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INTRODUCCIÓ
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 tota 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 sòcies hi
donen suport.
A través de les accions de sensibilització al carrer, arribem a la ciutadania per
canviar aquest món, amb la prevenció canviem mites i estereotips arrelats a la
societat que perpetuen les desigualtats que acaben desembocant en actituds
violentes, i través de la incidència política, ens sumem per exigir els recursos
suficients a les diferents administracions, perquè les dones tenim tot el dret a viure
sense violència.
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.

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.
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- 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.

I per assolir-ho, executem diferents projectes englobats en tres àrees diferents:
sensibilització, prevenció i incidència política.
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ÀREA DE SENSIBILITZACIÓ
FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
Sota el lema Actuem contra els feminicidis!, hem celebrat la dotzena edició del
Fòrum contra les violències de gènere, els dies 17, 18 i 19 de novembre a l’Espai
Francesca Bonnemaison de Barcelona.
Enguany, durant la dotzena edició, hem consolidat aquest espai de reflexió, lluita,
debat i acció, aconseguint involucrar 2447 persones. Durant els tres dies s'ha dut a
terme un ampli programa: 31 activitats organitzades, dirigides a la ciutadania en
general, 6 tallers repetits en dos torns dirigits al públic jove (amb 577 participants) i
una Cloenda.

Les activitats han estat plenes de dones joves que ens han

traspassat les seves noves energies, il·lusions i reptes per assegurar un futur de
llibertat per les dones. Poder reunir en un sol lloc tantes dones d'edats diferents,
aconseguint que la intergeneracionalitat sigui una de les característiques d'aquest
esdeveniment, confirma la importància del Fòrum com a espai d'intercanvi
i transformació.

A

més,

hem

pogut

comptar

amb

la

participació

de ponents internacionals procedents de Perú, Colòmbia i Palestina.
Aquest Fòrum ha sigut una invitació per a implicar-se en l’eradicació de la violència
masclista i dels feminicidis. Des del teixit social i associatiu, i des de la societat en
general, ens hi hem de posicionar, i denunciar aquestes discriminacions a les
institucions, per fer sentir la nostra veu.

La documentació del feminicidi a Catalunya i a l’estat Espanyol: un Observatori de la societat civil organitzada
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L’assistència a les taules rodones ha superat l’aforament de l’espai, obligant-nos a
canviar de sala en diverses de les activitats, arribant així a tenir 100 persones de
públic a La documentació del feminicidi a Catalunya i a l’estat Espanyol: un
Observatori de la societat civil organitzada, 145. A la de Les fronteres són
violències masclistes, 150, a la de Aliances feministes en la lluita contra les
violències masclistes i el feminicidi: perspectives locals i globals, 155, a la de
Construïm dissidència: masculinitats no-violentes, 245, a la de La islamofòbia
de gènere també és violència de gènere i 63 a la de Estratègies d’intervenció
feminista als mitjans.
Les principals conclusions d’aquest Fòrum han estat:


Cal un compromís social en tots els fronts que converteixi la nostra
supervivència en una prioritat.



Cal urgentement una recollida de dades integral i rigorosa, per conèixer la
dimensió real dels feminicidis i saber fins on arriba la fallida del sistema de
prevenció.



Totes les supervivents de violència masclista, i les que malauradament no
l'han sobreviscuda, tenen el dret de ser reconegudes i reparades. No
només institucionalment, també per part dels mitjans de comunicació que
continuen victimitzant l'agressor i culpabilitzant l'agredida.



Cal que teixim aliances entre nosaltres i construïm un mur de contenció en
forma d'empoderament i de sororitat, d'autodefensa feminista i de lluita
conjunta.



Cal que seguim impulsant i exigint els mecanismes de prevenció i
sensibilització necessaris per aturar aquesta pandèmia.



Cal millorar la detecció, prevenció i abordatge de casos que colpegen a
col·lectius com les treballadores domèstiques, la comunitat LGTBI, les
treballadores sexuals, les víctimes de tràfic de dones o els nens i nenes.



Cal establir aliances locals i internacionals i crear grups de pressió a l’Estat
per a la implementació de polítiques publiques i socials, així com de
monitoreig, que facilitin la tasca dels moviments autònoms que treballen les
violències patriarcals a peu de carrer i des de la vessant jurídica.
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Cal analitzar com reproduïm entre nosaltres actituds racistes i islamòfobes,
que infantilitzen i victimitzen altres dones que viuen en la nostra societat.
Les dones no som iguals entre nosaltres.



Cal construir dissidència des de les masculinitats.



Cal construir entre totes, juntes en la diversitat, aliances que frenin les
violències masclistes. Entre dones, amb les identitats de gènere i sexuals
dissidents i amb les masculinitats no violentes, actuem contra els
feminicidis!

El dia 19 de novembre, va tenir lloc la cloenda del Fòrum, l’acte de conclusió que
van presenciar 200 persones. Durant la cloenda, vam visualitzar el vídeo resum de
les jornades i vam gaudir de l’actuació de Muna Makhlouf i de la coreografia
GensNiMicra de les Dones de Blanc, que van retre homenatge a les dones
assassinades durant 2016.

Dones de Blanc

Muna Makhlouf

L’organització d’aquest Fòrum no seria possible sense la col·laboració voluntària
de persones individuals i de col·lectius que participen de manera altruista, entitats i
administracions. Per això volem agrair a les 253 persones i a les 46 entitats que ho
han fet possible.
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Per aquesta edició vam treballar conjuntament amb Feminicidio.net, i l’artista
P.nitas va col·laborar en el projecte dissenyant la imatge del Fòrum contra les
violències de gènere.

SABATES VERMELLES
Aquest any vam realitzar una important instal·lació artística donant suport al
projecte d'art públic de Feminicidio.net. La instal·lació "Sabates vermelles" ha estat
una obra d'art global en memòria de les dones assassinades que es va realitzar el
21 de novembre a la Plaça Sant Jaume, com a culminació final del XII Fòrum
contra les violències de gènere. Basat en la instal·lació Zapatos Rojos de l'artista
mexicana Elina Chauvet, s'ha exposat un parell de sabates pintades de vermell per
cada víctima de feminicidi comes a Espanya en 2015, per un total de 112
sabates acompanyades pels noms de les dones. La instal·lació ha culminat amb
un acte al que van intervenir representants de les institucions i col·lectius que
treballen pels DDHH de les dones, com ara Ca la Dona o l'Associació Dones No
estàndards, a més d'alumnes que participen de la Xarxa Activa de Juventut per la
Igualtat (XAJI) dels Maristes Les Corts i de l'IES Ausiàs March. La concentració va
reunir 200 persones que van exigir que es prenguin totes les mesures polítiques,
socials, judicials i educatives per a aturar els feminicidis i les agressions contra les
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dones. L’artista P.nitas va col·laborar en el projecte dissenyant tots els productes
gràfics de la instal·lació.
Fotografies de l'acció: http://dom.cat/11ck

CONCENTRACIONS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Fa catorze anys que la Plataforma surt al carrer per trencar el silenci a l’espai
públic. L’any 2016, 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. 950 ciutadans i ciutadanes ens han
acompanyat assistint a les concentracions.
Mantenint l’esperit del treball en xarxa, les 11 concentracions organitzades, han
comptat amb la participació de 14 entitats. Cadascuna d’elles, ha pres la iniciativa
d’organitzar el contingut de l’acció, fent participar alhora a les persones vinculades
a aquella organització, i així enfortir i ampliar el teixit social sensibilitzat contra la
violència masclista.
També comptem amb un equip de voluntariat fixe, que dóna el seu suport a
cadascuna de les accions i que col·labora en la coordinació del projecte.
Entitats que han participat durant 2016:


AVALOT UGT



Novembre Feminista



ApoderArt



FACEPA



Col·lectiu de dones en l'Església per la Paritat



DONES DE BLANC



Consell Nacional de la Joventut de Catalunya



Consell de Joves de Barcelona



Associació de dones Ca l'Aurèlia



Feminicidio.net



Dones no Estàndards



Ca la Dona



Iaioflautas



Batec de sons
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Imatges de les accions, durant els diferents mesos:

18/1/16 AVALOT UGT

18/4/16 FACEPA i Col·lectiu de dones en
l'església

18/7/16 CNJC

21/11/16 Feminicidio.net, Dones no
Estàndards, Ca la Dona, Iaioflautas
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15/2/16 Novembre Feminista

16/5/16 Plataforma

19/9/16 CJB

21/2/16 ApoderArt

20/6/16 Dones de Blanc

17/10/16 Associació de dones Ca l'Aurèlia

19/12/16 Batecs de sons
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“MUJERES EN ACCIÓN”. FEMINISTES DE TOT L’ESTAT ACORDEN
ESTRATÈGIES COL·LECTIVES D'INCIDÈNCIA POLÍTICA
Durant els dies 21 i 22 d'octubre com a Plataforma ens hem fet càrrec de la
celebració a Barcelona de les Jornades "El poder de les dones: incidència de les
Associacions de Dones i el Moviment Feminista", organitzades per
la COMPI (Coordinadora d'organitzacions de dones per la participació i la igualtat).
Participants procedents de diversos territoris van debatre sobre les fortaleses i les
febleses de les associacions de dones i el moviment feminista unitari, proposant
noves estratègies de participació i incidència en la vida social i política. Amb
l'objectiu d'avançar en el reconeixement per part dels poders públics i la de la
societat, no només de les desigualtats, sinó també de la necessària interlocució
amb les organitzacions feministes, tenint en compte de la severa reculada
experimentada per les polítiques socials i d'igualtat. Donat l'èxit d'experiències com
el Tren de la Llibertat i el 7N contra les Violències Masclistes, es valora la
necessitat de seguir línies similars. Les Jornades van concloure amb la decisió
d'avançar en l'enfortiment del feminisme mitjançant l'impuls de les estratègies i
plataformes unitàries, i amb un conjunt de propostes per a la millora en les
pràctiques d'incidència política davant Institucions i opinió pública.

CONCURS PER L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Des de 2005 la Plataforma convoca un concurs amb les 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, i
enguany ha estat “Cossos i Identitats Lliures”. Aquest any l’elecció del tema del
Concurs ha estat decidit per la Plataforma; d’altre banda la redacció de les bases i
la creació de una metodologia per recolzar i orientar el professorat en la
transmissió dels objectius claus del Concurs, han recaigut sobre l’associació
Trama Servei Cultural i dos professionals col·laboradors de la Plataforma.
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El 22 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 va dissenyar un flyer, que es va utilitzar en la campanya de comunicació
del qual es van difondre 3.000 exemplars a diferents espais: 11 Punts JIP, 22
instituts que havien participat a la passada edició del Concurs, els centres Cívics
dels districtes de Barcelona, i altres espais com biblioteques.

En aquesta ocasió, la dissenyadora voluntària de l’entitat, Ana Bux, va realitzar la
imatge del Concurs, com la il·lustració del calendari amb el que es va obsequiar a
les persones participants. El 2016 es van presentar 306 obres i des de el 25 de
novembre 2016 fins al 9 de gener 2017, van estar exposades al Casal de Joves
Palau Alòs, per oferir a la població l’oportunitat de gaudir de les reflexions que la
mateixa ciutadania, especialment la joventut, havien realitzat al voltant de la
violència masclista. Hem calculat que unes 250 persones van visitar l’exposició de
les obres.
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Aquest any, per primera vegada, el Concurs s’ha realitzat de manera independent
al Fòrum, per donar més temps als instituts participants al Concurs per treballar les
obres i el contingut proposat. Lligant l'exposició del Concurs al Fòrum es donava
als instituts menys d'un mes per treballar, una franja de temps insuficient. A més,
deslligant el lliurament de premis del Fòrum, ens ha permès tenir tot un matí lliure
per dedicar-lo íntegrament al Fòrum Jove, donant així més protagonisme a les
activitats de prevenció i a la veu dels nois i noies.

Imatges de l’exposició de les obres del concurs, al Casal de Joves Palau Alòs

El 13 de desembre es va realitzar l’acte de lliurament de premis al Casal de Joves
Palau Alòs, al que van assistir unes 70 persones. Vam comptar amb la
col·laboració de Itsasne Gaubeca, del projecte Gogara, Montserrat Vilà Planas,
Presidenta de la Plataforma, Matilde Albarracín del Departament de Feminismes i
LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Inés Guirado, directora del Palau Alòs. A
més, vam comptar amb l’actuació de dansa del grup Bacantoh i vam visionar les
Campanyes joves del projecte GEAR, creades per nois i noies de tres instituts de
diferents municipis.

Públic al Lliurament de Premis
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Persones premiades amb Matilde Albarracín (Tècnica
Gestió de Projectes Feminismes i LGBTI de l’Ajuntament
de Barcelona), Montserrat Vilà (Presidenta Plataforma
Unitària contra les Violències de gènere) i Inés Guirado
(Directora del Casal de Joves Palau Alòs)
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Visualització Campanyes Joves del projecte GEAR

Actuació de dansa del grup Bacantoh

Les bases del concurs, la resolució del Jurat i les obres guardonades, es poden
visitar a la web de la Plataforma:
http://violenciadegenere.org/images/stories/pdf/20160706_Bases_Concurs_Cossos
-i-identitats-lliures.pdf
http://violenciadegenere.org/index.php/actualitat/881-concurs-per-l-eradicacio-dela-violencia-masclista-obres-premiades-2016

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, a l’Escola Sagrada Família per compartir pensaments i idees per
denunciar la violència vers les dones i transmetre-les a la ciutadania a través de la
representació pública de les coreografies d'expressió corporal creades.
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L’any 2016 s’han realitzat 36 tallers d’expressió corporal (amb 13 dones), 1 tallers
dirigit a públic en general (amb 11 persones), 1 taller dirigit al alumnat del Máster
de la UB Execució Penal i Justícia Restaurativa (amb 12 persones) i 8
representacions públiques per visibilitzar la violència de gènere i sensibilitzar a les
persones que les presencien, en els següents espais:


El 4 de març, a la Plaça Eivissa, en el marc de sensibilització del
Consell de la Dona D’Horta-Guinardó, amb la coreografia “Dones en
Llibertat”.



El 24 d’abril, a la Plaça Sagrada Família, en el marc de la Festa
Major del barri, amb la coreografia “Dones en Llibertat”.



El 4 de juny, al Campus del Campus Ciutadella Universitat Pompeu
Fabra, per a les Jornades Radical-Ment Feministes, amb la
coreografia “Cicle de la Violència”.



El 20 de juny, a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, organitzant la
concentració mensual contra la violència masclista, amb la
coreografia “Dones en Llibertat”, a la que van assistir 130 persones.



El 9 de juliol, a Sant Joan Despí, per al 10è Aniversari de
l’Associació Violeta, amb la coreografia “Cicle de la violència”, amb
50 persones assistents.



El 20 d’agost, l Carrer Ciudad Real, en el marc de la Festa Major de
Gràcia, amb la coreografia “Cicle de la Violència”.



El 24 de setembre, a Plaça Catalunya, en el marc de La Mercè, amb
la coreografia “Dret a decidir”, amb unes 400 persones de públic.



El 19 de novembre, a la cloenda del XII Fòrum contra les violències
de gènere, amb la coreografia “GensNiMicra”, a la qual van assistir
200 persones.
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EXPOSICIÓ ARTÍSTICA
Fidels a l’esperit del treball en xarxa i a la línia de sensibilització ciutadana, des de
l’any 2009 hem implicat el col·lectiu artístic en la lluita contra la violència masclista.
Des d’aleshores hem creat set exposicions, que s’han exhibit en diferents espais
de la ciutat de Barcelona i rodalies, però sempre creades en el marc del Fòrum
contra les violències de gènere.
El 2016 vam voler donar espai al taller Ressignificant els nostres cossos de
LUCIÉRNAGAS Arte en Acción i GOGARA, realitzat per generar un espai de
reflexió i creació al voltant de les nostres identitats com a dones, a través de la
fotografia.
El taller ha estat realitzat en tres edicions i en tres municipis diferents: al Punt Dona
de Llinars del Vallés, al Punt Dona de Sant Quirze del Vallés i al Centre Cívic
Drassanes

de

Barcelona.

Per

tant

s’ha

sabut

aglutinar

dones

de

diferents procedències i edats, que per cada taller han donat vida a idees úniques.
L'exposició fotogràfica "Nosaltres. Ressignificant els nostres cossos"
recull aquests recorreguts donant veu a històries i sensibilitats plasmades
en imaginés de gran força i vitalitat.
La creació va estar exposada a l’Espai Francesca Bonnemaison de l’1 al 21 de
novembre de 2016.
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ACCIONS AL CARRER
Des de la Plataforma creiem que és molt important sortir al carrer, transmetre a la
ciutadania el missatge de que la violència masclista requereix de la implicació de
tothom per aconseguir eradicar-la. I una de les maneres que tenim d’aportar el
nostre granet de sorra des de la Plataforma, és organitzar accions de carrer on les
persones, les entitats dels barris i la ciutadania en general, s’impliquin en la seva
organització, i així adquireixin un sentiment de pertinença a un moviment social
que lluita pel bé comú del dret de les dones a viure lliures de violència masclista.
I per reforçar aquesta vessant de la Plataforma, des del Programa Trenquem el
Silenci, es va obrir un nou apartat al catàleg d’activitats, en el que s’ofereixen
activitats especialment pensades per realitzar al carrer, dirigides a un públic molt
heterogeni i adaptables segons el perfil i el nombre de persones.
-

El 23 d’abril, durant la Diada de Sant Jordi, des de fa cinc anys, posem al
carrer una carpa en la qual oferim informació sobre els nostres projectes, i a
més, oferim llibres usats recollits durant els mesos anteriors, per tal de
recollir fons i invertir-los en els projectes de l’entitat. És una acció en la que
el voluntariat de la Plataforma s’implica per aconseguir que la Diada sigui
un èxit. Enguany, la parada ha estat organitzada amb la col·laboració de
l’Associació Hèlia, en la qual hem compartit voluntariat i espai de dinamització. A

més, per donar a conèixer el projecte d’Aprenentatge i Servei del seu
institut, l'alumnat de l'institut Moisès Broggi va dinamitzar un photocall en el
qual es trenca amb els estereotips proposats per la llegenda de Sant Jordi,
acompanyat d’un espai de desitjos per un Sant Jordi no sexista.
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-

Festa Major Sagrada Família. En col·laboració amb la Coordinadora de
festes del barri, l’AVV de Sagrada Família i l’Associació Hèlia, organitzem
una acció reivindicativa en mig del carrer, des de fa 5 anys. El 24 d’abril de
2016 vam ubicar una carpa informativa al carrer Marina entre Provença i
Mallorca, i vam comptar amb la dinamització d’un taller de xapes contra les
violències de gènere per part de l’Associació Hèlia, dirigit a famílies i
especialment al públic infantil. Les Dones de Blanc, van tancar aquest acte,
amb la representació de la coreografia Dones en Llibertat, que va ser
presenciada per més de 300 persones.

Imatges de l’actuació de Dones de Blanc i el taller infantil de xapes

-

El mes d’agost, durant la Festa Major de Gràcia, vam organitzar dues
accions de sensibilització al Carrer Ciudad Real, un carrer guarnit amb la
temàtica “Dones, una història amagada”, que pretenia visibilitzar la
importància del paper de les dones en els esdeveniments històrics a la
ciutat de Barcelona. El dia 16, es va oferir un taller de conta contes
“Gogaritxi, Txitxinabo i els seus vindicontes”, dirigit a la població en general,
que va tenir molt d’èxit entre el públic que passejava pel carrer. El dia 20,
vam organitzar una rifa solidària en col·laboració amb l’AVV del Carrer
Ciudad Real, l’Ateneu Roig i el comerç del barri. A més, vam comptar amb
l’actuació de les Dones de Blanc, que van aglutinar més de 100 persones
de públic.
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-

El món literari també s’implica en la lluita contra la violència masclista, i per
tercer any consecutiu, hem participat en l’organització d’un recital de poesia
solidària. L’associació Poesia en Acció, enguany va voler destinar els
beneficis de la venda del llibre recull dels poemes presentats al premi de
poesia que organitzen des de fa 17 anys. El dissabte 11 de juny, més de 50
poetes i poetesses, inclosos els nois i noies de diferents instituts
participants al premi, van passar pel Pati Llimona per aportar el seu granet
de sorra a la causa. Durant aquest recital, es van recaptar 1.200€ que es
destinaran a realitzar els tallers de prevenció del Trenquem el Silenci a
diferents municipis de Catalunya.
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ÀREA DE PREVENCIÓ
TRENQUEM EL SILENCI
El programa Trenquem el silenci és un projecte de prevenció de la violència
masclista als centres educatius i de lleure de Barcelona. El projecte vol, a partir
del treball en xarxa, dinamitzar activitats de prevenció de la violència masclista als
centres educatius i de lleure de Barcelona.
L’objectiu del projecte durant el 2016 ha estat donar resposta a les necessitats dels
centres que volen fer prevenció de la violència masclista i implementació d’accions
coeducatives.
La planificació de les comissions organitzatives i formació dels grups de treball és
una activitat de gran importància per la metodologia del treball en xarxa amb les
entitats vinculades al projecte, i s’ha dut a terme segons la previsió.
Aquest any hem treballat en xarxa amb 23 entitats, augmentant en tres, el nombre
d'associacions implicades respecte a l'any passat.
Pel que fa a l’actualització del catàleg d’activitats subvencionades en funció del
públic, aquest any s’ha fer servir la mateixa estructura, organitzant les activitats per
temàtica, i s’han actualitzat els apartats i s’han incorporat activitats noves.
Veure: http://violenciadegenere.org/index.php/quefem/trenquem-el-silenci
La coordinació amb els centres educatius i de lleure, s’ha realitzat des de l’oficina
de gestió de la Plataforma. A través d’aquesta coordinació, hem pogut contactar
amb molts centres educatius, AMPES 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 continuant fent servir el formulari on-line on els centres poden fer
la seva demanda; aquest formulari ha estat de gran utilitat a l’hora de coordinar.
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://violenciadegenere.org/index.php
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-

Postal del projecte

-

Mailings

Durant tota l’execució del projecte, s’ha fet un seguiment amb els centres
educatius, AMPES 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 va l’activitat. Per a tal efecte s’ha
habilitat un formulari on-line que els talleristes poden omplir una vegada acabat el
taller. Aquest instrument no ha acabat de funcionar molt bé, així que implementarho serà un repte pel pròxim any.
Aquest any hem treballat amb 45 centres educatius i hem realitzat 97 activitats de
prevenció sobre les violències masclistes i han participant més de 2100 alumnes,
60 famílies i 40 docents.

XAJI. XARXA ACTIVA DE JOVENTUT PER LA IGUALTAT
Amb aquest projecte, estem creant una xarxa d’equips als instituts de secundària
de Catalunya que actuïn d’agents actius contra les violències masclistes. La funció
de la xarxa és fer tasques preventives i contribuir a la identificació de situacions de
violència masclista que s'estiguin donant al centre.
Aquests equips seran els referents a cada centre per la resta de l’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. I
el 2014, va ser l’any en que el projecte va agafar més impuls, arribant a més
centres i implicant dues entitats del Trenquem el Silenci.
L’any 2016, hem aconseguit estabilitzar el projecte, i implantar la XAJI a 8 instituts,
quatre de Cornellà (INS Miquel Martí i Pol amb 19 adolescents, INS Cornellà amb
15, INS Joan Miró amb 14, INS Esteve Terrades (2 grups) amb 37) i quatre de
Barcelona (INS. Moisès Broggi amb 23, Col·legi Maristes amb 30, IES Milà i
Fontanals amb 22, IES Ausiàs March amb 25), amb un total de 185 joves implicats
i implicades de manera voluntària i amb molta motivació.
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També hem millorat la metodologia de treball, respecte a anys anteriors.
Actualment, existeixen dos grups de treballs que s'ocupen de la XAJI. El primer
s'ocupa de la formació de les i els joves participants i està format per 3
entitats: Homes Igualitaris, Fundació Aroa i Gogara. El segon grup de treball
s'ocupa de les trobades de la XAJI, que han pres molta importància al llarg del
2016, permetent als i les participants de la XAJI conèixer-se entre ells i elles,
intercanviar bones pràctiques, aprendre i adonar-se de l'amplitud de la xarxa. En
2016 s'han organitzat dues trobades (4 de març i 14 d'octubre) i el nombre
d'entitats responsables dels dos esdeveniments ha pujat de 3 a 10. Les entitats
són: Homes Igualitaris, Fundació Aroa, Gogara, ApoderART, Associació Candela,
Associació Matriu, Col·lectiu Punt 6, Associació Cúrcuma, Gredi Dona i Aliats del
feminisme. Per 2017 volem que s'impliquin també en la formació de les i els joves.

Imatge grupal de la 2a Trobada de la XAJI 4 de març 2016, Cornellà

APRENENTATGE I SERVEI COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL
VERS LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
Aquest any hem treballat en el INS Milà i Fontanals i al INS Moisès Broggi
proposant la celebració de la diada de Super Jordina amb la intenció
de deconstruir i reconstruir la celebració que es realitza al centre educatiu
(concursos, actes de celebració, decoració del centre...) al voltant de la llegenda de
Sant Jordi, amb els objectius d'aportar una mirada crítica sobre els estereotips que
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la llegenda reprodueix (heroi/princesa, ús de la violència per resoldre els conflictes,
masculinitat/feminitat) i oferir una alternativa a la construcció dels rols de gènere.
Amb el present projecte, a través de la metodologia d’aprenentatge i servei, els i
les estudiants de l’Institut Milà i Fontanals i del INS Moisès Broggi han pogut
qüestionar-se els models de gènere socialment impostos, reflexionar sobre la
construcció cultural que dóna forma als nostres rols i veure el pes
que tenen moltes formes de productes culturals a afirmar i reforçar estereotips i
desigualtats.
Creiem que a més a més, amb la vivència pròpia del projecte d’aprenentatge i
servei, els estudiants participants poden qüestionar-se idees vers la violència
masclista cercant l'empatia crítica.
-

Milà i Fontanals

El projecte ha durat 7 mesos, de novembre 2015 fins a maig 2016 i ha involucrat
60 estudiants de tercer d'ESÒ; els i les professores que en aquestes mateixes
classes imparteixen valors i cultura, religió, idiomes i plàstiques; l'institut sencer el
dia de la celebració de Sant Jordi, aproximadament 300 persones adolescents.
Aprenentatge:
El projecte ha previst la formació del professorat organitzada en tres sessions amb
l'experta de coeducació col·laboradora de la Plataforma, Nuria Solsona. En
aquestes s'ha intentat facilitar al professorat eines educatives per treballar a les
aules els estereotips i rols de gènere, amb l'objectiu de que el professorat pogués
donar suport a l'alumnat durant el desenvolupament del projecte i crear les
categories dels concursos llançats per a la celebració de la diada de Sant Jordi,
igualitàries i no sexistes.
Amb l'alumnat s'han realitzat tres sessions de contingut, dinamitzades per
l'associació Trama Serveis Culturals. Aquestes s’han centrat en l'anàlisi de les
representacions

de

les

dones

en

la

cultura

i

en

diferents

exemples

de desconstrucció dels estereotips, analitzant els discursos i les representacions
masclistes, reflexionant sobre els estereotips de gènere i el paper de les dones en
les indústries culturals, analitzant les respostes dels diferents feminismes que han
intervingut, amb la finalitat de fomentant la igualtat, el respecte i la diversitat i
construir una Super Jordina col·lectiva, pròpia i única.
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Servei:
Les quatre sessions s'han basat en la coordinació de les activitats de dinamització
que l'alumnat ha realitzat dins del centre, per difondre el sentit de la celebració
de Super Jordina. Les activitats han abastat una àmplia gamma de possibilitats i
han estat realitzades en grups de treball decidits pel mateix alumnat. Aquests
grups han treballat sobre els tallers impartits als i les companyes de l'institut el dia
de la celebració de Super Jordina, en la difusió de la història creada per l'alumnat a
partir de la llegenda de Sant Jordi, en la decoració del passadís on treuen el cap
les aules de tercer, en la realització d'un curt, la trama del qual estava basada en
la desconstrucció de la llegenda de Sant Jordi, en la preparació de material de
difusió com a xapes i punts de llibre.
En aquest moment es van començar a detectar canvis en les dinàmiques grupals.
Va augmentar considerablement la participació de les noies a classe, agafant un
protagonisme que no l’havien tingut fins aquell moment.
Finalment l’acte es va realitzar el 22 d’abril amb les bases del Concurs literari que
implicaven la igualtat de gènere i amb diversos tallers per a l'alumnat, dos dels
quals duts a terme per les i els adolescents del APS: una gimcana, un taller
de còmic i de creació de punts de llibres amb perspectiva de gènere.

Activitat dinamitzada per l’alumnat del Milà i Fontanals durant la celebració de Sant Jordi Jordina, 2016
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-

INS Moisès Broggi

El projecte ha durat 7 mesos, de novembre 2015 fins a maig 2016 i ha involucrat
les i els estudiants de Batxillerat i de CFS; els i les professores d’aquestes
mateixes classes; l'institut sencer el dia de la celebració de Santa Georgina.
Aprenentatge:
El projecte ha previst la formació del professorat organitzada en una sessió sobre

Perspectiva de Gènere aplicada a l’Educació amb una intenció molt genèrica.
La trobada va anar a càrrec de Núria Solsona, professora de ciències i
especialista en coeducació.
Per a l’alumnat de Batxillerat la formació ha estat a càrrec de l’organització
Trama serveis culturals amb el mateix contingut que a l’INS Milà i Fontanals.
Per a l’alumat de CFS, Cicles Formatius de l’àmbit Sanitari, als cicles de CAI
(Cures Auxiliars Infermeria) i TES (Tècnic Emergències Sanitàries) a càrrec de
la infermera Pilar Delgado, de la Comissió Sanitària Contra la Violència de
Gènere i Intrafamiliar de l’Àrea Bàsica de Salut de Sant Cugat. CSCVGI AB St.
Cugat. El contingut d’aquestes sessions, s’ha pensat en una proposta
específica per a l’àmbit sanitari. Ens referim a la formació encaminada a la
detecció de casos de violència de gènere en les pacients i dels primers passos
que els i les professionals d’infermeria han de fer després de la detecció.
Servei:
L'alumnat va decidir quines activitats proposar i realitzar per la diada de Santa
Georgina, podent escollir que aquestes estiguessin relacionades amb la formació
rebuda. Les persones que van decidir realitzar una activitat relacionada amb
l'eradicació dels estereotips de gènere i les desigualtats associades van
desenvolupar les següents activitats al centre:



Taller de xapes



Fotocall, exposat durant la diada a l'institut i el dia de Súper Jordina a la
paradeta de llibres de la Plataforma



Cartell de la diada del institut



Power Point de lliurament de premis del concurs
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Durant la Diada diferents entitats del Trenquem el Silenci van oferir
aquestes activitats a l’alumnat de secundària:
Violència 2.0 (1r ESO)
Què és i què no és violència? (2n ESO)
Empoderament femení (3r ESO noies)
Noves Masculinitats (3r ESO nois)
Violències simbòliques (4rt ESO)

Fotocall dissenyat per l’alumnat del Institut Moisès Broggi durant la celebració de Santa Georgina 2016

GEAR AGAINST IPV-II – ACCIÓ DE SENSIBILITZACIÓ PER LA IGUALTAT
DE GÈNERE I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
La Plataforma ha participat en aquest projecte com a entitat sòcia durant els anys
2014 fins a 2016. L'objectiu del projecte GEAR against IPV II, (Acció de
sensibilització per la igualtat de gènere i prevenció de la violència masclista) és
una acció coordinada de prevenció primària i secundària de les violències
masclistes a l’adolescència. A través d'intervencions a l'escola o en altres àmbits,
facilitades per els i les docents, que hagin rebut prèviament la formació, i amb el
suport d’una guia de recursos pedagògics, especialment dissenyats, amb l’objectiu
de millorar la sensibilització i l’empoderament dels nois i noies.
Durant el període d’execució del projecte, s’han realitzat diverses accions a
Catalunya:
-

Traducció, adaptació cultural i revisió per part de diverses expertes, del
Pack Didàctic GEAR, que conté una sèrie de 4 manuals que s'han
dissenyat per facilitar l’organització, la preparació, l'execució i l'avaluació
dels seminaris de formació al professorat i de les accions de sensibilització
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adreçades a les noies i nois (als centres de secundària o d’altres entorns),
amb l'objectiu de prevenir les violències per motius de gènere.
-

Formació teòrica i pràctica dirigida a professorat de secundària “Construint
relacions igualitàries i saludables”, basada en la utilització del Pack Didàctic
GEAR, realitzades del 18 d’octubre al 25 de novembre de 2015 i del 30 de
gener al 27 de febrer de 2016 a l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

-

Implementació dels tallers GEAR al grup classe, per part del professorat
que ha rebut la formació. 10 professors i professores que han implementat
tallers a les seves classes, i més de 300 alumnes participants.

-

Organització de la Jornada “Violències masclistes a l’adolescència:
obstacles i noves estratègies de prevenció”, el 26 de maig de 2016 a l’Espai
Francesca Bonnemaison. En aquesta jornada oberta a tota la ciutadania, es
va presentar la feina realitzada pels nois i noies participants del projecte,
que va consistir en la creació de diferents campanyes de sensibilització, i
van participar més de 100 persones.

-

Concurs de campanyes de sensibilització, amb la creació de 20 campanyes
i tres guanyadores que es poden consultar a la web de la Plataforma.

-

Avaluació de les accions de formació i implementació del projecte. Amb
l’anàlisi de les dades recollides durant les accions, s’han extret les
conclusions sobre la percepció de violència de gènere que tenen els nois i
noies a Catalunya.

El projecte ha finalitzat el 30 de novembre de 2016, i en breu es publicaran totes
les conclusions a la web del mateix.

Cloenda del 2n seminari per al professorat i foto grupal de la Jornada
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ÀREA D’INCIDÈNCIA
POLÍTICA
Enguany la Plataforma continua participant en diversos espais, enfortint a les
entitats de dones per donar eines en el seu treball d’incidència i participació,
animant a estar informades i a fer servir els arguments i les dades per aconseguir
els nostres drets i la nostra llibertat com a dones.

FORMACIÓ/INFORMACIÓ
 Curs presencial impartit durant els mesos de maig i juny de l’any 2016:
Empoderem-nos! Enfortim les nostres capacitats, construïm i fem xarxes.
 Web espai agenda, on totes les entitats poden publicar els seus actes i
publicacions/informacions adients

PARTICIPACIÓ SEGUIMENT POLÍTIQUES PÚBLIQUES AJUNTAMENT
BARCELONA
 Taula de treball contra la feminització de la pobresa
 Protocol de dol de la ciutat contra les violències masclistes

PARTICIPACIÓ JORNADES I PROJECTES D’INCIDÈNCIA POLÍTICA
 Campanya internacional liderada per WAVE “Fes el pas”, per exigir als
nostres governs les seves obligacions amb el Conveni d’Istanbul, signat i
ratificat per l’Estat Espanyol.
 Jornada Fundación Aspacia a Madrid: Conveni d’Istanbul. Campanya “Da el
paso” Ponència sobre com abordar la nostra intervenció com a Plataforma
cedaw-sombra estatal, en la elaboració d’un informe sombra per el GREVIO
del Conveni d’Istanbul.
 Jornades Radicalment Feministes. Campanya “Fes el Pas” concretada amb
unes fotos davant dels lemes.
 Taula de debat sobre les arrels de la violència masclista, “Violències
simbòliques, estructurals, sexuals i institucionals” organitzada junt amb
Dones de Lleida, Grup Antígona, Creación Positiva, Associació Hèlia, de
suport a les dones que pateixen violència de gènere, Advocades
Assessores i Plataforma unitària contra les violències de gènere.
 Plataforma CEDAW-sombra, Assistència reunions estatals, participació en
el Grup Jurídic en l’anàlisi del Conveni d’Istanbul: GREVIO i qüestionari de
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seguiment als països part. Començar seguiment pel 2017 de l’aplicació de
les recomanacions a l’Estat espanyol del Comitè CEDAW al 2015.
 Donem suport a la campanya de la Plataforma CEDAW-sombra España
valora los programas de los partidos poíticos (26J). Valoració del cinc partits
més votats el 20D en què es comprometen en els drets de les dones.
 Plataforma CEDAW-ombra a Catalunya, participació en el grup impulsor per
la presentació del manifest i els objectius de la Plataforma que fa seguiment
del informe ombra estudiant les polítiques públiques a Catalunya i fins a
quin punt compleixen o no la CEDAW i el Conveni d’Istanbul.
 Jornades AIETI a Madrid, presentació de la incidència política que estem
duen a terme en torn el Conveni d’Istanbul i el GREVIO.
 I Jornades COMPI 2016, “Afrontando las violencias machistas” a Huelva (17
i 18 de juny), dinamitzem grup de treball i conclusions.
 II Jornades COMPI 2016, “Mujeres en Acción” Organitzem les jornades a
Barcelona. Taula rodona “Incidència política de les Associacions de dones i
el moviment feminista” moderada per Maritza Buitrago Rave (Plataforma
unitària contra les violències de gènere).. Intervenint: Laia Rosich
(Safareig), Montse Pineda (Creación Positiva) Rosa Maria Llurba (Consejo
Nacional de Mujeres de España), Montserrat Cervera, (Ca la Dona). (22 i 23
d’octubre)
 Presentació del llibre de Sahida Hamido a la Llibreria Pròleg. (8-10-16). El
llibre “Diario de una mujer de aire”. Acompanyem a la taula a Sahida
presentant el seu llibre com a superació i empoderament d’una dona, junt
amb l’Àngels Grases de Pròleg.
 Trobada i debat, organitzada per Novact, amb la organització del Marroc
“Medi@s Cultures”, associació d’homes que parteix dels valors de la
democràcia i els drets humans i estan per l’aliança dels homes per una
igualtat entre els sexes. Debatim sobre les possibilitats de les noves
masculinitats i la seva influència en la lluita pels drets de les dones. (11-1016)
 “Violència contra les dones”, xerrada de Justícia i Pau, amb Ruben Sánchez
d’aliats del feminisme i Nadia Ghulam, participem des de la fila 0.
 Participació a Ràdios: Ràdio Guinardó, República (Sant Vicenç) La Bàscula,
Tertúlia Ràdio la Garriga.
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 Trobada amb la Comissió d’exterior del Parlament de Catalunya (17-11-16)
amb Claudia Mejia de l’Associació Sisma Mujer, per presentar la situació
dels drets de les dones en el procés de pau a Colòmbia.
 Trobada amb la Comissió de gènere del Parlament de Catalunya (18-11-16)
amb Claudia Mejia i Graciela Atencio, de Feminicio .net, per presentar
l’informe de feminicido i parlar sobre el feminicidi global.

ASSISTÈNCIA A JORNADES
 Jornada sobre drets sexuals i reproductius en els ODS: “Tira pel dret (s)”.
Projecte Agendes Sexuals. (11-02-16)
 Acció parlamentaria pel dret a la Salut. (06-05-16), sobre els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, al Intergrup de Població, Desenvolupament i
Salut Reproductiva del Parlament de Catalunya.
 Presentació del projecte “Agendes sexuals, drets sexuals i reproductius a
l’agenda global i a l’agenda de Catalunya” (27-09-16) resultats finals del
projecte i la recerca “La educació afectiva y sexual: un dret, una prioritat”.
 Per una geografia sense violència: Dret a la salut sexual i reproductiva des
d’una perspectiva global (10-10-16). Amb la fundació Sida i societat. La
cooperació internacional i el seu compromís davant la lluita per eliminar la
violència contra les dones i les nenes.
 Les Violències Sexuals als Espais Públics (11-11-16). Organitzades per
Creación Positiva. Són violències que limiten greument les oportunitats de
desenvolupament i l’exercici de ple dels drets de les dones. Constitueixen
una expressió de la violència simbòlica.
 Jornada institucional de l’ICD (23-11-16) “Polítiques estratègiques del
Govern contra la violència masclista”. Conferència de Begoña Lasagabaster
de ONU mujeres i una taula rodona sobre “La intervenció coordinada contra
la violència masclista” on va intervenir la nostra companya del CNDC, Laia
Rosich.
 Jornada “La violència sexual i la seguretat de les dones” (14-12-16).
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. La violència sexual
és una de les manifestacions masclistes que més afectació té en la vida de
les dones.
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ACCIONS CONJUNTES EN
ORGANITZADOR:
 Manifestació 8 de març

LES

QUE

ESTEM

EN

EL

GRUP

 Manifestació 5N a Tarragona
 Manifestació 25N a Barcelona

PARTICIPACIÓ A XARXES
 Women Against Violence Europe (WAVE) Network. Dones contra la
violència a Europa. Xarxa feminista de promoció dels drets Humans de les
dones i les nenes.
 Plataforma

CEDAW-sombra

España

i

Plataforma

CEDAW-ombra

Catalunya.
 Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la
Igualdad. – COMPI. Treball en xarxa a l’estat espanyol.
 Xarxa de Dones contra la violència.
 Novembre Feminista
 Comissió 8 de març

PARTICIPACIÓ A ESPAIS INSTITUCIONALS
 Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)
 Comissió Nacional per una Intervenció coordinada contra la violència
masclista.
 Consell de dones de Barcelona
 Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència
 Consell de dones de Ciutat Vella
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La Plataforma unitària contra les violències de gènere, rep el suport
econòmic de les següents administracions públiques:
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BALANCE DE SITUACION
Empresa: PLATAFORMA
Desde: 01/01/2016

hasta: 31/12/2016

Fecha: 03/05/2017
Incluyendo asientos NIC

- ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Inmovilizado material.
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.
217 Equipos para procesos de información

III. Inversiones inmobiliarias.
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
V. Inversiones financieras a largo plazo.
VI. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Existencias.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
4300 Clientes (euros)

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas
471 Organismos de la Seguridad Social, deudores
473 Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuen ta

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1. Tesorería.
570 Caja, euros
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

TOTAL ACTIVO (A + B)

Listado generado con ClassicConta 6

Proyectos:

2.016

2.015

361,94
0,00
361,94

719,86
0,00
719,86

(--49,72 %)

361,94

719,86

(--49,72 %)

361,94

719,86

(--49,72 %)

0,00
0,00
0,00
0,00
202.835,80
0,00
0,00
146.233,54

0,00
0,00
0,00
0,00
104.458,82
0,00
0,00
44.008,55

(--49,72 %)

(+94,17 %)

(+232,28 %)

4.813,00

2.512,00

(+91,60 %)

4.813,00

2.512,00

(+91,60 %)

141.420,54

41.496,55

(+240,80 %)

141.602,14

41.543,58

(+240,85 %)

2.050,84

0,00

-2.232,44

-47,03

(-4.646,84 %)

0,00
0,00
0,00
56.602,26

0,00
0,00
0,00
60.450,27

(--6,36 %)

56.602,26

60.450,27

(--6,36 %)

48,48

212,39

(--77,17 %)

56.553,78

60.237,88

(--6,11 %)

203.197,74

105.178,68

(+93,19 %)

1

BALANCE DE SITUACION
Empresa: PLATAFORMA
Desde: 01/01/2016

Fecha: 03/05/2017

hasta: 31/12/2016

Incluyendo asientos NIC

- PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
I. Capital.
1. Capital escriturado.
101 Fondo social

V. Resultados de ejercicios anteriores.
1. Remanente.
120 Remanente

VII. Resultado del ejercicio.
129 Resultado del ejercicio

A-2) Ajustes por cambios de valor.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
132 Otras subvenciones, donaciones y legados
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II Deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores
4000 Proveedores (euros)

3. Acreedores varios.
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).
465 Remuneraciones pendientes de pago

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.

Proyectos:

2.016
209.048,89
37.025,89

2.015
76.037,53
17.290,60

3.351,36

3.351,36

3.351,36

3.351,36

3.351,36

3.351,36

11.119,28

11.119,28

11.119,28

11.119,28

11.119,28

11.119,28

(+174,92 %)
(+114,13 %)

22.555,25

2.819,96

(+699,84 %)

22.555,25

2.819,96

(+699,84 %)

0,00
172.023,00

0,00
58.746,93

(+192,82 %)

172.023,00

58.746,93

(+192,82 %)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.851,15
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.851,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.141,15
0,00
0,00
0,00
0,00
9.941,15

-86,10

1.540,98

(--105,58 %)

-86,10

1.540,98

(--105,58 %)

(--120,07 %)

(--158,85 %)

-11.751,65

4.516,44

(--360,19 %)

-11.751,65

4.516,44

(--360,19 %)

1.403,13

0,00

1.403,13

0,00

4.583,47

3.883,73

(+18,01 %)

4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas

2.047,57

1.859,48

(+10,11 %)

476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores

2.535,90

2.024,25

(+25,27 %)

0,00

19.200,00

0,00

19.200,00

203.197,74

105.178,68

VI. Periodificaciones a corto plazo.
485 Ingresos anticipados
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

Listado generado con ClassicConta 6

(+93,19 %)
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