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PRESENTACIÓ. QUÈ FEM?
La Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere (PUCVG), és una entitat sense
afany de lucre que treballa des de fa 15 anys amb l’objectiu d’aglutinar totes aquelles
persones i entitats de la societat civil que des de diferents sensibilitats volen erradicar
la violència vers les dones de la nostra societat. La Plataforma Unitària contra les
Violències de Gènere impulsa i dona suport al conjunt del moviment social que lluita
pels drets i la llibertat de les dones, per erradicar les violències masclistes. Des del teixit
social i la ciutadania promou el treball en xarxa, comparteix, intercanvia idees,
experiències i bones pràctiques, per aconseguir-ho. Emprèn a nivell local, autonòmic,
estatal i internacional diferents accions i projectes de prevenció, sensibilització,
incidència i cooperació, amb les entitats i persones que formen part del moviment i que
aporten la seva expertesa per dur-los a terme, contribuint a la consecució dels objectius
que es marquem en cada etapa. Igualment, canalitza les demandes de necessitats de les
dones per que es transformin en mesures i polítiques públiques i vetlla pel seu
compliment.
La PUCVG vol aconseguir una societat lliure de violència vers les dones, contribuint al
canvi cap a una societat solidària i equitativa, amb igualtats de drets reals, respectuosa
en les diversitats, sense discriminacions, on sigui impensable el domini dels homes sobre
les dones. La PUCVG vol ser referent i liderar, tant en el moviment social, com en la
ciutadania i a les institucions, les estratègies que totes juntes acordem per acabar amb
les relacions patriarcals imperants en tots els àmbits vitals.
La Plataforma, constituïda legalment com a associació al 2004, treballa en xarxa amb les
125 entitats que s’han adherit durant aquests anys i que tenen l’estatus de sòcies, a
partir de la següent missió, visió i valors.
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Missió
• La nostra missió és, lluitar per l’erradicació de la violència masclista, cercant les
estratègies adients per vèncer les resistències al canvi de bona part de la societat,
ancorada en una cultura masclista i patriarcal. El treball en xarxa és la nostra força,
compartim idees, experiències i bones pràctiques, ens nodrim mútuament impulsant un
moviment social per erradicar la violència contra les dones de la nostra societat.

Visió
• La Plataforma unitària contra les violències de gènere té la visió de contribuir al canvi cap
a una societat més justa, igualitària i lliure de violència masclista, emprenent a nivell local,
autonòmic i estatal, diferents activitats i projectes de prevenció, sensibilització i
incidència, així com de suport a moviments de dones al món. Tot això, sempre amb la
col·laboració de la ciutadania i treballant en xarxa amb altres entitats i institucions de
l’àmbit.

Valors
• El Dret a les dones a viure en una societat lliure de violències.
• Solidaritat i suport a les dones que pateixen violències
• Fer visible la realitat i l’amplitud de la violència contra les dones: ens neguem a ser-ne
còmplices amb el nostre silenci.
• Desvetllar les creences i els estereotips culturals que sustenten aquesta violència i que es
transmeten de generació en generació.
• Evidenciar la necessitat de crear mesures de prevenció que evitin la reproducció
d’aquestes conductes.
• Difondre públicament els diferents recursos existents d’atenció a les dones que pateixen
violència i exigir-ne de nous.
• Donar espai a totes les entitats i associacions que treballen per l’erradicació de la
violència contra les dones.
• Construir llaços de solidaritat internacional amb las lluita per l’erradicació de la violència
masclista en altres territoris del món
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QUI SOM?
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ÀREA DE SENSIBILTIZACIÓ
Des de l’àrea de sensibilització de la Plataforma promovem i desenvolupem accions i
iniciatives per desmuntar les creences i estereotips que perpetuen les violències
masclistes vers les dones generant espais de reflexió i de mobilització ciutadana.
Volem despertar en les persones, una consciència crítica i transformadora, a través de
diferents accions: formacions, campanyes, activitats al carrer, actuacions artístiques,
concursos, exposicions i també la presencia a Internet i a les xarxes socials.
Entre les moltes accions que organitzem, l’any 2018 destaquem el XIV Fòrum Contra les
Violències de Gènere i les concentracions que fem cada tercer dilluns de mes, com a
protesta i homenatge a les dones assassinades a causa de la violència masclista.
1.1 XV Fòrum contra les Violències de Gènere

Fotografies del XIV Fòrum contra les violències de gènere

Des de 2005 la Plataforma Unitària Contra Les Violències de Gènere organitza durant
tres dies al mes de novembre el Fòrum contra les Violències de Gènere amb la finalitat
de generar un espai de formació, reflexió crítica i intercanvi obert a la ciutadanía al
voltant de les violències masclistes. El Fòrum és part de l’essència de la Plataforma i és
on es pot veure més reflectit el resultat del treball en xarxa, amb les entitats i la
ciutadania. S’ha consolidat com un espai de trobada a Barcelona i de reflexió ciutadana
sobre aquelles qüestions d’actualitat que ens preocupen al voltant de la lluita contra les
violències de gènere.
Aquest any 2018 hem celebrat el XIV Fòrum contra les Violències de Gènere, a
Barcelona els dies 8, 9 o 10 de novembre de 2018, on es va a reflexionar al voltant de
les violències institucionals i va tenir el lema “Fem Caure el Patriarcat”. Aquesta ha estat
una de les edicions més exitoses.
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Van participar aproximadament 2.000 persones i 80 entitats vinculades a la PUCVG. Es
van organitzar 6 taules rodones, 4 grups de treball sobre, 1) Tràfic amb finalitats de
explotació sexual, 2) CIES i Centres penitenciaris dones privades de llibertat, 3) La
violència en l’àmbit sanitari i 4) Combatent el racisme institucional des dels feminismes;
27 activitats i xerrades simultànies dirigides a la població general i 11 dirigides a la
joventut en el marc del XIV Fòrum Jove i 8 de la 7na Trobada XAJI (va tenir una
participació de 200 joves i 30 professors i professores que van participar a un cafè
tertúlia sobre coeducació i prevenció de la violència de gènere). Finalment es va realitzar
l’acte de cloenda, amb 150 persones assistents.
El XIV Fòrum jove s’ha adreçat a joves de 6 centres educatius diferents de Barcelona (Ins
Vila de Gràcia, Col·legi Virgen del Carmen, Escola Garbí Pere Vergés Esplugues, INS
Jaume Mimó, Centre d'estudis Dolmen i l’INS Flos i Calcat). En total s’han realitzat 8
activitats especifiques sobre prevenció de violències de gènere emplenant diferents
metodologies de participació com el teatre, expressió corporal o les xerrades. Al XIV
Fòrum Jove s’ha promogut un espai de participació, diàleg i trobada mitjançant el treball
en xarxa i la connexió amb la resta de projectes que es desenvolupen dins la Plataforma
amb els col·lectius joves.
S’ha de destacar que en aquesta edició del Fòrum vam comptar amb una important
participació internacional: Leage for Lebanese Women's Rights, Mousawat Association
Wardeh Boutros for Women's Work, Arab Women Organitzation of Jordan, Direction de
l'Équité et de l'Égalité de Genre, Ministère de Femme, de la Famille et de l'Enfance de
Senegal; Plataforme des Femmes de Senegal, Ministeri de Gènere del Govern de
Moçambic, Punt Focal de VdG de Fórum Mulher de Moçambic, Graines de Senegal i
Fédération pour Les Droits des Femmes FLDF Ouarzazate-Marroc.
A l’espai del XIV Forum es va comptar amb la inauguració de l’exposició artistica
"Defensoras" obra fotografica d’Ester Perez Berenguer sobre la defensa del territori, la
identitat indígena i la igualtat entre dones i homes a Guatemala i Hondures de Suds, una
de les entitats de la Plataforma.
S´ha publicat el llibre d´actes de totes les ponències celebrades durant els tres dies del
Fòrum i es pot veure el vídeo resum del XIV Fòrum.
La valoració per part de les entitats i persones voluntàries que han col·laborat en la
organització i realització del XIV Fòrum ha estat molt positiva; han aportat idees
innovadores, treballant solidàriament per afavorir que el XIV Fòrum fos un èxit. Les
persones assistents van apreciar l’increment de les seves capacitats per identificar les
violències de gènere i per detectar casos de violència l'entorn més proper, i han après
noves idees de formes de violència de gènere que encara no consideraven.
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Beneficiàris directes del XIV Fòrum
30

6 80 94 80

218
60

1915

Persones assistents al Fòrum
Moviments de dones de Senegal, Moçambic, Líban i Jordània
Joves assistents al Fòrum Jove
Docents assitents Fòrum Jove
Centres Educatius
Col·laboradores i voluntàries
Talleristes i ponents expertes
Entitats vinculades al Fòrum

1.2 Concurs per l’Eradicació de la Violència Masclista

Cartel del XIV concurs i grup d’estudiants guanyadors de l’Institut Ronda de Lleida

La finalitat del concurs per l’eradicació de la Violència masclista és promoure la reflexió
i fomentar la sensibilització al voltant de la problemàtica de la violència masclista. L’any
2018 hem celebrat el XIV Concurs per l’eradicació de la violència masclista, aquesta
edició va tenir el lema "Només si és si" amb l’objectiu de visibilitzar com dones, lesbianes
i trans ens apoderem dels nostres cossos i de les nostres sexualitats. Aquesta
convocatòria va mostrar quines estratègies teixim davant de la reiterada vulneració dels
nostres drets, com dia rere dia reivindiquem el plaer, el desig, l'autocura i la llibertat
com a pilar de les nostres relacions afectives.
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L’any 2018 es van presentar 30 curtmetratges que van reflexionar sobre la violència
sexual, la discriminació sexista, LGTBI-fòbia i la llibertat. Es van realitzar vídeos de fins a
5 minuts que es van penjar a Xarxes socials com Instagram. Va ser al mes de desembre
que es va celebrar l’acte de lliurament de premis i es van visionar 7 curtmetratges
seleccionats pel jurat del concurs al Casal de Joves Palau Alòs de Ciutat Vella.

Beneficiàris directes
20

4 15

7
150

Joves participants del concurs
Centres Educatius participants a Barcelona i Lleida
Personal Docent implicat
Entitats participants
Voluntàries

1.3 Concentracions Contra les Violències Masclistes

Fotografies de concentracions contra les violències masclistes del 2018

Amb l’objectiu de promoure la mobilització social vers la violència de gènere i visibilitzar
la importància de tenir unes xifres de feminicidis ajustades a la realitat per dimensionar
correctament el fenomen, al llarg de l’any fem cada tercer dilluns de cada mes una
concentració a la plaça Sant Jaume, organitzada conjuntament amb altres
organitzacions de la Plataforma. Son concentracions contra les violències de gènere i els
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feminicidis, per fer homenatge a les dones assassinades al llarg de cada mes. A excepció
del mes d’agost, la resta de mesos de l’any es fa sempre una concentració d’aquest tipus.
Les entitats de la Plataforma que han participat d’aquesta activitat l’any 2018 han estat
les següents: PUCVG (gener), Iaioflautas (febrer), ApoderART (març), Aliats del
Feminisme (abril), PUCVG (maig), Dones de Blanc (juny), Associació de dones Ca l’Aurèlia
(juliol), F.Artes (setembre), Consell de la Joventut de Barcelona (octubre),
Associació Helia (novembre), CCOO (desembre). Aquest any, a més, hem realitzat una
altra concentració al barri de Sagrada Família en el marc de la Festa Major.

1.4 Dones de Blanc

Fotografía actuació de Dones de Blanc i cartel de l’actuació del mes de juny de 2018

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 per compartir pensaments i idees
entorn a la violència vers les dones i transmetre-les a la gent a través de l'expressió
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corporal. L’any 2018 amb Dones de Blanc, la Plataforma, ha organitzat i participat en 4
activitats específiques d’actuació i teatre.

1.5 Accions al carrer
Des de la Plataforma creiem que és molt important sortir al carrer i transmetre a la
ciutadania el missatge de que la violència masclista requereix de la implicació de tothom
per aconseguir eradicar-la. 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.
Accions principals del 2018:
▪

Diada de Súper Jordina

Cartel Diada Súper Jordina 2018 i fotografia de participants en la Diada

11

Memòria d’Activitats 2018
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
Des de fa 6 anys, sortim al carrer durant la diada de Sant Jordi (23 abril) per sensibilitzar
la ciutadania i per recaptar fons que es destinaran al programa “Trenquem el silenci”,
activitats de prevenció en l'àmbit educatiu i familiar. Amb el lema "Per un Sant Jordi no
sexista", es vol trencar amb els estereotips de gènere, que fomenten desigualtats i
acaben desencadenant diferents tipus de violències. Recollim llibres amb temàtica o
contingut feminista, i/o que visibilitzin la contribució a la lluita pels drets de les dones.
Els últims cinc anys, hem ubicat la parada al Passeig de Gràcia, 1.
▪

Campanya Mercat- Construïm barris lliures de masclisme

Fotografies de la Campanya Construïm barris lliures de masclisme a dos mercats municipals

La Campanya Construïm barris lliures de masclisme té com a finalitat sensibilitzar la
ciutadania respecte la realitat i l’amplitud de la violència contra les dones i recaptar
recursos per finançar el programa Trenquem el silenci, per prevenir la violència de
gènere a escoles de primària i secundària. L’any 2018 es va realitzar al mes de març en
commemoració del Dia Internacional de la dona. Vam estar a tres mercats de Barcelona:
La Llibertat-Gràcia, Sants i Santa Caterina-Born.
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ÀREA DE PREVENCIÓ
Des de la Plataforma entenem la prevenció com una eina de transformació social per
potenciar nous models de convivència i de socialització lliures de violència, promovem
la coeducació a la comunitat educativa per visibilitzar, eliminar i revertir de manera
crítica totes aquelles desigualtats, conductes i creences normalitzades que atempten
contra la integritat de les dones i totes aquelles persones no heteronormatives per
motius d’identitat de gènere, d’expressió de gènere o orientació afectivosexual.
L’any 2018 l’àrea de prevenció ha estat composada per 5 accions i/o projectes
executades als centres educatius i en l’àmbit no formal atenent a un total de 1.306 joves,
68 docents, 6 AFA’s de 11 Centres Educatius de Primària, 31 Centres Educatius de
Secundària, 11 Centres Educatius del Lleure i amb la col·laboració de 38 entitats
adherides a la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere.
2.1. Trenquem el Silenci

Activitat de prevenció al centre Marcel·lí Moragas
amb els i les alumnes de 2n de primària

Activitat de prevenció al Institut Camps
Blancs amb alumnes d’integració social

Trenquem el Silenci és un projecte que executem amb 22 entitats especialitzades en el
treball preventiu envers les violències de gènere oferint activitats a diferents centres
educatius i de lleure a traves d’un catàleg on es sistematitzen les diferents propostes.
Arribem així a treballar amb un públic divers que inclou joves, infants, docents,
monitors/es, famílies i altres persones participants d'activitats a l'àmbit del lleure.
Totes les activitats s’han desenvolupat a traves de diferents metodologies, hem treballat
els rols i estereotips de gènere, les violències LGTBI+, la prevenció de l’assetjament o
bullying i la diversitat sexual i afectiva.
Aquest any hem col·laborat amb el districte de Nou Barris a un projecte de prevenció
que involucrava totes les escoles de primària de la zona nord del districte. Amb aquesta
col·laboració hem treballat la prevenció de les violències de gènere i l’assetjament entre
13
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iguals arribant a 210 noies i nois de 6é de primària. Tota una experiència molt
enriquidora en col·laboració amb l’entitat Cúrcuma SCCL.
Hem seguit col·laborant en el projecte de EnCORatja't que està desenvolupant l'entitat
de lleure Fundesplai que permet introduir la perspectiva de gènere dins la seva proposta
pedagògica formant a monitores, educadores i també treballant amb joves i famílies que
participen en les activitats del lleure que ofereix l'entitat. Treballem amb totes les agents
implicades en la prevenció de les violències i les diversitats afectives i sexuals. Aquesta
esta sent una experiència molt interessant que ens està aportant una nova perspectiva
i l’oportunitat de treballar en un àmbit amb característiques noves. Amb l’ EnCORatjat
hem fet 13 activitats 325 persones sensibilitzades.

B e n e f i c i à r is D i re c te s
1106 Joves participants
68 Docents participants
6 AFA’s participants
6 Centres educatius de primària
25 Centres educatius de secundària
11 Centres educatius de lleure
4 Activitats adreçades a monitores i professorat
22 Entitats implicades

2.2 Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat (XAJI)

Fotografies de les trobades de la XAJI

La Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat és un projecte de prevenció de violència que
es va iniciar l’any 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.
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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 i en els diferents territoris.
La XAJI està present als sis instituts públics del municipi de Cornellà, i al Districte de Sant
Martí a Barcelona, on s'ha estat treballant en xarxa a nivell de territori per a incidir en el
teixit associatiu i fomentant la participació de les persones joves en els seus contextos.
En total participen vora unes 200 persones joves (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.
Cada any al projecte s’organitzen dues trobades amb els grups de joves de la XAJI (11 de
maig de 2018 al Citilab de Cornellà i 9 de novembre de 2018 a l’espai Francesca
Bonnemaison de Barcelona). A la primera trobada es van compartir estratègies i tota la
trajectòria recorreguda posant de manifest les realitats diverses on va participar cada
grup. La segona, ha estat per cohesionar les diferents XAJI, on es van treballar les
motivacions i les necessitats a cobrir com a agents XAJI. Amb el professorat s’han
compartit experiències i s’està configurant un grup multidisciplinari i que compta amb
persones de referència dins la lluita feminista per poder teixir estratègies i articular
iniciatives que exigeixin la coeducació com una realitat.
Els grups de la XAJI desenvolupen diferents accions de sensibilització emmarcades,
principalment, dins dels dies 8M, 25N i la Diada de Súper Jordina. Entre aquestes cal
destacar accions de sensibilització als centres educatius i l’elaboració de tríptics
informatius. Durant tot el curs s’han realitzat sessions de seguiment on s’han generat
debats entorn temes d’actualitat, s’ha abordat la tolerància a la violència i de quina
manera la podem revertir al context escolar i al nostre quotidià. Al Districte de Sant
Martí s’ha realitzat una trobada per a compartir les accions realitzades, on es va convidar
a TVClot, així com les XAJI de Cornellà ha participat dels actes institucionals del municipi.
Durant l'any 2018 han estat 9 les entitats de la Plataforma Unitària contra les Violències
de Gènere 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.
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Beneficiàries directes
10 12
6

25

250

Entitats implicades

Grups XAJI

Joves participants

Porfessorat participant

Centres Educatius

2.3 Fem Acció contra el masclisme
El projecte Fem Acció consisteix 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: el Centre
Educatiu Salvador Seguí, entitats del Trenquem el Silenci
i públic jove que assisteix al XIV Fòrum contra les
Violències de Gènere. La intervenció principal es fa amb
l’alumnat d’Integració Social del CFGS Salvador Seguí;
rebent sessions formatives per part de les entitats del
Trenquem el Silenci. Després junt amb les entitats van
preparar conjuntament un seguit d’activitats de
prevenció a la 7ena Trobada de la XAJI que aquest any ha
estat emmarcada en el XIV Fòrum contra les violències de gènere. D'aquesta manera
s'han creat sinergies entre dos projectes existents de l'entitat per tal d'articular accions
significatives i evitar desenvolupar accions socioeducatives aïllades.
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2.4 APS. Aprenentatge Servei amb perspectiva de gènere
Aquest projecte es basa en la metodologia de
l’Aprenentatge Servei amb l’objectiu de que l’alumnat dels
centres educatius pugui aplicar la perspectiva de gènere als
seus coneixements curriculars per posar-los en pràctica en
la preparació i realització d’una acció al territori, vinculantse amb la comunitat i l’entorn més proper. El projecte
inclou sis hores de formació amb l’alumnat i quatre hores
de formació per al professorat sobre la introducció de la
perspectiva de gènere i intercultural a l’aula, per tal de
millorar l’atenció en la diversitat de gènere, el respecte a la
diversitat sexual, l’equitat, la interculturalitat i la inclusió.
Ambdues formacions les imparteixen les entitats implicades en el projecte. Finalment el
projecte va promoure la creació de vincles amb les entitats dels diferents barris on es
troba el centre, ampliant l’abast de l’acció sensibilitzadora.

B e n e f i c i àr i e s D i r e c t e s
Centres Educatius
Entitats Implicades
Alumnes Implicats
Professorat implicat
2
35

11

135
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2.5 Procés de intervenció en violència masclista amb col·lectius de dones migrades

Fotografies dels tallers realitzades amb col·lectius de dones migrades

Durant l’any 2018, hem donat seguiment a un procés d'intervenció comunitària que es
dirigeix a erradicar la problemàtica de les violències masclistes al territori català
mitjançant la inclusió en el mateix de las dones migrades, des dels enfocament de
gènere, de dret i interseccionalitat. Així mateix, hem desenvolupat el projecte
“Prevenció de la violència de gènere en col·lectius de persones migrades”, finançat
mitjançant Conveni entre la Generalitat i la Obra Social la Caixa, i el projecte “Construïm
juntes estratègies comunitàries i interculturals contra les violències masclistes”, finançat
i en articulació amb la Secretaria General del Departament d’Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Cataluña i que està en la seva fase de finalització. Participen al procés
la Plataforma unitària contra els violències de gènere, Tamaia Viure sense violència,
SCCL, SURT i Mujeres Pa’lante.
Tots dos projectes han previst la implementació de diverses activitats amb l’objectiu
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 la
ciutadania. Paral·lelament les entitats que representen el grup motor han començat un
treball de posada en comú i anàlisis dels resultats i troballes dels projectes que estan
desenvolupant conjuntament, per a poder construir un programa d'intervenció a mig
termini, que pugui tenir un impacte a nivell autonòmic en l’exercici del dret fonamental
de les dones migrades a viure una vida lliure de violències masclistes.
Les activitats realitzades en l'àmbit d’aquest projecte han estat les següents:
▪

Jornades de treball per a l’eradicació de la violència de gènere en col·lectius de
persones migrades. Amb l’objectiu d’eradicar les violències masclistes entre les
dones migrades les quatre entitats del grup motor hem dut a terme unes
jornades de treball compartint metodologia, necessitats detectades, propostes i
reptes de futur. Mitjançant aquestes jornades hem assegut les bases per
treballar la planificació d'un programa d'intervenció a mig termini.
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Procés d’acostament a la condició de les dones migrades del barri de la
Verneda i La Pau del Districte de Sant Martí. La Plataforma unitària contra els
violències de gènere ha realitzat aquesta activitat que representa la primera fase
d'un procés d'acció comunitària i s'ha dirigit a establir un procés per a la
identificació de les associacions, agrupacions i referents comunitàries,
pertanyent al col·lectiu de dones migrades i radicalitzades al barri.
Realització d’un Cicle de Diàlegs Interculturals a Badalona Sud amb dones de
diferents orígens. Amb l’objectiu de generar un espai de diàleg empoderador
entre les diferents entitats i dones migrades i autòctones de Badalona ha estat
una activitat coordinada per la Fundació Surt.
Sessió formativa al mòdul “d’igualtat de gènere i violència masclista”. La
Fundació Surt ha realitzat una sessió dins el mòdul C per a dones nouvingudes
on s’ha treballat sobre la igualtat de gènere i la violència masclista, s’ha facilitat
informació a les dones i s’han treballat les dificultats en que es troben pel fet de
ser dones, migrades i en situació de violència. S’ha proporcionat recursos i
informació en relació als drets de les dones migrades.
Grup de “diàlegs interculturals al Raval” amb dones de diferents orígens. La
Fundació Surt ha portat a terme un grup de Diàlegs amb dones de diferents
orígens on s'ha desenvolupat el mateix procés que l'activitat a Badalona, enfocat
a l’apoderament i la mentoria, posant èmfasi en les competències de cada dona
per integrar-se al nou territori i sortir de la violència, així com també, s’ha
motivat a les dones per a convertir-se en referents d’altres dones.
Acollint les dones del Món. Activitat d’integració, apoderament i prevenció de
les violències masclistes per a dones nouvingudes realitzada per Tamaia Viure
sense violència, SCCL on se’ls ha facilitat una aproximació cultural i social al
context de Catalunya.
Mentoria i expertesa per Teixir estratègies d’apoderament amb les joves.
Tamaia Viure sense violència, SCCL ha realitzat un programa d’apoderament i de
prevenció de les violències masclistes per a dones joves de cultures diverses.
Trobades amb dones de Collblanch i de La Florida (Hospitalet de Llobregat).
Mujeres Pa’lante ha convocat i realitzat quatre trobades amb les dones
musulmanes, magrebines, àrabs, pakistaneses i de l'Índia a les zones de Collblanc
i de la Florida a Hospitalet de Llobregat. S’ha elaborat una estratègia comuna de
suport entre les dones per poder enfrontar les situacions de violència de gènere
i s'ha treballat el disseny d’un manifest en contra del racisme a les institucions.
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Beneficiàries directes
Homes participants entre 25 i 56 anys
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ÀREA D’ACCIÓ INTERNACIONAL
El suport internacional entre dones és fonamental per combatre el sistema patriarcal, i
per eradicar les violències masclistes, amb l’objectiu de donar suport a organitzacions
colombianes en les seves lluites per viure lliures de violències, l’any 2018 la Plataforma
ha portat endavant tres projectes a Colòmbia amb dues organitzacions socials:
Organización Femenina Popular i la Corporació Amiga Joven, les quals han estat
subvencionades per la Direcció de Justícia Global i per l’Agència Catalana de cooperació
per al desenvolupament.
3.1. Projecte de Construcció de Pau “Fortaleciendo la participación de las mujeres en
los diálogos nacionales y regionales por la construcción de paz en el territorio”

Multiplicació de coneixements a Puerto Wilches,
25 de setembre de 2018.

Sessió d’ Agendes Territorials per la pau, B/meja
10 de Novembre de 2018.

L'organització “Femenina Popular” des del projecte “Mujeres y Paz” desenvolupat en
col·laboració amb la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere de Barcelona i
finançat per la Generalitat de Catalunya, ha enfortit la participació política i social de les
dones en els espais d’incidència i diàleg nacional i regional per a la construcció de la pau
en els territoris de Magdalena Medio de Colòmbia. L’èxit d’aquest programa ha permès
enfortir la capacitat d’exigir a les titulars de drets en el context d’implementació dels
Acord de Pau amb les FARC i de negociació amb l’ELN (Ejercito nacional de liberación).
En el marc del projecte s’ha format a vint lidereses del nord-orient colombià a una escola
de formació política. Els coneixements i les reflexions generals a l’escola van ser
replicades a 12 territoris amb les dones dels comitès base. S’ha elaborat una Agenda
d’Incidència Regional al territori de la Madalena Medio a través d’una plataforma amb
30 organitzacions socials de dones i mixtes denominada per a la construcció de pau i la
participació de les dones. L’elaboració d’una agenda d’incidència internacional a la qual
va participar una delegada de la OFP en diverses reunions a Barcelona i Vitòria. Aquesta
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agenda també va formar part de la OFPO a les jornades “Les dones protagonistes de la
Pau a Colòmbia” organitzades per la Taula Catalana de la Pau i els Drets Humans amb
Cooperació i la Plataforma a la tardor de 2018.
És pot consultar el vídeo resum de les jornades i l’intervenció de la OFP.
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3.2 Projecte Gènere i Emprenedoria Econòmica “Fortaleciendo la capacidad de
emprendeduría económica de mujeres víctimas del conflicto armado en el Magdalena
medio”

Dorma Irma Echavarría amb la seva iniciativa
productiva de” huevo semicriollo”

Delegada de la OFP en l’intercanvi d’ experiències
amb dones palestines.

Amb el projecte de Gènere i Emprenedoria Econòmica s’han millorat les capacitats
d’emprenedoria econòmica de seixanta dones víctimes del conflicte armat a Colòmbia i
en situació de pobresa. En el marc del projecte s’han realitzat sessions formatives en
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administració, apoderament personal i bones practiques en la producció. Les dones
participants han augmentat les seves capacitats tècniques en el desenvolupament de les
seves emprenedories productives. Conjuntament s’han elaborat plans d’inversió
conforme el pla de negocis de la línia productiva. Igualment, el projecte ha proporcionat
assistència tècnica i seguiment permanent per a les beneficiaries des de la dimensió
psicosocial i productiva, que els hi permet una retroalimentació constant de les
pràctiques de les dones per a la seva millora i sostenibilitat. Gràcies al projecte, les dones
han pogut comptar amb ingressos econòmics generats per unitats productives familiars
empreses i enfortides des de l’execució del projecte. El 100% d’aquestes empreses es
troben en funcionament de manera autònoma i son liderades per les beneficiaries, les
quals manifesten un augment de la seva capacitat de prendre decisions de manera
autònoma i l’enfortiment dels seus projectes vitals.
Actualment està en funcionament una “Red Regional de Productoras y Consumidoras”
articulada en xarxa des de cada municipi d’incidència del projecte que desenvolupa
practiques agropecuàries sostenibles i promou l’intercanvi solidari d’aliments, així com
l’apoderament i el lideratge de les dones des de l’estratègia d’encadenament productiu.
Finalment, les dones del projecte van participar a un intercanvi de bones practiques amb
organitzacions a Palestina que ha permès l’aprenentatge d’estratègies organitzatives i
polítiques de les dones, així com pràctiques exitoses d’emprenedoria productiva. Totes
aquestes accions han estat articulades integralment a través de l’acompanyament
psicosocial que contribueix a la millora del benestar personal de les emprenedores amb
sessions individuals i de grup de teràpia psicològica orientada a generar més eines per
afrontar les situacions viscudes derivades del conflicte armat en les seves vides i des de
l’acompanyament en educació emocional.

Beneficiàries directes
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Iniciatives productives
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3.3 Projecte Pau amb Justícia de Gènere “Ampliando las capacidades institucionales y
ciudadanas para promover una participación e incidencia igualitaria en la construcción
de Paz desde las mujeres”.
Aquest projecte ha permet la formació i sensibilització de personal funcionari
d’institucions colombianes per a augmentar la seva incidència com agents de
transformació i promotors de l’equitat de gènere des de les institucions publiques. A les
formacions, els participants han après sobre les implicacions del patriarcat en les formes
relacionals d’aquesta cultura que promou i reforça la guerra contra les dones i contra la
pròpia natura.

Beneficiàries directes
4

79
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35

Processos formatius

Tallers desenvolupats

Organitzacions socials implicades

Persones formades
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ÀREA DE INCIDÈNCIA POLÍTICA
Des de la Plataforma impulsem accions i participem en espais d'interlocució, campanyes
i accions diverses que reivindiquen la implementació i eficàcia de polítiques públiques
per superar la violència de gènere.
4.1 Participació i treball en Consells i Plataformes
▪

Plataforma CEDAW ombra

La plataforma CEDAW ombra està
composta per un grup molt divers
d'organitzacions
de
dones,
organitzacions no governamentals de
cooperació al desenvolupament i altres
organitzacions de la societat civil, amb
la finalitat de participar en el procés
d'examen que durà a terme el Comitè
per a l'Eliminació de tota forma de
Discriminació contra les Dones

Fotografia d’una trobada de la Plataforma CEDAW
Sombra

(CEDAW). La Convenció (CEDAW són les sigles de Convenció sobre l'Eliminació de tota
forma de Discriminació contra la Dona, aprovada per ONU i ratificada per 187 països,
entre ells Espanya) exigeix als Estats Part entre altres aspectes que no discriminin, que
prenguin mesures per a eliminar la discriminació existent i que modifiquin el paper
tradicional d'homes i dones en la societat.
El 8 d’abril de 2018 la Plataforma CEDAW Ombra va a publicar el balanç de l’informe
intermedi presentat per la Plataforma CEDAW Ombra España. Aquest és un treball de
seguiment de l'evolució de les qüestions sobre violència de gènere i dones i nenes
refugiades, i el compliment de la convenció de la CEDAW. L’informe es va a enviar al
comitè de la CEDAW de l’ONU.
▪

Plataforma Estambul ombra

La Plataforma Estambul ombra (oberta per a
presentar un Informe Ombra al GREVIO), es va
constituir a l'abril de 2018 per la Plataforma
CEDAW ombra España, la Plataforma 7N contra
les violències masclistes i altres organitzacions
feministes: Aquesta nova plataforma desenvolupa la seva tasca entorn d'aquest informe
tant a partir de l'experiència dels Informes Ombra al Comitè CEDAW com de les
mobilitzacions feministes contra les violències masclistes. La PUCVG forma part
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d’aquesta Plataforma. Al maig de 2018 es va començar la preparació de l’informe ombra
que es presentarà com a resposta de l’informe estatal que ha de presentar al 2019
l’Estat.
Al 2018 hem treballat diferents conceptes a la Plataforma CEDAW Catalunya i el 6
d’octubre hi ha una Jornada a Madrid per arribar el consens sobre tots els territoris de
l’Estat. Montserrat Vilà i Mª Luisa Garcia presenten les conclusions de Catalunya al
plenari. El 15 de novembre es va presentar oficialment a la premsa i es va lliurar al
GREVIO.
▪

Coordinadora de Mujeres para la Participación i la Igualdad (COMPI)

Fotografia de la trobada de la COMPI a Lorca, Murcia, en
2018

La COMPI es va fundar en el 2010, compta amb la col·laboració de 29 associacions i
federacions de tot l'Estat, entre aquestes, la PUCVG. La COMPI té com a finalitat
promoure la màxima participació de la societat civil, en particular les organitzacions de
dones de base associativa, en la lluita contra la discriminació i en la promoció activa de
la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, en diferents àmbits, entre
aquests, l'eradicació de la violència.
Al 3 de Març del 2018 es va celebrar l’Assemblea de la COMPI a Madrid. Igualment, vam
participar a les Jornades de la COMPI organitzades a l’octubre de 2018 a Lorca, Murcia.
▪

Grup de violències del Consell Nacional de Dones de Catalunya

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) és l'òrgan col·legiat de participació
i consulta de l'Institut Català de les Dones que integra les representacions de les entitats
que treballen en programes en favor de la igualtat i la promoció de la dona. Durant l’any
2018 la PCUVG va participar a les reunions del Grup de violències del CNDC.
▪

Representant a la Comissió Nacional per una Intervenció Coordinada Contra la
Violència Masclista (CNVM)
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La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista té
com a objectiu impulsar, fer el seguiment i avaluar les actuacions sobre violència
masclista que duu a terme la Generalitat.
Enguany, la PUCVG ha treballat sobre el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere
2018-2021 presentat en procés participatiu per l’Institut Català de les Dones (ICD). Hem
aportat un document amb 6 Objectius:
1. Compromís i transparència amb les violències masclistes. Aconseguir un pressupost
estable, amb perspectiva de gènere i amb increment anual per aquest eix no
subjecte a canvis polítics.
2. Garantir l’atenció de les dones dels diferents territoris que es trobin en les situacions
de violència masclista definides en la llei 5/2008.
3. Garantir que les professionals de la xarxa d’abordatge de les violències masclistes
tenen formació continuada i cura per prevenir el burn out.
4. Realitzar una veritable estratègia de prevenció a diversos nivells.
5. Pal·liar la greu situació que es dona a òrgans judicials.
6. Un autèntic abordatge en xarxa i coordinat.
▪

Liderem l’avaluació dels 10 anys de la Llei 5/2008 del Dret de les dones a
l’eradicació de les violències masclistes

Acte amb entitats feministes al Parlament per commemorar
els 10 anys de l’aprovació la Llei 5/2008

En 2018 es van complir 10 anys de la Llei 5/2018 del dret de les dones a erradicar la
violència masclista. La Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, així com
diverses entitats, va participar de la redacció de la Llei 5/2008, com a entitat consultora,
responent a un dels principals objectius amb que va ser creada la Plataforma: la
incidència política per una articulació legal que defensi els drets de les dones. En el marc
del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, dilluns 19 de novembre de 2018 va
tenir lloc a l’auditori del Parlament de Catalunya un acte per commemorar el desè
aniversari de l’aprovació de la Llei 5/2008 i avaluar-ne la seva aplicació. La Montserrat
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Vilà, presidenta de la PUCVG va intervenir a l’acte al Parlament. Aquí es pot veure el
video de l’acte al Parlament.
Igualment, la PUCVG va presentar un document d’avaluació de la llei en una jornada
realitzada el 23 de novembre.
▪

Consell de les Dones de Barcelona

Fotografia de la celebració d’un consell de les Dones de Barcelona

El Consell de les Dones de Barcelona és un espai participatiu on debatre i tractar
qüestions d’interès per a les dones de Barcelona. Té caràcter consultiu: aconsella,
assessora i proporciona criteris i elements de judici a organismes de l’Administració
municipal. El seu objectiu fonamental és aportar i enriquir la mirada de gènere en totes
les polítiques de l’Ajuntament, per tal d’avançar envers la justícia de gènere a la ciutat
de Barcelona. La PUCVG va participar a la sessió del 25 de Gener sobre el Procés de
construcció del nou Pacte del Temps de Barcelona. Aquí es pot consultar acta del Plenari
del consell de les dones del Gener de 2018.
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4.2 Entrevistes i Accions d’incidència Política en que participem

Cartels de diferents accions de reivindicació e incidència política en las que ha participat la PUCVG

Al llarg de l’any 2018 la Plataforma ha participat i impulsat diferents accions de
reivindicació i incidència política, entre les que destaquem la realització de comunicats
i entrevistes a mitjans de comunicacions sobre qüestions vinculades a la incidència
política de la Plataforma.
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

4 de gener: entrevista a la Montserrat Vilà al “Diario Feminista”: Retos del
movimiento feminista.
19 de gener: vam participar a la preparació de la campanya per la Vaga
Feminista del 8 de març de 2018.
23 de gener: suport al comunicat, Una justícia cega, no és justícia! de la
Plataforma contra las violències de gènere 25 de novembre de Granada, en
referència a les últimes accions en el procediment judicial de Juana Rivas.
1 de març: intervenció Ràdio Sant Vicenç programa La República sobre la
preparació del 8 de març.
5 de març: entrevista a la Montserrat Vilà a Fundació Alternativa. Veus de
dones sobre les reivindicacions del 8M i les campanyes als mercats.
12 de març: signem el comunicat de suport a les treballadores del CEMAU-VM
de Barcelona.
18 d’abril: la Plataforma a través de Montserrat Vilà, participarem a Madrid al
conversatori "Estrategias colectivas y feministas para la incidencia política
contra las violencias machistas"
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▪
▪
▪

▪

▪
▪

26 d’abril : publiquem un comunicat en resposta a la publicació de la sentència
del judici de "La Manada".
Participem a Novembre feminista, preparant i anant a la Concentració i
posterior manifestació fins davant del Tribunal de Justícia de Catalunya.
16 de maig: La Plataforma proposa als ajuntaments donar suport a una moció
arrel de la sentencia del cas “La Manada”. Podeu veure moció i comunicat de
premsa.
16 de maig: Concentracions contra l’incompliment per part del Govern central
del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, ja que el projecte de
pressupostos no inclou els 200 milions d’euros fixats per lluitar contra aquesta
xacra.
24 de maig. Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament.
Participem amb Dones x Dones en la preparació de l’acte.
Octubre: Participem a la preparació del 25 de novembre amb Novembre
feminista.
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VOLUNTARIAT

Fotografia de voluntàries de la PUCVG a la campanya dels mercats
Construïm barris lliures de masclisme

La Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere a l’any 2018 ha enfortir el seu
objectiu de promoure la participació ciutadana en la lluita per a l’erradicació de les
violències de gènere i per al dret a una vida lliure de violències masclistes, reforçant la
seva base de voluntariat.
Cal esmentar la importància que per a la nostra entitat té la participació de persones
voluntàries, prenent en compte que és una de la seva raó de ser. A través de les accions
realitzades amb la col·laboració de les voluntàries i dels voluntaris, hem arribat a més
persones, i hem donat a conèixer l'entitat a més espais.
Gràcies al voluntariat hem pogut desenvolupar diverses accions i sensibilitzar una gran
part de la ciutadania. Moltes de les voluntàries i voluntaris que han pres part dels nostres
projectes han enfortit el seu sentiment de pertinència cap a l'entitat, incorporant-se als
grups de treball a partir dels quals s'organitzen i planifiquen de manera participativa
totes les intervencions de la Plataforma.
Hem millorat la gestió de les eines digitals utilitzades per a la comunicació amb l'equip
de voluntariat, a través del grup de whatsapp, que ha agilitat l'organització i el contacte
directe, a més d'haver enfortit el vincle. Al mateix temps, per a incrementar la base de
persones voluntàries, hem intensificat les accions comunicatives virtuals i presencials a
les nostres xarxes socials, pàgina web, portals de promoció del voluntariat i durant les
mateixes accions de sensibilització directa que desenvolupem.
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Les voluntàries i els voluntaris s’han implicat a les diferents activitats i accions que hem
realitzat des de la nostra entitat, que han estat:
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COMUNICACIÓ I IMATGE

El 2018 ha estat un any de millora comunicativa per l’entitat. Les accions comunicatives
que s’han portat a terme al llarg d’aquest any són les següents:
▪

▪

▪

▪

▪

Creació de una nova Web. La nova web ens ha permet comunicar el que fem i
arribar a més gent, amb un format àgil i millor en termes de transparència,
accessibilitat, responsabilitat i facilitat de gestió.
Adaptació de la llei de transparència. D’altra banda, hem treballat en l’adaptació
a la llei de transparència i hem aconseguit una millora cap a la facilitació d’eines
de participació de les entitats vinculades.
Butlletí. El butlletí l’hem enviat bimensualment amb l’objectiu de comunicar a
les entitats sòcies les novetats i l’avanç de les accions portades a terme al llarg
de l’any.
Xarxes Socials. Hem aconseguit aquest any augmentar considerablement el
nombre de seguidores, fent créixer l’impacte de les nostres accions.
- Facebook: Hem augmentat 777 seguidores, respecte l’any 2017.
- Twiter: Hem augmentat 852 seguidores, respecte l’any 2017.
- Instagram: Hem augmentat 692 seguidores, respecte l’any 2017.
Mitjans de comunicació. L’any 2018 hem aparegut a mitjans de comunicació
portant les reivindicacions per un món lliure de violències envers les dones,
destaquem les següents aparicions:

Data
11/10/2018

Mitjà
Xarxa Òmnia

Tìtol
XIV Fòrum contra les violències de
gènere

15/10/2018

XarxaNet

XIV Fòrum contra les violències de
gènere

24/10/2018

La
Independent

Barcelona: XIV edició del Fòrum
contra les Violències de Gènere

8/11/2018

Berenjena
lésbica

el XIV Fòrum contra las violències
de gènere

Enllaç
http://xarxaomnia.gencat.cat/noticie
s/xiv-f-rum-contra-les-viol-ncies-deg-nere
http://xarxanet.org/agenda/xivforum-contra-les-violencies-degenere
http://www.laindependent.cat/index
.php?option=com_content&view=art
icle&id=7898%3Abarcelona-xivedicio-del-forum-contra-lesviolencies-de-genere--laindependent--noticiesgenere&catid=226%3Anoticiesbreus&Itemid=305&lang=es
https://inoutradio.com/berenjenalesbarcelona-celebra-el-xiv-forumcontra-las-violencias-de-generoentrevista-a-la-escritora-martagarzas-autora-del-libro-un-te-

33

Memòria d’Activitats 2018
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere

11/11/2018

Diario
Feminista

XIV Fòrum contra las violències de
gènere a Barcelona

5/11/2018

Govern.cat:

Inaugurada la trobada
internacional 'Moviments de dones
i feministes del sud global: lluites
compartides

18/11/2018

SinPermiso.inf
o

Las mujeres engendramos un
mundo de derechos universales

quiero-de-repuesto-mostra-filmsdones-femup/
https://eldiariofeminista.info/2018/1
1/11/xiv-foro-contra-las-violenciasde-genero-en-barcelona/
https://govern.cat/pres_gov/AppJav
a/govern/notespremsa/309337/inaug
urada-trobada-internacionalmoviments-dones-feministes-sudglobal-lluites-compartides.html
http://www.sinpermiso.info/textos/l
as-mujeres-engendramos-unmundo-de-derechos-universales
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MEMÒRIA ECONOMICA

INGRESSOS
Quotes
Donatius
Recursos propis
Generalitat Catalunya
Institut català de les dones
Departament treball
Benestar i Família
Immigració
Ajuntament de Barcelona
Conveni 2018 Regidoria Feminismes
Subvenció ciutat
BCN Justícia Global
XAJI
APS
Coop. Amiga Joven Medellin 2017/18/19

1.200 €
2.610 €
22.500 €
46.140 €
9.240 €
13.400 €
7.000 €
16.500 €
138.450 €
20.300 €
14.600 €
40.559 €
20.286 €
42.705 €

Agència catalana
EPD Construint ciutadanies globals contra el feminicidi
Cooperació Colòmbia OFP 2017/18
Diputació de Barcelona
Cessió espais Bonnemaison
Àrea d'igualtat i Ciutadania.
Feminicidis

123.311 €
41.358 €
81.953 €
26.485 €
10.885 €
6.600 €
9.000 €
16.000 €

Oficina
Obra social La Caixa Immigració 2018/2019
Obra social La Caixa trenquem el silenci 18/19
TOTAL

3.000 €
10.000 €
3.000 €
376.696 €
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DESPESES
Despeses d'estructura
Despeses d'espai seu
- Retribucions personal
- Varis (desplaçament ,material, fotocòpies ,bancs,
telèfon.)
transport
Informàtica
gestoria
Material oficina i tallers
Comunicació
Assegurances
Despeses derivades de la realització d'activitats
- XII Fòrum estructura Bonnemaison
Feminicidio
Talleristes i altres professionals
Intèrprets
Desplaçaments- Dietes
Enviaments Contraparts
Lloguer espais diversos
Material tallers
Quotes entitats on col·laborem
TOTAL

175.023 €
8.452 €
143.247 €
10.689 €
1.430 €
3.665 €
1.573 €
3.005 €
2.672 €
290 €
201.673 €
10.885 €
7.000 €
63.090 €
1.692 €
12.516 €
103.052 €
1.728 €
1.320 €
390 €
376.696 €

36

Memòria d’Activitats 2018
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
COL·LABOREN
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