
1 
 

 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 

2014 

Plataforma unitària contra les violències de gènere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

La PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE, 

fundada l’any 2002, és 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.  

http://www.violenciadegenere.org/pcvg/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=59
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- 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. 

 

2014 ha estat l’any de celebració del X Aniversari de la constitució formal de la 

Plataforma unitària contra les violències de gènere. A més, ha estat un any de 

canvis, de creixement i d’assentament de l’estructura de l’entitat, seguint les 

indicacions del Pla estratègic 2014-2015, que es continua executant.  

El projecte Trenquem el silenci, ha estat un dels pilars més importants de l’any. 

Ha obtingut un gran impuls i molt bona acollida entre els centres educatius, que 

cada cop detecten més la necessitat d’actuar per prevenir la violència de gènere 

des de la infància.  

Econòmicament, 2014 ha suposat un augment considerable de pressupost, fet 

que ha possibilitat l’execució del Pla estratègic i l’impuls dels projectes.  

 

Celebració del X Aniversari de la 
Plataforma unitària contra les 
violències de gènere 
 

El 24 de novembre de 2014 va tenir lloc l'acte institucional de celebració del X 

Aniversari de la Plataforma, a la Sala d’Actes del Parlament de Catalunya. Un 

acte públic de reconeixement de la feina feta per part de les entitats que lluiten 

contra la violència vers les dones, durant els últims 10 o 15 anys.  

L’acte va reunir a gairebé 300 persones, moltes representants del teixit social i 

associatiu de Catalunya, així com diferents autoritats i representants de les 

administracions públiques, entre les quals destaquem la presència de Núria de 

Gispert i Català, presidenta del Parlament de Catalunya, i de Neus Munté, 

consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 
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La part central de l’acte, va consistir en una tertúlia entre quatre dones que han 

dedicat el seu treball a la lluita per la igualtat i contra la violència de gènere:  

● Marisa Fernández, advocada feminista, membre de l’associació Dones Juristes 

● Lídia Puigvert, doctora en sociologia de la Universitat de Barcelona, membre 

del Grup de Recerca de l’UB CREA-SAFO 

● Mari Carmen Gómez, fundadora de l'Associació Violeta 

● Laia Rosich, psicòloga i membre de l’associació El Sarafeig 

 

L'acte va estar conduït per la periodista Lídia Heredia i va comptar amb les 

brillants actuacions de Carme Sansa i Marina Rossell, que ens van posar les 

emocions a flor de pell amb les seves interpretacions. 
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TRENQUEM EL SILENCI 
 

El Trenquem el silenci, ha estat un dels programes que han tingut una major projecció 

durant 2014. Gràcies a l’augment de pressupost respecte els anys anteriors, hem 

pogut desenvolupar satisfactòriament les activitats previstes:  

1. Planificació de les comissions organitzatives i  formació dels grups 

de treball: 

Aquesta activitat, ha enfortit el treball en xarxa amb les entitats vinculades al 

projecte, s’ha contactat amb les entitats locals del territori i s’han programat  

reunions amb diferents actors del teixit associatiu local i els centres educatius, 

per valorar les necessitats locals i les possibilitats de desenvolupar les accions 

preventives. 

Tot aquest esforç de coordinació ha donat com a fruit les activitats realitzades 

als centres educatius, que detallarem més endavant.   

 

Un aspecte important d’aquesta fase ha estat la formació a l’equip de voluntariat 

del TRENQUEM, s’ha realitzat una formació mensual (a càrrec de l’associació 

HÈLIA) que ha permès enfortir l’equip de voluntariat i donar les eines 

necessàries per poder fer un acompanyament a les diverses activitats del 

programa. Ara mateix l’equip de voluntariat està conformat per 10 persones 

joves. 

 

2. Actualització del catàleg d’activitats amb les noves incorporacions: 

Al 2014 el catàleg ha experimentat l’actualització més significativa durant els 

últims anys, no només s’han afegit noves activitats sinó que hem creat un 

catàleg fragmentat per públic objectiu, amb la qual cosa facilitem al centre 

educatiu o de lleure l’elecció de l’activitat que li interessa.  

També s’ha creat un nou catàleg, el d’ “Activitats al carrer i festes majors” 

aleshores ara mateix disposem dels següents catàlegs: 

 

  Alumnat de primària  Alumnat de secundària i batxillerat 

  Mares i pares  Professorat 

http://www.violenciadegenere.org/pcvg/images/stories/pdf/20140430_cataleg%20trenquem%20alumnat%20de%20primaria.pdf
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/images/stories/pdf/20140430_cataleg%20trenquem%20alumnat%20de%20secundaria%20i%20batxillerat.pdf
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/images/stories/pdf/20140430_cataleg%20trenquem%20mares%20i%20pares.pdf
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/images/stories/pdf/20140430_cataleg%20trenquem%20professorat.pdf
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  Lleure i altres públics  Activitats al carrer i Festes majors 

 

Veure:http://www.violenciadegenere.org/pcvg/index.php?option=com_content

&view=article&id=57&Itemid=61 

 

D’altra banda el programa ha incorporat noves entitats com Mousike, NUS, 

CoeducAcció i ENRUTA’T 

 

3. Coordinació amb els centres educatius i de lleure:  

La coordinació amb els centres educatius i de lleure, s’ha realitzat des de 

l’oficina de gestió de la Plataforma, a través de la coordinadora del projecte, per 

diferents vies, ja siguin telefòniques, per correu electrònic o amb reunions 

presencials.  

A través d’aquesta coordinació, hem pogut contactar amb molts centres 

educatius, AMPAs i centres de lleure, que detecten conductes de risc entre els 

i les joves i demanden aquest tipus d’activitats de prevenció. 

Aquest any s’ha habilitat un formulari on-line on els centres de lleure, centres 

educatiu i AMPAs poden fer la seva demanda, i ha resultat de gran utilitat a 

l’hora de coordinar.  

 

 

4. Coordinació amb les entitats que faciliten les activitats de 

sensibilització. 

Al llarg dels anys, el programa s’ha vist enfortit per la implicació de les entitats 

que formen la Plataforma, que treballen des de diferents àmbits en la lluita 

contra la violència de gènere, enguany, un total de 16. 

Amb les entitats del trenquem, s’han dut a terme tres reunions de coordinació 

general, i altres reunions amb entitats concretes. 

 

5. Desenvolupament de les activitats de sensibilització als centres: 

Hem dut a terme una tasca preventiva i de conscienciació enfocada als 

següents beneficiaries: famílies (AMPA), personal docent (agents 

socialitzadors i transmissors de valors), alumnat dels centres educatius, 

monitors i joves dels centres de lleure.  

http://www.violenciadegenere.org/pcvg/images/stories/pdf/2014_04_30_cataleg%20trenquem%20a%20centres%20de%20lleure%20i%20altres%20publics.pdf
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/images/stories/pdf/201402070_cataleg%20trenquem%20activitats%20al%20carrer%20i%20festes%20majors.pdf
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=61
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=61
https://docs.google.com/forms/d/1MYHbvuUeCWDkySoWcMvZhcBd_JyhLjkXLlbEPrKTKYQ/viewform
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En el desenvolupament de les activitats, hem posat en comú quines són les 

seves necessitats i demandes, com viuen el tema de la violència de gènere per 

tal de que s’impliquin en el projecte i poder fer un treball conjunt de prevenció. 

Aquesta activitat és la base de l’execució del projecte i s’ha dut a terme durant 

tot l’any, en funció del número de tallers demandats. En el cas dels centres 

educatius, en el període de curs escolar, en els centres de lleure, en període 

de vacances i en el dels professionals i famílies durant tot l’any. Cada activitat 

ha tingut una durada i metodologia concreta i s’ha adaptat al públic objectiu. 

El 2014 hem realitzat 87 activitats de prevenció que han arribat a beneficiar 

directament a 1665 persones, entre elles 1458 alumnat de secundària, en 

les que han col·laborat 14 entitats.  

 

6. Implementació del pla de difusió: 

Pel projecte ha estat molt important poder fer una correcta difusió de les activitats, és 

per això que s’ha executat un pla per donar resposta a les necessitats de visibilitat del 

projecte, les principals eines de comunicació han estat: 

- Facebook:  

- Web de la Plataforma: http://www.violenciadegenere.org/pcvg/ 

- Postal del projecte 

- Mailings 

Aquest any s’ha dissenyat una nova postal per difondre i per renovar la nostra imatge 

corporativa  

  

 

D’altra banda, s’ha fet difusió de les activitats obertes a la ciutadania mitjançant mailings 

a les nostres llistes de correus generals (700 adreces electròniques) 
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També s’ha fet difusió del programa en tots els actes públics portats a terme pel l’entitat 

a llarg de tot l’any com fires, paradetes, concerts, etc.  Cal destacar que en el marc del 

X Fòrum contra les violències de gènere s’ha difós la informació a 1200 persones. 

 

7. Seguiment i avaluació: 

Durant tota l’execució del projecte, s’ha fet un seguiment amb els centres 

educatius, AMPAs i de lleure, sempre un cop acabada cada activitat de 

prevenció, s’han passat fulls de valoració de les activitats els quals són en la 

seva gran majoria positives i demostren que hi ha un interès en seguir fent 

activitats de prevenció en relació a la  violència de gènere. 

Per altra banda, també s’ha fet un seguiment amb les entitats que han facilitat 

les activitats de sensibilització, per veure com ha anat l’activitat. Per a tal efecte 

s’ha habilitat un formulari on-line que els talleristes poden omplir una vegada 

acabat el taller. 

 

En relació al procés d’avaluació, i amb la sistematització de les enquestes, em 

pogut valorar el grau de satisfacció de les activitats. D’una banda hem avaluat 

als participants i d’altra el centre educatiu i la entitat que ha impartit l’activitat. 

És important que hi hagi una satisfacció conjunta del desenvolupament de 

l’activitat, ja que totes les parts són imprescindibles pel bon desenvolupament. 

 

 
X Fòrum contra les violències de 
gènere 
 

Sota el lema Mai ens aturaran. Unides per una vida lliure de violència el X 

Fòrum contra les Violències de Gènere, celebrat els dies 13, 14 i 15 de 

Novembre de 2014 a l’Espai Francesca Bonnemaison, ha resultat l’edició més 

exitosa de les organitzades fins ara.  

 

Des de principis d’any hem treballat per elaborar els continguts conjuntament 

amb diverses entitats i algunes persones a títol individual, a través d’un grup de 

https://docs.google.com/forms/d/1MYHbvuUeCWDkySoWcMvZhcBd_JyhLjkXLlbEPrKTKYQ/viewform
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treball que es reuneix periòdicament. El Fòrum esdevé un punt de trobada anual 

d’entitats de l’àmbit, per tractar qüestions d’actualitat en la lluita contra la 

violència de gènere. El treball en xarxa i les col·laboracions entre entitats, 

resulten molt importants per acabar amb la violència, i en aquesta ocasió, el 

Fòrum ha aconseguit unir 53 entitats amb el mateix objectiu comú (20 entitats 

més que el 2013).  

 

Un total de 2.036 persones (un increment del 40% respecte a 2013) es van 

mobilitzar al voltant de les 59 activitats realitzades durant les tres jornades. Del 

total, 63 van ser voluntaris i voluntàries, 134 talleristes i ponents, 57 artistes i 

Dones de blanc que van actuar al lliurament de premis i a la cloenda, 22 nois i 

noies en pràctiques de l’Escola d’Hoteleria de Barcelona. Les 1760 restants van 

assistir a les diverses activitats, entre ells 800 nois i noies d’entre 13 i 18 anys. 

Es van programar i executar 54 activitats que es van executar en la seva 

totalitat. D’aquestes, 30 van ser tallers dirigits a joves i adolescents i 2 dirigits a 

professorat de secundària.  

 

Per altra banda, es van realitzar 5 taules rodones, 4 grups de treball i 13 

activitats dirigides a població general (tallers, xerrades, vídeo-fòrums). En total, 

22 activitats per al públic general.  

El programa del Fòrum, va estar estructurat en funció del públic a qui  es 

dirigeixen les activitats i el contingut de les mateixes:  

(es pot consultar complert a la web de la Plataforma:  

http://www.violenciadegenere.org/pcvg/images/141111%20programa%20frum

%202014.pdf ) 

 

Dijous 13 de novembre, Fòrum europeu. Durant aquesta jornada, es van 

programar un total de 6 activitats dirigides a un públic professional i tècnic, 4 

grups de treball i dues taules rodones. Tot i que el perfil de les persones 

assistents, finalment va ser molt variat.  

Divendres 14 de novembre al matí, jornada dedicada a la prevenció de la 

violència entre la joventut. Van participar 800 alumnes d’11 centres educatius de 

Catalunya, a les 32 activitats simultànies programades. Uns 30 professors i 

http://www.violenciadegenere.org/pcvg/images/141111%20programa%20frum%202014.pdf
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/images/141111%20programa%20frum%202014.pdf
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professores van acompanyar l’alumnat, tot i que la participació a les 2 activitats 

programades per a personal docent, van tenir una assistència reduïda. Centres 

educatius participants: INS Puig i Cadafalch, Centre d’Estudis Dolmen, Institut 

l’Estatut, PFI PTT Sant Boi de Llobregat, Col·legi Sant Gabriel, IES Ausiàs 

March, INS Terra Roja, IES Esteve Terradas, IES Joan Brossa, Institut Milà i 

Fontanals i INS Margarida Xirgu. 

El mateix matí, va tenir lloc el lliurament de premis del Concurs per l’eradicació 

de la violència masclista.  

El 14 de novembre a la tarda, es van programar 5 tallers simultanis dirigits a la 

població general, i una taula rodona titulada Qüestionem el gènere per superar 

la violència masclista, amb una participació excepcional, amb totes les activitats 

amb l’aforament complert.  

El 15 de novembre, amb 8 activitats programades al matí i dirigides a població 

general, va ser el dia amb una afluència més escassa de públic. Tot i així, les 

dues taules rodones d’aquell dia, Justícia i violència vers les dones. Situació 

actual i reptes de futur, al mig dia i Reptes i bones pràctiques davant la violència 

de gènere, a la tarda, van tenir una participació d’unes 100 persones. 

Dissabte 15 de novembre a les 19:15h, es va cloure el Fòrum amb un acte que 

va incloure, la projecció d’un vídeo-resum de les jornades del X Fòrum, l’actuació 

musical de la cantautora Alicia Martel i l’homenatge a les dones assassinades a 

càrrec de Dones de Blanc. L’assistència va ser de 200 persones, l’aforament 

complert de la sala, i la presidenta de la Plataforma, Montserrat Vilà, va llegir les 

principals conclusions extretes del Fòrum. 

 

Entitats que van participar en el projecte: ABD-programa Laris, Associació 

Candela, Associació Conexus, Associació de Dones No Estàndards, Associació 

Enruta't, Associació Hèlia, Associació Impacta T, Avalot, Joves de la UGT de 

Catalunya, Averlasailas, Canviem-ho, Casa Iberoamericana de la Mujer, CCOO 

de Catalunya, Comunicadores amb Gràcia, Consell Nacional de la Joventut de 

Catalunya, Creación Positiva, Cuida la Vida. Associació de facilitadores pel 

benestar, Dones de Blanc, Dones en Xarxa, El Safareig, FAVB, Fundació Aroa, 

Fundació Salut i comunitat, Fundació Surt, Fundación Aspacia, Gogara, Grup de 
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Dones de CREA-Safo UB, Homes en Diàleg, Homes Igualitaris, Llibreria Pròleg, 

Mujeres Pa'lante, Nus, Pau Sempre, Trama Serveis Culturals, Xarxa Europea de 

Dones Periodistes. 

 

Portada del programa i algunes fotografies del Fòrum:  
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CONCENTRACIONS Homenatge a les 
dones que pateixen violència de 
gènere 
 

Fa dotze anys que la Plataforma surt al carrer per trencar el silenci a l’espai 

públic. L’any 2014, hem sortit el tercer dilluns de cada mes a la Plaça Sant 

Jaume per retre homenatge a les dones que pateixen maltractament, 

especialment aquelles que han estat assassinades.  

11 concentracions en les que han participat 11 entitats: Campanya pel dret a 

l’avortament lliure i gratuït, Col·lectiu de Dones en l’Església per la paritat, 

Associació M3 de Suport Social, Dones de Blanc, Plataforma Nosaltres 

Decidim, Associació Hèlia, Mujeres Pa’lante, Secretaria de la Dona de CCOO, 

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Ca la Dona, Feministes 

Indignades.  

Durant la mobilització del mes de maig, es va redactar un manifest conjunt al 
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qual li van donar suport diverses entitats de l’àmbit: ABD Associació Benestar i 

Desenvolupament, Acció contra la Violència Domèstica, ADIM, Associacio de dones per la igualtat de 

Montornès, Alternativa Jove - Joves d'EUiA, Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut i Dona 

Sana, Associació de Dones Juristes, Associació de Joves Estudiants de Catalunya, Associació de Suport 

M3 Serveis Socials, Associació de Veïns Baix Guinardó, CCOO de Catalunya, Casa Iberoamericana de 

la Mujer en Barcelona (CIMB), Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Comissió de 

Dones Advocades Col·legi de Barcelona, Comunicadores amb Gràcia, CONFAVC, Consell Nacional de 

la Joventut de Catalunya, Dones d'Enllaç, Dones amb Iniciativa, Dones de Blanc, Dones d'Esquerra, 

Dones d'Horta, Dones, Salut i Qulitat de Vida de CAPS, Dones x Dones, Enruta't, Entrepobles, Esquerra 

Unida i Alternativa, FAPAC, FAVB, Fundació Aroa, Fundació Indera, Gogara, Grup de Dones de Can 

Cuiàs, Hèlia. Associació de suport a dones que pateixen violència de gènere, Joventuts d'Esquerra 

Republicana de Catalunya, L'Aurora, Marxa Mundial de les Dones-Catalunya, Mujeres Pa'lante, Pau 

Sempre, Plataforma catalana pel dret a no ser prostituïdes, Secretaria de la Dona de CCOO, Secretaria 

de la Dona USTEC·STEs, Tamaia Viure Sense Violència, SCCL, Viladona, Xarxa de dones per la salut. 

 

Per la campanya de difusió, s’han dissenyat i imprès dos materials diferents: 

una octaveta de promoció de les concentracions que es reparteix durant les 

concentracions i durant la resta d’actes al carrer, i una pancarta de lona. 

 

 

Octaveta  
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Pancarta 

 

Fotografies de les concentracions: 

  

Concentració e 19 de maig                                                       Concentració del 20 d’octubre 

 

  

Batucada durant la concentració del 15 de desembre                                   Nova pancarta estrenada durant 2014 
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Concurs per l’eradicació de la violència 
masclista 
 

Des de 2005 la Plataforma convoca un concurs amb categories literària i lliure 

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 2014, en tractar-

se del desè aniversari de la Plataforma, vam voler fer un recorregut pels 

diferents temes que s’han tractat, tant durant el concurs com durant els Fòrums. 

Per això vam convidar a les persones participants a triar-ne un sobre el qual 

reflexionar: Trenquem el silenci, Que no et trenquin el cor, Prou!, Solidaritat vers 

les dones que pateixen violència, Llibertat per viure sense violència, Credibilitat de 

les dones, Ni un pas enrere, aturem el masclisme!, Imagina un món sense 

violència.  

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 3.000 postals 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 272 obres dels diferents formats literari i lliure, 

i totes elles es van exposar a la seu de la Plataforma (Rambla Santa Mònica, 

10 BCN) del 10 al 28 de novembre.  
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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=77  

El lliurament de premis es va dur a terme el 14 de novembre a l’Espai Francesca 

Bonnemaison, al qual van assistir unes 300 persones. Durant l’acte, vam poder 

gaudir de l’actuació musical del grup Som Rap, del qual és membre el 

guanyador del 1r premi de format lliure, Arján Álvarez Beltrán, que va interpretar 

Sociedad Silvestre, l’obra guardonada. També van actuar les alumnes 

participants al taller Expressem des del propi gest impartit el mateix matí en el 

marc del X Fòrum contra les violències de gènere pel grup d’expressió corporal 

Dones de Blanc.  

 

 

 

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 2014 s’han realitzat 36 tallers d’expressió corporal i s’ha realitzat diferents 

representacions públiques per visibilitzar la violència de gènere i sensibilitzar a 

les persones que les presencien.  

S’han fet 9 representacions públiques de les coreografies a diferents espais de 

Barcelona, a banda de la participació el 28 d’abril a la conferència Denúncia 

social i cos: les Dones de Blanc contra la violència de gènere, a l’Espai 

Francesca Bonnemaison.  

 

http://www.violenciadegenere.org/pcvg/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=77%20
http://www.violenciadegenere.org/pcvg/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=77%20
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- El 8 de març, en el marc dels actes commemoratius del 8 de març al 

barri de Sant Antoni.  

- El 13 de març a l’Espai 210 de Sagrada Família, organitzat per 

la  Comissió de Dones del Pla Comunitari de Sagrada Família, en el marc 

del projecte Dóna’t Espai. 

- El 28 de març a l’Església Sant Bernat de Claravall, en el marc del sopar 

solidari del Centre Cruïlla.  

- El 26 d’abril a la Festa Major de Sagrada Família, van representar la 

coreografia Veus Silenciades.  

- El 16 de juny a la Plaça Sant Jaume, en motiu de la concentració del 

tercer dilluns, per retre homenatge a les dones assassinades per la 

violència masclista.  

- El 10 de juliol al CCCB, en el marc dels actes commemoratius dels 4 

anys de l’aprovació de la llei de l’avortament, convocat per la Plataforma 

Nosaltres Decidim.  

- El 21 de setembre, a la Festa Major de la Mercè, dins de la Mostra 

d’Associacions de Barcelona, a l’escenari gran de Plaça Catalunya.  

- El 15 de novembre a la cloenda del X Fòrum contra les violències de 

gènere, a l’Espai Francesca Bonnemaison.  

- El 25 de novembre, durant els actes commemoratius del Dia 

Internacional contra la violència de gènere, organitzat per la Xarxa de 

Dones Feministes Contra la Violència, a la Plaça Sant Jaume de 

Barcelona.  

- El 28 de novembre al Casal Font d’en Fargas. 
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Alguns cartells i fotografies de les actuacions de 2014:  
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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 cinc 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 2014 hem volgut implicar un col·lectiu de dones que es troben en el procés 

de superació de la violència masclista, vinculades a la Fundació Surt, amb la 

que col·laborem des dels inicis de la Plataforma.  

D’aquesta col·laboració, i del treball que es realitza des de SURT amb les dones 

que participen al programa Apoderament i inclusió de dones Xarxa de mentores 

va sorgir la idea de la creació de l’exposició Sortim Artistes, que es va oferir 

al públic de l’Espai Francesca Bonnemaison durant el mes de novembre.  

 

El programa Apoderament i inclusió de dones Xarxa de mentores és un projecte 

que ofereix un treball integral de desenvolupament de competències i 

recuperació de recursos personals, que permet a les dones que hi participen 

generar noves estratègies de superació i afrontament en temps de crisi i 

convertir-se en referents cap a altres dones víctimes de violència masclista.  

En el marc d’aquest projecte, s’està portant  a terme un taller d’art-teràpia Sortim 

Artistes  que per una banda pretén crear un espai d’autoconeixement, creativitat 

i expressió emocional a través del cos, els colors i la música; i per altra banda 

pretén ésser un projecte, a la llarga, autosostenible.  

L’exposició ha tingut una gran acceptació entre el públic que l’ha visitat, que ha 

pogut observar les obres sortides dels projectes personals i vitals d’aquestes 

dones.  
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Cartell de l’exposició:  
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Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat 
(XAJI) 
 

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 2014, ha estat l’any de major creixement del projecte, gràcies a diversos 

factors. Per una banda, el treball en xarxa. Durant aquest any, hem unit esforços 

amb dues entitats més per poder arribar a més centres i disposar de més 

recursos, sobre tot humans: a Fundació Aroa i Homes Igualitaris-AHIGE 

Catalunya. 

Per altra banda, el fet de disposar d’un pressupost econòmic més elevat que en 

anys anteriors, gràcies a l’atorgament del premi 25 de Novembre de 2013 per 

part de l’Ajuntament de Barcelona, ens ha permès donar un bon impuls al 

projecte. 

En l’actualitat, són 6 els centres implicats, amb més de 80 alumnes rebent 

formacions i realitzant activitats de sensibilització als seus instituts.  Els centres 

que participen del projecte són: IES Milà i Fontanals de Barcelona, Institut Joan 

Brossa de Barcelona, IES Esteve Terradas i Illa de Cornellà, l’INS l’Estatut de 

Rubí, INS Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet i el PFI PTT de Sant Boi de 

Llobregat. 

Una de les activitats més importants de l’any, va ser la trobada de la XAJI que 

va tenir lloc durant el X Fòrum contra les violències de gènere a l’Espai 

Francesca Bonnemaison.  

Aquesta activitat va permetre que els grup dels diferents instituts que formen la 

XAJI, es coneguessin per poder començar a treballar en xarxa i poder realitzar 
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activitats conjuntes en un futur. D’aquest fòrum, van sortir un munt d’idees per 

dur a terme accions de sensibilització i prevenció als diferents centres, entre elles 

el disseny d’unes xapes que lluiran durant les accions als instituts (la idea i el 

disseny va sortir dels mateixos nois i noies):  

 

L’augment de pressupost de 2014, ha permès poder dur a terme diferents 

accions de comunicació que permetran que el projecte tingui més ressò i es 

puguin anar afegint més centres educatius: 

- Obertura de la pàgina de Facebook que gestiones els mateixos nois i 

noies.  

- Disseny i difusió del logotip del projecte. 

- Disseny i impressió d’unes samarretes per als nois i les noies, que 

fomenten el sentiment de pertinença a un col·lectiu.  

Aquest projecte, ja molt consolidat als instituts mencionats, tindrà continuïtat els 

propers anys, gràcies a la implicació del personal docent dels instituts i de les 

entitats que en formen part, però el més important, perquè els nois i noies que 

participen, tenen molta motivació i ganes d’implicar-se en la llita contra les 

violències de gènere. Des de la Plataforma, mantenim el compromís 

d’augmentar el nombre de centres participants durant els propers anys.  
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Trobada de la XAJI durant el X Fòrum contra les violències de gènere 

 

   

Logotip del projecte                                                                                   Acció duta a terme a l’Institut Joan Brossa 

 

 

Aprenentatge i servei 
 

Servei Comunitari a partir de la metodologia d'aprenentatge i Servei de la 

Plataforma unitària contra les violències de gènere, a l’institut JOAN SALVAT 

PAPASSEIT de Barcelona.  

La Metodologia d’Aprenetatge i Servei és una metodologia educativa que 

combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte 

ben articulat en què les i els participants es formen tot treballant sobre 

necessitats reals de entorn amb l’objectiu de millorar-lo. 

Durant 2014, hem iniciat aquesta línia d’actuació des de la Plataforma, que ha 

culminat en una acció durant 2015. El desenvolupament d’aquest projecte pilot, 

ha estat possible gràcies a la realització d’un curs introductori impartit per 

Barcelona Solidària, i amb el suport i acompanyament de dues persones del 

Centre Promotor d’Aprenentatge i Servei de la Universitat de Barcelona.  

L’acció concreta a l’Institut Joan Salvat Papasseit, va implicar 5 professors i 

professores, que han adquirit eines per aplicar la perspectiva de gènere a 

diverses assignatures (ciències socials, ciències experimentals, educació per a 

la ciutadania i matemàtiques), i 43 joves de 3r d'ESO han pogut aplicar aquests 

coneixements curriculars i posar-los en pràctica en una acció de sensibilització 

sobre la violència vers les dones al seu barri. L'acció es va desenvolupar el 12 
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de març de 2015, sota el lema Alça la veu, tu tens la clau, amb una assistència 

de 200 persones i amb la implicació de diversos actors del barri, com el 

Centre cívic de la Barceloneta, el casal de dones de gent gran, el grup 

de percussió XAMFRA, l'Escola Galí, els educadors de peu de carrer i altres. 
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Activitats de sensibilització i captació de 
fons: 
 

- 21 de febrer: Concert de Gospel Solidari, amb el Cor Carlit de Gospel a 

l’Església del Pi 

 
 

- 23 d’abril, paradeta solidària de llibres usats durant la Diada de Sant 

Jordi al Passeig de Gràcia de Barcelona. 

- 15 de maig, rifa solidària al barri de Navas, amb el suport dels comerços 

de la zona i la cerveseria Pica i Menja 

- 29 de juny, rifa Solidària al barri del Casc Antic, gràcies al suport de 

l’AVV Casc Antic i els comerços de la zona.  

 

 

- 11 de setembre, participació a la Mostra d’Entitats Catalanes a l’Av. Lluís 

Companys, organitzada per Gent de la Terra.  
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- 25, 26 i 27 de setembre, participació a la Fira del Corredor de la Cursa 

de la Mercè, en motiu de que la Plataforma va ser una de les entitats 

beneficiàries de la recaptació d’aquesta cursa. 

 

- 12 de desembre, Marató Poètica Solidària a les Cotxeres de Sants, amb 

la col·laboració del Col·lectiu d'Artistes de Sants 
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Formació del nostre personal: 
 

- 6 de març, formació La LLei de Protecció de dades, tot el que cal saber i 

requisits a complir, organitzada per Torre Jussana al Cibernàrium.  

- 6 de març, setena conferència sobre feminicidis organitzada pel Grup 

dels Verds/ALE a Brussel·les.    

- 12 de març, sessió formativa sobre projectes Erasmus+, de Joventut en 

Acció, organitzada per la Secretaria de Joventut de la Generalitat.  

- 17 de setembre, Seminari ValidVol: Validació de competències clau en 

organitzacions de voluntariat, organitzat per l’Associació de persones 

Participants Àgora de l’escola d’adults de la Verneda. 

- De maig a desembre, Postgrau Violencia de género, detección, 

prevención y atención, organitzat per la Fundación Aspacia, que l’han 

cursat dues treballadores de la Plataforma.  

- Curs introductori a la metodologia d’ApS. Impartit per Barcelona 

Solidària, amb una durada de 48 hores 

 

 
Altres activitats on hem participat: 
 

- 10 de gener, presentació d’una denúncia davant la Fiscalia de delictes 

d’odi i discriminació, conjuntament amb Tamaia, Safareig, Grup Antígona 

–UAB i Dones Juristes, contra uns perfils de Twitter que durant el 25 de 

novembre anterior, van estar fent apologia de la violència contra les 

dones.  
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- 8 de maig, participació de Montserrat Vilà Planas a la Taula rodona 

Inclusió  de la ciutadania per la eradicació de la violència de gènere, 

impartida a la Facultat d'educació i psicologia, de la Universitat de Girona. 

- 15 d’abril, trobada amb el Grup d’Ajuda Mútua Lilium i el SIAD de Manresa 

per preparar futures col·laboracions.  

- 4 d’octubre, participació a la mostra d’entitats organitzada per la Fundació 

l‘Alternativa, al parc de Montjuïc. 

- El 20 de novembre, participació a la jornada tècnica formativa Dones 

diverses, Dones en situació de Violència Masclista, dedicada a 

professionals de tots els recursos i serveis públics i privats que intervenen 

en l’abordatge de la violència masclista, organitzada per l’Institut Català 

de es Dones, al Centre D'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 

CEFJE.  

 

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 2014 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) 
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- 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 

 

 

La Plataforma unitària contra les violències de gènere, rep el suport econòmic 

de les següents administracions:  
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Barcelona, febrer de 2015 


