

Ravaldona (Taula d’entitats de dones del Raval)

-

Xarxa de dones feministes contra la violència

-

Dones del Gòtic

-

Comissió 8 de març

-

La plataforma és sòcia del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison

-

Membres de l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones

-

Pla Comunitari Sagrada Família, a través de l’Associació Hèlia i l’AVV Sagrada Família.

-

Activitats organitzades pel Pla Comunitari de Navas

-

La plataforma és sòcia de Ca la Dona

-

La plataforma és sòcia de La Independent

-

Campanya pel dret a l’avortament lliure i gratuït

-

Plataforma Nosaltres Decidim

-

Punt focal de WAVE, Women Against Violence Europa
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Aparicions als mitjans de comunicació
-

19 d’agost, Informatius BTV Festes de Gràcia.

-

4 de setembre: Els Matins de TV3, tertúlia Montserrat Vilà

-

18 de setembre Radio Sants Montjuic, entrevista a Neus Pociello Cayuela al programa Amb veu de
dona

-

1 octubre: Radio Gràcia. Ones de Dones

-

1 d’octubre. Graciamon TV. Entrevista Montserrat Vilà.

-

16 de setembre. Europa Press a la Plaça Sant Jaume.

-

21 d’octubre. Europa Press prèvia de la concentració. http://www.europapress.es/epsocial/noticiamenor-asesinada-tarrega-lerida-protagoniza-homenaje-plaza-sant-jaume-barcelona20131021182630.html

-

21 d’octubre Catalunya Radio Lleida, homenatge a dones assassinades. Informatius del vespre.

-

22 d’octubre. Diari Segre ressenya de la concentració.

-

26 de novembre, Para todos la 2. Entrevista a Montserrat Vilà i emissió reportatge sobre prevenció entre
joves. http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-26-11-13/2172762/

-

25 de novembre, TVE1 - Televisión Española – L'Informatiu
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-25-11-2013/2170070/
Minut 10:22

-

18 de novembre Ràdio Carmel – Programa joves

-

20 de novembre, Ràdio Canet

-

25 de novembre, Xarxa Ràdio

-

25 de novembre, Catalunya Ràdio

-

Publicació del Fòrum a l’agenda de La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/agenda/actividades/ixforum-contra-les-violencies-de-genere.html

Cal destacar, que 2013 ha allotjat a 8 estudiants en pràctiques, que en total han realitzat un total de
1.850 hores de pràctiques a l’entitat, amb 3 tutores implicades.
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Memòria econòmica 2013
BALANÇ ECÒNOMIC 2013 PLATAFORMA
INGRESSOS
Quotes
Donatius
Generalitat Catalunya
Institut català de les dones
Departament de Cultura
Acció cívica i comunitària
Benestar i Família
Ajuntament de Barcelona
Subvencions projectes
Concurs FemFilmsFemPau
Juventud en Acción
Diputació de Barcelona
Lloguer Bonnemaison
Àrea d'igualtat i Ciutadania.
La Caixa
Valorització contribució talleristes i conferenciants
TOTAL
DESPESES
Despeses de difusió
Edició de díptics,cartells, publicitat, etc,
Web
Comunicació
Despeses d'estructura
Lloguer
Retribucions personal, gestoria
Varis (desplaçam,material, fotoco,bancs,telèf.)
Assegurances
Ordinadors
Despeses derivades de la realització d'activitats
Talleristes, Conferenciants, Artistes
Valorització contribució talleristes i conferenciants
Cessió d'espais i logística Bonnemaison IX Fòrum
Serveis Fem Films
Premis
TOTAL

821 €
5.031 €
19.000 €
9.000
3.000
4.000
3.000
43.150 €
17.150 €
26.000 €
6.600
15.429
10.885
4.543,25
2.000
18.600
18600
110.631 €

8.586 €
1.611
2.000
4.975
62.215 €
2.600
53.000
5.366
579
670
39.830 €
2.055
18.600
10.885
5.290
3.000
110.631 €
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La Plataforma unitària contra les violències de gènere, rep el suport econòmic de les següents
administracions:

Barcelona, 20 de febrer de 2014
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