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PRESENTACIÓ. QUÈ FEM?
L'objectiu principal de la Plataforma Unitària contra les violències de gènere és lluitar
per aconseguir una vida lliure de violència vers les dones. Amb aquest fil conductor,
treballem per sensibilitzar la ciutadania i per eliminar les causes de la violència, a través
de diferents projectes, que tenen per objectius específics:
- Fer visible la realitat i l’amplitud de la violència contra les dones: ens neguem a ser
còmplices amb el nostre silenci.
- Sensibilitzar a la ciutadania desvetllant les creences i estereotips culturals que
sostenen 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,
evidenciant 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’erradicació de la
violència vers les dones perquè puguin explicar les diferents activitats que porten a
terme, posant en comú les diferents maneres de fer i intercanviant les experiències
viscudes.
- Constituir i impulsar un moviment social per la no violència contra les dones.
- Lluitar per aconseguir el dret de les dones a viure una vida lliure de violència masclista.
VALORS:
- Solidaritat amb les dones que pateixen violència masclista i els col•lectius que les
recolzen.
- Tolerància zero davant els maltractaments i els maltractadors.
- Treball en xarxa amb el teixit social i associatiu, pel canvi cultural a una societat lliure
de violència masclista.
- Responsabilitat social en l’erradicació de la violència masclista promovent el canvi
contra els estereotips i rols predeterminats de gènere.
- Compromís de lluita contra la violència masclista
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DADES CLAU 2017
Gràfics de fons de la plataforma unitària contra les violències de gènere del any 2017:

INGRESOS 358.296€
Agéncia catalana;
86.307; 24%

Diputació de
Barcelona;
25.824; 7%

OS La Caixa ;
3.000 €; 1%

Other; 61704,31;
17%

Quotes; 1.200 €;
0%

Ajuntament de
Barcelona;
147.770 €; 41%

Generalitat ;
62.515 €; 18%

Donatius; €6.950
; 2%

Recursos propis;
€24.730 ; 7%

Despeses 358.296€
Enviaments
Contraparts;
128.390 €; 36%

Execució entitats
col·laboradores; 18.020 €;…
DesplaçamentsDietes; 11.312 €; 3%
Diversos…
Other; 62.503 €;
18%

Taleristes i altres
professionals;
65.202 €; 18%

Personal; 102.201 …

Espais; 2.600 €;
1%
Desplaçam,material,
funcionament; 7.689 €;…
XII Fòrum
Bonnemaison;
10.885 €; 3%

Diverses i
d'administració;
9.893 €; 3%
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ÀREA DE SENSIBILITZACIÓ

P. INDIRECTE JOVES

40101.5

P. INDIRECTE ADULTES 73990.5
TOTAL

114092

P. INDIRECTE JOVES

4686.05

P. INDIRECTE ADULTES
TOTAL

9285
13971

Impacte difusió: 319374
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Fòrum contra les violències de gènere






27 entitats implicades en el
procés participatiu d’organització
1 assemblea i 10 reunions del
grup de treball realitzades per
preparar i avaluar el Fòrum
58 activitats programades i
desenvolupades amb èxit
2766 persones participen en les
activitats programades: dels quals
620 de instituts que participen al
Fòrum Jove, 61 voluntàries, 169
professionals (talleristes, ponents,
dinamitzadores d’espai, artistes i
personal tècnic).

Durant 2017, una de les accions on es veu més reflectit el resultat del treball en xarxa,
amb les entitats i la ciutadania, és el Fòrum contra les violències de gènere.
Des del mes de gener de 2017, vam començar a treballar per l’organització del XIII
Fòrum, amb la primera assemblea l’11 de febrer. En aquesta assemblea, es van realitzar
una sèrie de dinàmiques participatives amb les entitats i les voluntàries, que van
permetre triar el tema central del Fòrum “Teixim resistències enfront les violències
sexuals”, i els temes principals que es tractarien.
Al mes de març, va començar la feina del grup de treball, d’elaborar el programa a partir
dels resultats de l’assemblea, preparar la logística, planificar la comunicació i coordinar
el voluntariat, i la valoració, en 10 reunions en que van participar 27 entitats i 10
voluntàries.
Paral·lelament al Fòrum, també es va preparar una exposició en col·laboració amb el
Col·lectiu de Creadores de Gràcia (projecte Minerva) i la Cooperativa Trama, per
acompanyar el Fòrum, i tot el mes de novembre va estar exposada a la Bonnemaison,
per tant, es va dur a terme una feina de coordinació entre les tres entitats.
Els dies 9, 10 i 11 de novembre, es va desenvolupar el XIII Fòrum a l’Espai Francesca
Bonnemaison de Barcelona, amb 60 activitats programades i una participació total de
2766 persones, que inclouen participants, alumnat de centres educatius de secundària,
ponents, talleristes, facilitadores, voluntàries i alumnat en pràctiques. Durant 3 dies, es
van posar sobre la taula les qüestions de més actualitat en la lluita contra les violències
de gènere, i especialment vam aprofundir sobre les violències sexuals i altres qüestions
d’actualitat. Veure programa complert.
Del 3 al 27 de novembre va estar exposada al vestíbul de la Bonnemaison, l’obra
col·lectiva del Col·lectiu Minerva, de creadores de Gràcia que, amb la coordinació de
Trama, van muntar una exposició anomenada “El Cos”, per visibilitzar les violències que
instrumentalitzen els cossos de les dones. El 3 de novembre va tenir lloc l’acte
d’inauguració de l’exposició, amb més de 50 persones participants.
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Tant dijous com dissabte al migdia, oferim a les persones assistents un càtering que
facilita la creació d’un espai informal per compartir i establis aliances entre entitats i
activistes, facilitant també una major afluència de públic a la tarda.
Per facilitar la participació, també oferim un espai de ludoteca per infants de 3 a 10 anys,
obert durant la majoria de franges horàries en que hi ha activitats.
Amb la celebració d’aquest Fòrum, ens esperancem veient que, any rere any, més
persones s’uneixen a la lluita contra les violències de gènere, i les generacions joves,
cada cop s’impliquen més. Des de la Plataforma unitària contra les violències de gènere,
mantenim el compromís de continuar amb la feina i emplaçarem a la ciutadania catalana
a participar en el Fòrum de 2018.
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Fòrum Jove
Divendres 10 de novembre al matí, va tenir lloc el Fòrum Jove. Per la seva organització,
enguany hem realitzat una coordinació amb l’Àrea de prevenció de l’entitat. A través
d’un projecte anomenat “Integraccions”, un grup d’alumnes del CFGS d’Integració social
de l’Institut Salvador Seguí de Barcelona, van rebre unes formacions per incloure
qüestions de violència de gènere als seus estudis. A més, conjuntament amb les entitats
Cúrcuma, Gogara i Gredidona, van crear una sèrie d’activitats de prevenció que vam
programar durant el Fòrum Jove. En total van ser tres activitats que van poder oferir a
l’alumnat de secundària assistent al Fòrum Jove.
La participació de l’alumnat del Salvador Seguí de Barcelona, va permetre un intercanvi
molt ric entre l’alumnat que rebia i qui dinamitzava les activitats. Paral·lelament a les 11
activitats en que van participar els nois i noies, el professorat va poder gaudir d’un cafè
tertúlia sobre coeducació dinamitzat per l’associació Enruta’t, que va permetre també
incidir en aquest col·lectiu.
Però no només participen centres educatius durant el Fòrum Jove, sinó que altres
instituts, majoritàriament de cicles formatius i de més edat, participen durant dijous i
divendres a les activitats dirigides a població general, suposant enguany un gruix de 425
persones, que han participat des de centres de l’Hospitalet, Mollet o Cardedeu. I per
primer any, han participat dues agrupacions escoltes, fet que és molt important per
nosaltres, ja que és un sector al que habitualment no arribem.
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Concurs per l’eradicació de la violència masclista
El 2017 vàrem celebrar la XIII edició del Concurs per
l’eradicació de la violència masclista. Sota el lema
“Ciutats lliures per les dones, ciutats netes d’agressions
sexuals!”. Amb la col·laboració d’una experta en
violències sexuals, vàrem elaborar les bases del
concurs i uns materials pedagògics que vàrem posar a
disposició de qualsevol persona interessada. Tots
aquests materials, es van difondre de manera digital a
través de la web i xarxes socials. A més, es van difondre
3000 unitats del flyer en paper, la majoria repartits a
serveis municipals, especialment als punts JIP de 73
instituts de Barcelona, a través del Departament de
Joventut
Amb una participació superior a les 250 persones,
majoritàriament d’instituts d’arreu de Catalunya, vàrem
aconseguir la implicació ciutadana per reflexionar sobre la importància de fer front a les
agressions sexuals a l’espai públic.
Un jurat especialitzat, format per 11 persones de diferents disciplines (educació reglada,
educació en el lleure, activisme feminista, món artístic i literari, etc.), es va reunir el 5 de
desembre per analitzar les obres rebudes i seleccionar les guardonades.
El 14 de desembre, va tenir lloc el lliurament de premis al Casal de Joves Palau Alòs,
amb una participació de 80 persones, diferents actuacions musicals i la visualització
col·lectiva de les obres guardonades.
L’exposició de les obres, va estar oberta al públic des del 4 fins el 23 de desembre,
també al Palau Alòs, i va permetre que, tant el Jurat com les persones assistents al
lliurament de premis, i les usuàries del casal de Joves, la gaudissin.
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Concentracions contra la violència masclista
Des de fa més de 10 anys, el tercer dilluns de cada mes, sortim a la plaça Sant Jaume
de Barcelona per demostrar el nostre rebuig a les violències masclistes, i els feminicidis.
És l’espai on nombrem les dones assassinades i mantenim un minut de silenci en el seu
record. També és un espai reivindicatiu en el que reclamem que totes les dones
assassinades a causa d’agressions masclistes, constin en les xifres oficials, i no només
aquelles que han estat assassinades a mans de les seves parelles o ex parelles.
Durant 2017, 11 entitats i 865 persones han participat en les mobilitzacions de carrer a
Sant Jaume:
-

16 de gener: 55 persones amb la Plataforma
20 de febrer: 80 persones amb CAPS
20 de març: 60 persones amb Matriu
17 d’abril: 50 persones amb Stop Violències d’Andorra
15 de maig: 80 persones amb Gogara
19 de juny: 200 persones amb Dones de Blanc
17 de juliol: 120 persones amb Ca l’Aurèlia
18 de setembre: 50 persones amb ApoderART
16 d’octubre: 50 persones amb el CJB i
20 de novembre: 70 persones amb Tamaia
18 de desembre: 50 persones amb l’Agrupación de género y diversidad sexual
de Argentina
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Dones de Blanc
Durant 2017 les Dones de Blanc, han continuat acompanyant a la Plataforma en la seva
funció de sensibilització. Durant el curs escolar, els dilluns el grup promotor s’ha reunit
per continuar avançant en la creació de noves coreografies. L’estrena de 2017 ha estat
“Malgrat tot, res canvia”, una fusió de diferents parts d’altres coreografies, per denunciar
que, tot i els avenços hem de continuar lluitant per superar les violències masclistes.
Les representacions de coreografies durant 2017 han estat 7:
-

8 de març, a la Plaça Sant Jaume durant la manifestació unitària del Dia
Internacional de les Dones.
30 d'abril, a la cruïlla dels carrers Marina/Provença, durant la Festa Major de
Sagrada Família.
4 de maig a la sala d’actes de l’ICD, durant la Jornada del fons de documentació.
17 de juny, durant la Festa Major del barri de Can Baró.
19 de juny a la Plaça Sant Jaume, durant la concentració del 3r dilluns contra els
feminicidis.
21 de novembre, a la Plaça Orfila de Sant Andreu durant els actes
commemoratius del Dia Internacional per la No violència vers les dones
25 de novembre a la Plaça Sant Jaume, durant la manifestació unitària del Dia
Internacional per la No violència vers les dones.
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Accions al carrer
Súper Jordina, el 23 d’abril
Un any més, el 2017 vam trencar els estereotips celebrant Súper Jordina a Barcelona.
La solidaritat de la ciutadania i la seva implicació en la lluita contra les violències de
gènere, ens va permetre aconseguir gairebé 2500 llibres de segona mà i així recollir fons
per finançar accions de prevenció als centres
educatius i de lleure. Va ser un dia de molta
activitat amb més de 46 persones voluntàries
implicades, 1630€ de recaptació i una bona
acollida del photocall per trencar estereotips a
les xarxes socials.

Festa Major de Sagrada Família, el 30 d’abril
Durant la tarda de diumenge 30 d’abril, des de la Plataforma ens vam unir a la
programació de la Festa Major de Sagrada Família.
Vàrem ubicar una carpa informativa en la
que vam oferir un taller infantil de xapes per
trencar els estereotips sexistes. A més, les
Dones de Blanc van oferir una de les seves
coreografies per cloure la jornada, que va
tenir una gran acceptació, amb més de 500
persones aplegades.

Un 11 de setembre reivindicatiu, festiu i solidari!
L'11 de setembre, vàrem participar a la Mostra d'Entitats Catalanes a l'Av. Lluís
Companys de Barcelona. Una jornada festiva i reivindicativa, en que centenars de
persones van passar per la nostra paradeta, amb la participació d'una dotzena de
voluntàries.
També va poder participar a l'espai Àgora,
que Omnium va preparar durant la Mostra, per
poder presentar les accions de la Plataforma
davant el públic que s'hi va concentrar.
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Formacions i altres
En el marc del projecte d’Educació per al Desenvolupament Construint ciutadanies
globals i locals per defensar i garantir el dret a la vida de les dones i el dret a una vida
lliure de violències, vam realitzar diverses activitats per abordar la qüestió dels
feminicidis.
Durant el mes d’abril, vàrem organitzar
un
taller-conversatori
amb
Feminicidio.net,
l’advocada
especialitzada en violència sexual Carla
Vall i diferents dones activistes i
professionals, titulat “Aliances feministes
locals contra el feminicidi i la violència
sexual”, en la que van participar 24
dones.

Una altra activitat programada en el marc del projecte, va ser una formació on-line durant
el mes de maig, de manera coordinada amb Feminicidio.net, dirigida a dones catalanes
i colombianes, amb un gran èxit de participació. La formació, titulada “Feminicidi:
evolució des del naixement del concepte fins el seu reconeixement global”, va aplegar
27 dones a Catalunya, de les quals 9 van participar a les 4 sessions presencials
realitzades a Barcelona, i 11 dones a Colòmbia.
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ÀREA DE PREVENCIÓ

P. DIRECTE JOVES

1239

P. DIRECTE ADULTES 749
TOTAL

1988

P. INDIRECTE JOVES

4443

P. INDIRECTE ADULTES

2080

TOTAL

6523

Impacte difusió: 7939
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Trenquem el silenci
El programa Trenquem el silenci es un projecte de prevenció de violència en centres
educatius i de lleure, el projecte es desenvolupa a traves del treball en xarxa amb 22
entitats del territori.
El nostre objectiu es treballar per la prevenció de les violències masclistes a diferents
centres d’arreu del territori i les activitats s’adrecen per tant a un públic molt ampli:
alumnat, docents, famílies i centres de lleure.
Durant l’any 2017 el nostre objectiu ha sigut donar resposta a les peticions dels centres
que han volgut incloure activitats i accions de prevenció dins de la seva proposta
educativa.
A causa de la retallada de pressupostos per subvencionar activitats aquest any ens hem
trobat en la situació d’haver de cancel·lar activitats o posposar-les ja que no les podríem
assumir econòmicament, això ha derivat que diferents centres educatius i de lleure no
hagin pogut rebre activitats de prevenció.
Per tal de gestionar les demandes del projecte, aquest any s’ha segut utilitzant el
formular on-line de sol·licitud, aquesta ha estat una eina de gestió molt útil.
Durant l’execució del projecte s’ha fet un seguiment amb els centres educatius, AMPES
i centres de lleure per valorar l’impacte i la correcta execució de les activitats, aquesta
s’ha fet a traves de fulls de valoració que permeten mesurar diferents criteris de
l’activitat. Aquestes valoracions han estat molt positives i han posat de manifest l’interès
en
treballar
la
prevenció
de
les
violències
de
gènere.
Per altra banda també s’ha fet una valoració amb les entitats participants en el projecte
on es pretén recollir la seva valoració de les activitats i accions que hi participen.
La coordinació amb els centres educatius, de lleure i les entitats s’ha seguit realitzant
des de la oficina de la Plataforma, a traves d’aquesta coordinació em pogut treballar
amb un total de 36 centres educatius, AMPES i centre de lleure. Amb els quals em
aconseguit fer un total de 81 activitats de prevenció i sensibilitzar a un total de 1469
persones, de les quals 160 han estat famílies, 179 docents i educadors/es i 911 alumnes
i 219 persones que participen en altres activitats de lleure.
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XAJI. Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat
La Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat és un projecte de prevenció de violència el
qual es va iniciar al 2012, té com a objectiu sensibilitzar, conscienciar i formar a nois i
noies joves, d'entre 12-18 anys en igualtat i prevenció de les violències masclistes a
través de la consolidació d'una XARXA ACTIVA DE JOVENTUT PER LA IGUALTAT.
La XAJI està conformada per joves que, passat un procés formatiu a càrrec d'entitats
especialitzades, adquireixen un paper actiu com a referents d’igualtat entre els seus
companys i companyes, a l'hora que desenvolupen les seves pròpies iniciatives
preventives a l'interior dels centres educatius.
Durant l'any 2017 són 9 les entitats que han format part del projecte de manera activa
implicant-se en la formació dels grups, coordinació de les activitats, grups de treball, etc.
Entitats: Ass. Gogara, Homes Igualitaris, Cúrcuma, Gredidona, Aliats del Feminisme,
ApoderART, Candela, Fundació Aroa, i Col·lectiu PUNT 6.
Durant aquest any s’ha aconseguit implementar el projecte amb 9 grups XAJI de
diferents centres educatius: quatre de Cornellà, quatre de Barcelona, (en un mateix
centre trobem dos grups XAJI). En tots els instituts compten amb grups de amb joves
implicats i implicades de manera voluntària i amb molta motivació pel projecte.
També durant aquest any s’han fet les reunions de planificació i les primeres sessions
de presentació del projecte a l’alumnat que conformarà els pròxims dos grups XAJI a
Roda de Barà i Rubí i s’està començant a treballar en la conformació dels grups, amb
un total de 15 nois i noies a cada grup que de manera voluntària conformaran el grup.
En total comptant tant amb les XAJI de Barcelona, Cornellà, Rubí i Roda de Berà
participen 200 persones (65% de noies i 35% nois) que esdevenen agents actius en la
identificació de les violències masclistes i la definició d’actuacions de sensibilització que
pretenen ser accions preventives de les violències de gènere presents de manera
estructural a la nostra societat.
Aquest any han estat crucials les dues
trobades (1 de juny al Citilab de Cornellà
i 20 d’octubre al espai Jove la Fontana)
la primera, per establir vincles entre les
diferents XAJI posant de manifest les
realitats diverses les quals treballen i ha
ajudat també a cohesionar els diferents
grups; pel que fa a la segona trobada
s’han compartit les experiències i
Foto de la Trobada de les Xaji al Citilab de Cornellà 1 de Juny
accions
de
sensibilització
implementades als diferents centres educatius així com s’han teixit estratègies de millora
de forma conjunta per a vetllar per una feina significativa com ha resultat fins ara,
adaptant-se a cada realitat i a les seves necessitats.
Les accions de sensibilització realitzades als diferents centres han estat emmarcades
dins dels dies 8M i 25N, comptant amb la participació de tot el centre: s'han muntat
espais al pati on es pretenia visibilitzar la tasca que es desenvolupa així com s'han
confeccionat tríptics informatius i penjat lemes feministes per enfortir el missatge de
repulsa contra les violències masclistes. , s’han realitzat gimcanes feministes, penjada
de murals combatius contra les violències de gènere, enquestes per conèixer la
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percepció de violència, passa classes informatius... i com en el cas de Cornellà s’ha
comptat amb les XAJI de la ciutat pels actes institucionals
La seva tasca a més, és transversal a totes aquestes accions puntuals, realitzant un
anàlisi acurat de la realitat, identificant i revertint situacions abusives dins del seu context
proper.
Als centres on el projecte té una trajectòria
més llarga s’han centrat en accions de
sensibilització on l’objectiu ha estat difondre
i posar en coneixement el projecte a nivell
de centre i de ciutat. Les XAJI que són
presents a Cornellà l'any vinent centraran la
seva tasca en traslladar el projecte i la seva
tasca de sensibilització i prevenció a un nou
grup de persones que es troben al primer
curs de secundària esdevenint grups
Accions de sensibilització 8 de març al Ins Cornellà
referents per aquests nous; al projecte es
sumarà durant el curs 2018-2019 l'únic institut públic de la ciutat que no participa del
projecte encara.
La idea és que el treball en xarxa existent entre les diferents XAJI perduri en el temps i
la seva tasca continuï sent crucial per una bona convivència de centre, creiem que el
projecte apodera a les i els joves i la seva tasca resulta més significativa ja que elles i
ells mateixos són referents per altres persones joves.

Lectura del manifest el 25 de Novembre a la Pl. de
l'Ajuntament de Cornellà
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APiS. Aprenentatge i Servei
Regenerant Identitats per una cultura amb perspectiva de gènere.
Durant el curs 2016 - 2017 hem portat a terme dues
intervencions a dos centres educatius diferents: Institut
Milà i Fontanals i el CFA Pegaso, amb la col·laboració
de Trama SCCL i el Centre d’Estudis Africans i
Interculturals, com a entitats agrupades, i de la Nuria
Solsona com a experta en coeducació.
A través de la metodologia d’Aprenentatge i Servei,
joves i adults han pogut aplicar els seus coneixements
amb perspectiva de gènere apresos en diferents
matèries per a posar-los en pràctica en una acció de
sensibilització (Servei) sobre les relacions de gènere
que sustenten la violència masclista des d’una
perspectiva intercultural.
Durant el procés hem proporcionat a l’equip docent
implicat sessions de formació per afavorir l’adquisició dels recursos necessaris per
aplicar la perspectiva de gènere als continguts de les seves assignatures així com la
integració dels principis coeducatius per a la seva tasca com a docents, per tal de dur a
terme les activitats que han acompanyant l’aprenentatge.
Pel que fa a la intervenció amb l’alumnat, el projecte finalment ha consistit en que les
noies i nois de 3er d’ESO de l’Ins Milà i Fontanals del Raval han rebut un seguit de
sessions formatives en un període de 3 mesos dins d’horari lectiu en les assignatures
de Cultura i Valors i Tutoria, des de la Plataforma, TRAMA i CEAI. Per altra banda, al
CFA Pegaso hem iniciat una prova pilot de treball per projectes impulsada pel propi
centre amb el grup de GES 1 i paral·lelament hem acompanyat la creació i consolidació
d’un grup de voluntàries i voluntaris que s’han conformat com a referents per la igualtat
dins del centre. Les sessions de formació i acompanyament al CFA Pegaso les ha
realitzat Trama i la Plataforma.
Pel que fa al Servei, aquests han estat d’acord amb les realitats de cada centre, per la
qual cosa, ambdues accions han estat processos de servei comunitari amb metodologia
d’aprenentatge i servei, però a cada centre la intervenció el resultat ha estat diferent.
A l’Ins Milà i Fontanals el Servei s’ha basat en la preparació i celebració de la Festa de
la Diversitat al centre, amb activitats dinamitzades per l’alumnat de 3er d’ESO i dirigides
a la resta d’alumnes del centre. L’objectiu principal d’aquest servei ha esta apoderar a
l’alumnat com a agent actiu pel canvi i la transformació social a través de l’organització
per comissions per a dissenyar i dur a terme tallers dirigits a la resta de l’alumnat de
l’Institut. En total han preparat 13 tallers per als 245 alumnes del centre: entre 1er, 2n i
4rt d’ESO i els de batxillerat. Cada classe ha decidit quines comissions volia conformar
i cada alumna decidia en quina volia participar, d’aquesta manera totes les persones
han pogut participar en allò que volien i el nivell d’implicació així va ser més elevat. Per
tot això, fem una valoració molt positiva dels resultats obtinguts ja que, la metodologia
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ha permès la diversitat en el grau de participació, tothom ha participat en el que ha
volgut, i això ha fet que sorgissin idees i propostes molt interessants de les pròpies noies
i nois.
Al CFA Pegaso s’han realitzat múltiples accions de sensibilització al centre. Per una
costat la Xarxa de voluntàries i voluntaris ha realitzat dues accions al llarg del curs, una
al voltant del 8 de març, una instal·lació participativa a l’entrada del centre i per altra
banda han elaborat i desenvolupat una performance per presentar-se com a grup dins
del centre. Aquesta presentació s’ha desenvolupat el 21 d’abril en el marc de la
Celebració de Sant Jordi a l’Escola d’Adults.
Per altra banda, l’alumnat de GES 1 ha fet una reescriptura alternativa, aplicant la
perspectiva de gènere a la llegenda de Sant Jordi que ha estat exposada a la paradeta
de llibres solidaris de la Plataforma per sensibilitzar a la població general. A partir
d’aquesta llegenda, l’alumnat ha elaborat un còmic que ha presentat durant la setmana
cultural del centre, el 7 de juny.

IntegrAccions
El projecte IntegrAccions ha consistit en la creació de vincles d’aprenentatge i acció
entre diferents projectes de prevenció i sensibilització de la Plataforma implicant els
diferents agents, col·lectius i públic beneficiari: Centres educatius, entitats del Trenquem
el Silenci i públic jove que assisteix al Fòrum contra les violències de gènere.
La intervenció principal ha estat amb l’alumnat de 3 grups
d’Integració Social del CFGS Salvador Seguí (unes 50
persones joves implicades). El vincle amb aquest centre
educatiu es va fer l'any anterior realitzant un projecte de
prevenció amb altres grups dels cicles de serveis
socioculturals i a la comunitat. Aquest any els grups de
segon cicle d'Integració social han rebut sessions de
formació per part de les entitats del Trenquem el Silenci:
Associació GOGARA, Associació Cúrcuma i GrediDona.
Les entitats també han fet sessions de seguiment amb cada
grup, per tal de preparar conjuntament un seguit d’activitats Sessió Formativa a l'alumnat de
de prevenció que han dinamitzat al Fòrum Jove en el marc CFS Integració social per part
d'entitats del Trenuqme al silenci
XIII Fòrum contra les violències de gènere.
El projecte ha consistit doncs en la preparació i dinamització col·lectiva de tres activitats
del Fòrum Jove (10 de novembre 2017), activitats adreçades als i les més de 600 joves
d’instituts d'arreu de la província Barcelona que assisteixen cada any al Fòrum Jove.
La formació que han rebut per part d’entitats professionals que duen a terme tasques
preventives esdevenen de referència ja que en un futur podran realitzar elles i ells com
professionals, el contingut de la fase de formació està emmarcat dins del mòdul lectiu i
curricular destinat a la violència masclista.
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És interessant posar de manifest que la creació
d'aquesta xarxa genera aprenentatges significatius per
a tots els agents implicats i ajuda a buscar estratègies
conjuntes per a elaborar projectes que fomenten la
igualtat de gènere i la prevenció de la violència de
gènere. L'experiència ha estat tant significativa que
durant el 2018, tercer any de vincle amb un projecte
d'intervenció socioeducativa.
Dinamització de l'alumnat d'Integració
Social del Salvador Seguí durant el
Fòrum Jove

Mentoria i expertesa per teixir estratègies comunitàries
interculturals contra les violències masclistes
El projecte “Mentoria i expertesa per teixir estratègies comunitàries interculturals contra
les violències masclistes”, representa la primera part d'un programa d'intervenció
comunitària que es dirigeix a erradicar la problemàtica de les violències masclistes de
manera integral en el territori català mitjançant la inclusió en el mateix de las dones
migrades, des dels enfocament de gènere, de dret i interseccional.
La iniciativa s’ha desenvolupat durant l’any 2017, en articulació con la Secretaria
General del Departament de Afer Socials i Famílies de la Generalitat de Cataluña i ha
sigut organitzada i portada a terme per quatre entitats del teixit associatiu de la societat
civil catalana: La Plataforma unitària contra els violències de gènere, Tamaia, SURT i
Mujeres Pa’lante, representats a nivell territorial en la lluita contra la violència de gènere
des d'un enfocament interseccional.
En el projecte han col·laborat també altres entitats, que exerceixen el seu treball en el
territori català i que tenen gran experiència de treball amb col•lectius de persones
migrades, amb dones migrades: Comissió Catalana d’ajuda als refugiats/Comisión
Española de ayuda al refugiado, Associació Intercultural Diàlegs de Dona, Asociación
de los vecinos del barrio (Florida, Hospitalet de Llobregat), Asociació Dialegs de Donas,
Fundació Servei Solidari, Asociación Helia Dones. També han col·laborat en el seu
desenvolupament distintes institucions públiques: Ajuntament de Barcelona, Centre
d’informació Juvenil Palau Alòs, Consorci de Badalona Sud, ICI Badalona, Serveis
Socials de Badalona i Xarxa d’Agents Comunitaris de Badalona.
La coordinació general del projecte ha sigut realitzat per la Plataforma Unitària contra
les violències de gènere.
El projecte ha previst la implementació de distintes activitats con el objectivo general de
promoure el diàleg intercultural per tal de compartir experteses i generar sinergies per
l’erradicació de la violència masclista i de l’exercici dels drets de ciutadania.
Mitjançant l'activitat de mentoria, duta a terme per Tamaia, ha sigut possible teixir
estratègies d’apoderament amb vuit noies joves d'entre 14 i 16 anys, procedents de
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Equador, Marroc, Bolívia, Argelia, que participen de diferents activitats de l’espai juvenil
Palau Alòs.
Addicionalment, 10 dones, de entre 29 y 50 anys, de diferents orígens: Afganistan,
Pakistan, Hondures, Bolívia, Ucraïna, han participat a una sessió informativa, duta a
terme per Tamaia, on s’ha facilitat el coneixement i els recursos, les lleis, els programes
als que poden accedir les dones immigrants per tal que els siguin eines de suport en els
seus drets de ciutadania i la informació sobre les xarxes de dones i recursos socials del
territori.
El projecte ha previst també la realització de dos cicles de diàlegs, de 4 sessions
cadascú, llevades a cap per l'Associació Mujeres Pa’lante, la Fundació de Surt i la
Plataforma unitària contra els violències de gènere, amb dones migrades que viuen en
els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Badalona. A aquests cicles han
participat 107 dones, de diferents rangs d'edat, procedents de Xina, el Marroc, Pakistan,
Mèxic, Itàlia, Colòmbia, Sierra Leone, Nigèria, Senegal i Armènia.
Totes les trobades han estat estructurades amb metodologia participativa, mitjançant
taules de diàleg, en les quals les dones participants han compartit la seva condició de
desigualtat i les seves experiència de violència, i han fet un treball de construcció
col•lectiva de propostes per sortir d'aquesta situació, enfortint els seus coneixement en
tema de recursos i serveis presents a nivell de territori, però també emfatitzant la
importància de construir o enfortir xarxes comunitària de prevenció i atenció a la
violència de gènere.
Arran d'aquests cicles, s'ha realitzat una trobada entre els grups de professionals i
participants que han dut a terme els cicles de diàlegs interculturals per a presentar els
resultats dels diversos diàlegs, compartir conclusions, establir vincles amb referents
d’altres comunitats i territoris, dibuixar línies de futur per on hem de passar per
l’empoderament de les dones migrades vers les situacions de violència.
Com a resultat d´una part de les intervencions realitzades s'ha realitzat un tríptic amb
l´objectiu de fer sensibilització de la violència masclista des de la perspectiva de les
dones migrades, facilitar la detecció i informar sobre els recursos, serveis i entitats que
treballen la violència masclista des d´una perspectiva intercultural i intergeneracional.

22
Memòria d’activitats

AREA DE INCIDENCIA POLITICA
Projecte articipació activa dels moviments de dones i teixit
associatiu en les decisions dels organismes internacionals per
aconseguir els drets reals de les dones"
Durant els anys 2016 i 2017, hem dut a terme aquest projecte per contribuir a
l'enfortiment de les capacitats de les organitzacions socials catalanes i així pal·liar les
mancances a l'hora de fer incidència, a través de diferents activitats encaminades a:
- Coneixement dels mecanismes actuals locals, nacionals i internacionals de defensa
de drets de les dones. Necessitat d'actuar en xarxa. Juntes podem canviar moltes més
coses.
- Coneixement i articulació en xarxes nacionals i internacionals de defensa de drets de
les dones.
- Promoció de la participació de noves entitats en els espais d'incidència locals,
estudiant i reflexionant sobre els mecanismes d'articulació i pressió coordinada en
l'exercici i reivindicació dels Drets de les dones, especialment incidint en el paper del
consell nacional de dones de Catalunya, els consells de districte de la ciutat de
Barcelona i de l'Institut Català de les dones.
Aquí podeu trobar alguns resultats del projecte:
o
o

Vídeo resum i programa de la formació "Empoderem-nos, enfortim les nostres
capacitats, construïm i fem xarxa!"
Trobada d'intercanvi d'experiències sobre l'aplicació del Conveni d'Istanbul, del
que podeu consultar el programa de l'acte, recull de fotografies, "Informe per
una Europa lliure de violència masclista, i que Catalunya sigui capdavantera en
aquest repte global” que es va lliurar a la Sra. Rosa Logar (vicepresidenta del
GREVIO, grup d'expertes de seguiment del conveni) i comnicat de premsa
posterior.
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AREA DE COOPERACIÓ

P. INDIRECTE JOVES

2510

P. INDIRECTE ADULTES

1727

TOTAL

4237

Impacte difusió: 4977
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Suport a moviments de dones al món:
Dins els nostres valors defensem les lluites per aconseguir el dret de les dones a viure
una vida lliure de violència masclista, des de un context local i global també.
A qui hem arribat?

“Construyendo garantías
para la paz desde las
mujeres del magdalena
medio”:

Dones adultes
Lidereses
Adults grups mixtes
Joves grups mixtes
Nois joves
Noies Joves

50
692
500

“Promoviendo
alianzas
comunitarias y municipales por
la defensa de los derechos de
mujeres y niñas de la zona
nororiental de Medellín”:
178
154
153
2327
78
105
TOTAL 4237 Persones

 Treball en Xarxa:
Durant el 2017 vam treballar en xarxa amb 4 entitats de la Plataforma que tenen
projectes de cooperació al desenvolupament en els quals hem fet diverses
col·laboracions:
Associació Hèlia a Palestina
Associació Catalana per la Pau (ACP) a Palestina
Arquitectura sense Fronteres a Moçambic
Fundació INDERA amb Colòmbia
 A més hem portat a terme 2 projectes Colombià cadascuna amb les seves
particularitats e impactes:
Construyendo garantías para la paz desde las mujeres del magdalena medio,
liderat per la ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR
El projecte, va permetre promoure
la participació i intervenció
qualificada i plena de les dones
víctimes del conflicte armat de la
regió del Magdalena Medio en els
processos socials i comunitaris de
construcció i consolidació de la
pau territorial.
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Es van implementar accions d'acompanyament psicosocial a través de (129) sessions
d'atenció individual amb dones víctimes del conflicte armat, així com d'atenció
especialitzada en casos de violència sexual comesa per actors armats.

Es va permetre augmentar les capacitats d'incidència política de quatre- (469)
dones lideresses

S'ha contribuït a la implementació territorial de polítiques de pau. En particular,
(13) lideresses de la OFP es van integrar a les Taules Municipals de Participació de
les Víctimes i van augmentar els seus coneixements i apropiació en matèria del
contingut de la resolució 1325, i van constituir un comitè impulsor de plans d'acció
municipal per a l'aplicació de la Resolució, que proposa una ruta per garantir la
participació plena de les dones en els processos d'implementació dels acords.

Al voltant dels plans d'acció s'ha teixit un espai de coordinació amb
organitzacions socials que s'han vinculat a la proposta aconseguint socialitzar-la a més
de 200 líders socials i comunitaris en diverses assemblees realitzades.

En el marc del projecte es va realitzar la setmana a octubre una campanya/gira
internacional de la OFP liderada per l’Associació Mujeres Pa’lante, i amb la
col·laboració de Associació Hèlia i Marxa mundial de de Dones Catalunya; un dels punt
de la gira va ser l’acte “Avenços, dificultats i esperances de la construcció de la pau a
Colòmbia” el passat 19 d’octubre, on vam tenir el plaer de sentir a Gloria Suárez
representat de la OFP. (Us convidem a gaudir de vídeo de la Campanya a Barcelona)
https://www.youtube.com/watch?v=B4-IJFfj0pk
Promoviendo alianzas comunitarias y municipales por la defensa de los
derechos de mujeres y niñas de la zona nororiental de Medellín liderat per la
Corporación Amiga Joven
El projecte va tenir com a objectius
principals;
augmentar
el
nivell
d'incidència en polítiques públiques i en
espais de decisió local per al compliment
drets i de les dones a viure sense
violència, mitjançant l'apoderament de
dones, nenes i joves participants, així
com, enfortir les capacitats d'homes
joves i dones joves per relacionar-se des
de l'equitat de gènere amb la finalitat de
transformar les pràctiques patriarcals.


Es van desenvolupar cent vint-i-cinc (126) trobades territorials d’apoderament en
els quals van participar 2658 persones.

Amb grups de dones i persones adultes es van realitzar 11 trobades per a un
total de 178 participants. 4 trobades van ser realitzats amb població universitària de 3
centres d'educació superior i van participar 83 persones. 3 tallers es van realitzar amb
nenes, nens, joves i adults d'organitzacions socials i comunitàries, en aquestes
trobades van participar 70 persones.
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En el propòsit d'implementar reunions per a l'acompanyament a organitzacions
es van realitzar (27) sessions amb formació en Drets de les Dones, i es va fer la
planificació de les 7 accions locals que es van desenvolupar. De forma activa i constant
van participar 10 organitzacions, representades per nou dones de tres de les quatre
comunes de la zona nord-oriental.

Es van elaborar els 5000 exemplars de un periòdic pedagògic per a la incidència
política.

Una Escola de Formació Sociopolítica i de gènere a partir de la participació de
dos grups de dones: un en formació des d'anys anteriors, i un nou grup que arriba per
primera vegada a aquest espai. Durant l'any es van desenvolupar 38 sessions de
l'escola i 18 del laboratori creatiu. En total van participar 78 noies joves.

Es va conformar una Escola de formació en altres amb 87 homes de 3
Institucions Educatives, així mateix es va aconseguir la conformació de dos grups base
per a un procés permanent, el primer amb 14 homes, i el segon amb 4 homes. Amb
aquests grups es va abordar temàtiques com micromasclismes, assetjament de carrer,
orientació i diversitat sexual, sistema sexe gènere, entre uns altres.

Es va realitzar un Intercanvi internacional sobre experiències en treball sobre
altres masculinitats: entre organitzacions locals de Medellín i l’associació CURCUMA,
per tal de Intercanvi internacional sobre experiències en treball sobre altres
masculinitats, durant aquest intercanvi es va poder aprofundir en eines i estratègies
per abordar el treball de prevenció.

Es van realitzar 26 Jornades de formació sobre cabildeo i incidència política amb
una intensitat de 130 hores, aquestes van comptar amb la participació de 125 dones
habitants de 7 comunes de la ciutat, algunes d'elles sense pertinença a espais
organitzatius i altres integrants de 9 organitzacions.

Es va portar a terme participació e interlocució amb la “Mesa de Trabajo Mujer
de Medellín” i “Zoom por los Derechos de las Mujeres” espais des dels quals es
compleix l'objectiu de fer seguiment al Pla de desenvolupament i s'habiliten espais per
a la interlocució amb l'administració municipal.

En el marc del projecte es va realitzar la primera setmana de gener de 2019 un
intercanvi anomenat: Apoderament i prevenció de les violències masclistes en entorns
juvenils, amb la participació de Entitats locals participants: Associació Cúrcuma,
Trama Serveis Culturals, Fundació INDERA, GrediDona, Tamaia viure sense
violpencia. Amb el suport de la Taula Catalana per Colòmbia, Associació Cúrcuma, la
Fundació Indera i el Col·lectiu Maloka.

Veure vídeo de la campanya a:
https://www.youtube.com/watch?v=LeDT0hsO8a8
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MEMÒRIA ECONOMICA
BALANÇ PROVISIONAL 2017
INGRESSOS
Quotes

1.200 €
6.950
€
24.730
€
62.515 €

Donatius
Recursos propis
Generalitat Catalunya
Institut català de les dones
Departament treball
Benestar i Familia
Immigració
Servei d'Ocupació
Ajuntament de Barcelona
Conveni 2017 Regidoria Feminismes
Subvenció ciutat
BCN Justícia Global
XAJI
APIS
Coop. Amiga Joven Medellin 2016/17
Agéncia catalana
EPD Xarxes
EPD Construint ciutadanies globals contra el
feminicidi
Coop Colómbia OFP 2016/17
Diputació de Barcelona
Cessió espais Bonnemaison
Àrea d'igualtat i Ciutadania.
Feminicidis
Obra social La Caixa
Oficina
TOTAL

9.120 €
14.400 €
7.000 €
20.995 €
11.000 €
147.770 €
20.300 €
18.250 €
32.361 €
20.286 €
56.573 €
86.307
1.850 €
27.154 €
57.303 €
25.824
10.885 €
6.939 €
8.000 €
3.000 €
3.000 €
358.296 €
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DESPESES
Despeses d'estructura
Despeses d'espais UGT
- Retribucións personal
- Varis (desplaçam,material, fotoco,bancs,telèf.)
Lloguer informàtic
Material informàtic
Gestoria
Material oficina i tallers
Comunicació
Assegurances
Despeses derivades de la realizació d'activitats
- Talleristes, Conferenciants, Artistes
- XII Fòrum estructura Bonnemaison
Feminicidio
Taleristes i altres professionals
Participació immigració entitats col·laboradores
Desplaçaments- Dietes
Despeses Enviaments Contraparts
Lloguer espais diversos
Material tallers
Quotes entitats on col·laborem
TOTAL

122.383 €
2.600 €
102.201
€
7.689 €
611 €
1.980 €
1.265 €
1.984 €
3.910 €
143 €
235.913 €
446 €
10.885 €
11.014 €
53.742 €
18.020 €
11.312 €
128.390
€
981 €
733 €
390 €
358.296 €
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COMUNICACIÓ I IMATGE
El 2017 ha estat un any de reflexió i anàlisi comunicatiu per l’entitat. Amb un nou
pla de comunicació, hem treballat per preparar la web per una nova etapa,
l’adaptació a la llei de transparència i una transformació cap a la facilitació d’eines
de participació de les entitats vinculades. El primer semestre de 2018 serà
decisiu per dur a la pràctica aquests canvis.
Durant 2017, s’ha pogut donar un impuls a la comunicació, gràcies al suport
d’alumnat en pràctiques, la contractació d’una professional de comunicació
durant uns mesos a través d’un programa de Barcelona Activa, i la incorporació
de més persones a la plantilla de l’entitat.
Aparicions a mitjans:

Pel que fa a les xarxes socials, hem aconseguit augmentar el nombre de
seguidores i les impressions, fent així créixer l’impacte de les nostres accions:
XARXA SOCIAL
Facebook

SEGUIDORES
4310 (595 més que 2016)

INTERACCIONS
No mesurable

Twitter

3488 (859 més que 2016)

Instagram (perfil obert a
2016, però dinamitzat a partir
de juny del 2017)

447 (400 més que 2016)

243291 (29412 menys que
2016)
871 (753 més que 2016)
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VOLUNTARIAT
Durant el 2017 hem enfortit la participació del voluntariat i la seva presència dins de
l’entitat. Gràcies a la figura dels voluntaris i de les voluntàries, hem pogut arribar a més
persones a través d'accions de sensibilització al carrer, al Fòrum contra les violències
de gènere, al Concurs per l’erradicació de la violència masclista així com als projectes
de prevenció. La tasca del voluntariat és, per tant, imprescindible per al
desenvolupament dels projectes de sensibilització de l'entitat des dels seus inicis.
Per altra banda, hem millorat la comunicació a través del grup de WhatsApp, amb 44
persones membres actualment. Per una banda ha facilitat molt l'organització i la
comunicació directa i per altra s'ha establert com un espai virtual de creació de vincles
on ens hem pogut relacionar entre voluntàries i treballadores compartint articles,
activitats i convocatòries interessants sempre al voltant de la violència de gènere.
L'objectiu principal de la coordinació de l’equip de voluntàries ha estat augmentar la base
social conformada pel voluntariat de la nostra entitat i així ha estat, al 2017 s'han
incorporat: 40 persones per col•laborar en projectes de manera puntual i 20 d'aquestes
persones s'han incorporat de manera fixa a l'equip de voluntariat.
Les voluntàries s’han implicat en les diferents activitats i accions que hem realitzat des
de la nostra entitat, que han estat:







Concurs per erradicar les violències masclistes: 10 voluntàries a l'acte de lliurament
de premis.
XIII Fòrum contra les violències de gènere: 60 voluntàries
Actes solidaris al carrer: total: 82 voluntàries
o Diada de Súper Jordina: 45 voluntàries
o Mostra d’entitats 11 de setembre: 12 voluntàries
o Campanya als Mercats: 25 voluntàries.
Concentracions: 4 voluntàries de mitjana per concentració
Projectes de Prevenció :
o Aprenentatge i Servei com a eina de transformació social vers les
violències de gènere: 100 voluntàries (alumnes)
o Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat (Trobades) total: 20 voluntàries de
la Plataforma a les Trobades
o IntegrACCIONS: 60 voluntàries (alumnes d’Integració Social) que van
participar, dinamitzant activitats per l’alumnat de secundària, al Fòrum Jove.

Finalment, s'han organitzat sessions d'intercanvi i coneixença per a enfortir els vincles
entre les mateixes voluntàries i les treballadores de l'entitat i d'aquesta manera afavorir
al benestar i el sentiment de pertinença de les voluntàries en el si de l'entitat.
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Amb el suport de

Plataforma unitària contra les violències de gènere
Rambla Santa Monica nº10. Barcelona 08002
Tel.: 627 3983 16
prouviolencia@violenciadegenere.org
www.violenciadegenere.org
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