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QUÈ ÉS LA
PLATAFORMA?
La Plataforma neix l’any 2002, a l'escalfor
del moviment de dones i el teixit social
que, des de mitjans dels 90, lluitaven per
acabar amb la violència vers les dones.
Fruit de les lluites i treballs dels grups de dones i
feministes de les darreres dècades arreu del món,
es produeix un reconeixement a nivell internacional i a nivell estatal dels drets humans de les
dones i nenes com una part dels drets humans
universals i explícitament, un reconeixement de la
violència vers les dones. També al 1993 a la
Conferència de Viena de Drets Humans i al 1995 a
la IV Conferència Mundial sobre la dona de
Beijing. Al 2002 l'Organització Mundial de la Salut
descriu la violència a la parella com un problema
de salut pública.
Manifestació del 8 de març de 2020 a Barcelona
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El 2002, a l’Estat espanyol es va debatre
per primera vegada al Congrés dels
Diputats una llei integral contra la
violència de gènere que s’aprova el
2004.

Concentració contra els feminicidis, amb Cuida la Vida. Setembre 2020
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Definitivament la violència vers les dones
deixava de ser un problema de l’àmbit privat
per començar a ser un problema social i estar a
les agendes polítiques de tots els estats. Enmig
d’aquests debats, un grup de dones de les
vocalies de les AVV de l’Eixample de Barcelona
vam veure la necessitat d’unir forces i ens vam
organitzar com una xarxa social contra les
violències de gènere. Aquesta xarxa, juntament
amb altres entitats i organitzacions de dones,
també sindicals i polítiques, va construir la
Plataforma Unitària contra les Violències de
Gènere de Catalunya.
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Primera assemblea de 2020 a la Bonnemaison

La Plataforma va esdevenir una entitat
que coordinava, mobilitzava i alhora
pressionava a les institucions per aconseguir mesures públiques i recursos
adients i suficients per l’atenció a les
dones i per la prevenció de les violències de gènere.
Es va començar amb les concentracions
periòdiques als barris de Barcelona per "trencar
el silenci" contra la violència vers les dones,
implicant al teixit social del barri i fent així cada
vegada més gran la Plataforma, a la que
progressivament es van unir moltes entitats al
voltant del manifest unitari de constitució. En
aquests disset anys de treball constant del dia a
dia hem anat creixent en projectes i en
influència dins del món associatiu i consolidant
una solidesa unitària entre les associacions i
entre les administracions públiques.

Uns projectes que construïm entre totes les
entitats, persones voluntàries i professionals
que hi participem. També, en els últims anys
hem implementat projectes de cooperació
amb Colòmbia, Palestina i Moçambic, hem
format part del projecte europeu GEAR, hem
ampliat la nostra participació a les xarxes amb
la Plataforma CEDAW “sombra”, la COMPI,
WAVE i hem fet projectes conjunts amb
entitats punteres en els seus camps d’expertesa que ens han aportat aprenentatges i
experiències molt valuoses per construir el
camí de la Plataforma.
La Plataforma continua treballant per esdevenir referent unitària en la lluita contra les
violències masclistes, i l’horitzó que enfoquem
és la seva erradicació en aquest segle XXI.
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El 2014 ens vam proposar consolidar els
nostres projectes i obrir noves línies
per poder avançar en el que són els
nostres senyals d’identitat: la incidència social, la incidència internacional i la incidència política. El Fòrum,
el Trenquem el Silenci i la XAJI són els
nostres tres projectes motor.
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2020: L’ANY EN QUÈ LA
PANDÈMIA ENS HA FET
MÉS FORTES

2020 ha estat l’any que mai oblidarem. Al mes
de març vam haver de reinventar-nos i
adaptar-nos a una situació insòlita i sense
precedents per poder continuar endavant
amb els projectes i accions de l’entitat.
Un any en el qual la crisi sanitària, econòmica i social ha
portat a l’extrem moltes situacions que ja partien de la
precarietat, en el que les necessitats socials han canviat
i en el que el paper de les entitats del tercer sector ha
estat clau per no perdre el nord entre tanta incertesa, i
apostar per posar les cures i la vida al centre, per sobre
dels interessos econòmics.
Però aquesta crisi no ha impactat per igual a tothom i
ha deixat a moltes dones i les seves criatures en
situacions realment complicades. Aquestes conseqüències han estat especialment greus en dones en
situació de violència masclista, a les que l’aïllament
social i la reducció de recursos on accedir durant els
confinaments, han augmentat el risc i la vulnerabilitat, i
han dificultat l’accés a les xarxes de suport.
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I tot i que algunes no han pogut aguantar i han hagut de
plegar, les xarxes, el suport i el treball conjunt, han
contribuït a minimitzar aquest impacte. Des de la
Plataforma estem orgulloses i agraïdes de formar part del
teixit social, no només del nostre territori, sinó també
d’altres parts del món, on les conseqüències de la
pandèmia estan encara més agreujades per conflictes
diversos.
El pla estratègic 2019-2023 continua sent la nostra guia.
Però totes les planificacions creades per enfrontar 2020 es
van veure alterades amb les mesures per contenir la
pandèmia. L’estabilització d’un equip tècnic creat
pràcticament des de zero el 2019, va suposar un repte, però
alhora una motivació pels projectes de sempre que
s’estaven transformant, i els nous que s’estaven gestant.
La digitalització dels processos, el teletreball i l’augment de
presència a l’entorn digital, han estat les nostres aliades
per no quedar-nos enrere en la imatge externa de l’entitat i
per poder mantenir les accions i els projectes actius. L’ADA,
Apoderament de Dones Adolescents i joves, l’Índex de
Qualitat Social, Gènere i Diversitat en l’àmbit educatiu
(IQSGD) o Construïm barris lliures de masclisme, son
alguns dels projectes que han estat gestant-se durant
2020 i que ens emociona que es puguin materialitzar el
2021.
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Moltes entitats han hagut de fer maniobres
extremes per continuar en actiu i poder
mantenir els seus serveis essencials per la vida,
molts cops, fent front a la falta de suport
institucional.
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ
Aglutinar i dinamitzar el màxim
nombre d'organitzacions per
mobilitzar i sensibilitzar el conjunt
de la societat en la defensa dels
drets i llibertats de les dones, a fi
d'erradicar les violències masclistes.
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VISIÓ
Ser referent unitària en l'acció social i política
contra les violències masclistes, contribuint
al canvi cap a una societat solidària, equitativa,
amb igualtat de drets i respectuosa en les
diversitats, on siguin impensables les relacions
patriarcals.

VALORS

De funcionament:
Consens
Treball en xarxa
Treball des de la base i assembleari
Experteses
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Socials:
Feminismes
Solidaritat
Diversitat
Compromís
Centralitat dels drets
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DADES ECONÒMIQUES

573.693,01€
Ingressos Totals

564.594,46€
Despeses Totals

9.098,55€
Resultat abans d’impostos:

15,22%
Increment d’ingressos respecte a 2019
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2020: EN XIFRES
Memòria 2020 PUCVG
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9545

86486

Beneficiaris en
projectes
d'incidència
internacional

Abast en les 14 accions
de sensibilització

42
Centres educatius
implicats

978069
Persones d'abast
a XXSS

1.121.242

35000
Persones d'abast
a la web

Persones d'abast
2020
12102

14

Persones
participants
a projectes

Projectes
executats

42
Voluntàries
implicades
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2020: EN OPININONS
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"Com a voluntària sempre sento
que he rebut més del que he
donat, és un plaer pertànyer a
aquest grup".
Voluntària de la Plataforma

"Seguirem lluitant perquè tots
els cossos, tots els pensaments i
tots els espais siguin lliures de
violència".
Voluntària de la Plataforma

"Me he sentido incluida en todo
momento y aprendí aspectos que
utilizaré en mi vida cotidiana".
Participant del Trenquem el Silenci

"Nosotras seguimos porque la
lucha continúa, mientras no se
apague el sol".
Luz Mery Vanegas, Gaitana Fiw

"Nos declaramos en emergencia
nacional. La amenaza que
advertimos y gritamos a viva voz
se ha concretado en las vidas de
las mujeres ".
OFP

"Es mejor ser con miedo que
dejar de ser por miedo. El reto es
seguir siendo".
Gloria Amparo Suárez, OFP

"Moltísimes gràcies per aquest
Fòrum aquest esforç
suplementari per fer-lo en línia i
que no ens perdem aquest espai
que ens congrega a tothom que
estem lluitant contra les
violències i construint les
alternatives".
Participant del Fòrum

El no reconocimiento público de
los feminicidios es una manera de
invisibilizar las violencias
perpetradas hacia las mujeres y
sobre todo invisibiliza las mujeres
como parte de la población. Diluye
el problema y le quita
importancia.
Participant del Fòrum
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INCIDÈNCIA SOCIAL

Impulsem accions i projectes de prevenció de
les violències masclistes, i de sensibilització
de la ciutadania, per promoure el canvi social:

XVI FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE
GÈNERE I FÒRUM JOVE
Els dies 5, 6, 7, 12, 13 i 14 de novembre vam crear, des
de la virtualitat, un espai de trobada, debat i reflexió
ciutadana sota el lema “Les dones: invisibles massa
temps, essencials sempre”. Amb 4930 participants,
58 entitats implicades i 50 ponents i expertes, vam
posar sobre la taula qüestions com les cures i la vida,
les economies feministes, l’antirracisme polític o les
violències institucionals.
El Fòrum Jove va ampliar horitzons, amb una major
presència a les xarxes socials i una proposta
d’activitats molt àmplia i dirigida a col lectius
juvenils molt diversos. Organitzat en col laboració
amb el Consell de la Joventut de Barcelona, va tenir
una participació de 1134 joves.

4930

50

58

1134

Participants

Ponents

Entitats

Joves
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3300
Persones

CONTRA

ELS

Tot i la situació incerta que hem viscut el 2020,
hem mantingut l’espai de denúncia i mobilització, el tercer dilluns de cada mes, recordant
les dones assassinades amb les entitats i les
voluntàries de la Plataforma que ens han
acompanyat,
en
algunes
ocasions
presencialment a la plaça, i en d'altres des de
l'espai virtual. Gràcies a l’aprenentatge dels
mesos de confinament, hem incorporat la
retransmissió en directe de totes les
concentracions, ampliant així el seu impacte
arribant a més de 3.300 persones.

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ

8600
Persones

La pandèmia ens ha obligat a reforçar la
presència a l’espai virtual i deixar enrere les
accions al carrer que tradicionalment veníem
organitzant des de l’entitat, ampliant l'impacte
amb campanyes virtuals com "És Violència
Masclista", "Trenquem Els Estereotips" per la
diada de Súper Jordina i la campanya de
joguines de Nadal, i la campanya de
visibilització de dades de consultes a serveis
d’assistència per part de dones en situació de
violència masclista, juntament amb un
webinar. Tot i el canvi de format, hem
aconseguit arribar a més de 86.000 persones
amb aquestes accions.

DONES DE BLANC

3
Actuacions al carrer

Tot i les dificultats, el grup s’ha mantingut actiu
amb un total de 3 actuacions al carrer i la
creació d’una coreografia virtual d’homenatge
a les dones assassinades, titulada “No volem ser
clavells”, amb un grup estable de 15 dones que
es continuen trobant setmanalment en el taller
de creació.
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CONCENTRACIONS
FEMINICIDIS

“Les dones som essencials per a la vida!
Feminismes per combatre la pobresa,
la precarietat i l'exclusió!”
L’apoderament femení, la superació i la
construcció col lectiva és el que han plasmat
cadascuna de les obres presentades en l’edició
d’enguany.
L’escenari virtual ha permès una exposició
descentralitzada, on passejar i gaudir de les 53
obres presentades des de qualsevol indret. Cal
destacar la participació dels grups aula, que
deixen una forta empremta en els centres
educatius.
Un total de 155 persones, 13 centres educatius i
4 entitats feministes, han participat al concurs,
des de 14 municipis amb representació de les
quatre províncies del territori català.

53
Obres presentades

155
Persones participants

13
Centres educatius

4
Entitats feministes

14
Municipis catalans

Grup de l'Institut Ronda de Lleida, participants al Concurs 2020
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CONCURS PER L’ERRADICACIÓ DE LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES

TRENQUEM EL SILENCI

Accions

1200
Persones

5
Municipis

17
Entitats

La flexibilitat ha estat clau en el Programa
Trenquem el silenci, que ens ha permès
realitzar 42 accions arribant així a 1200
persones de 5 municipis diferents, a través de
les 17 entitats implicades.
El grup de treball ha fet dues trobades que han
permès detectar i conèixer les necessitats i
millores de les accions formatives, com la
necessitat d’adaptació a l’entorn virtual. Aquest
treball comú entre les entitats que formen part
del
projecte,
permeten
sinèrgies
com
l’aprenentatge i el treball en xarxa.
Un any més Trenquem el silenci continua sent
una oportunitat pels centres educatius i els
diferents agents que apropa i permet assumir
el repte d’aplicar la coeducació com estratègia
preventiva de la violència masclista, la
tolerància zero a qualsevol tipus de violència i la
vida lliure.

Taller "Dones i Salut" en el marc del Trenquem el Silenci
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42

El 2020 ha permès l’adaptació de les
activitats de prevenció i sensibilització
a un entorn virtual, viu fresc, proper i
que convida a la participació, la reflexió
i l’aprenentatge.

XAJI, Xarxa Activa de Joventut per la
Igualtat.
La XAJI representa, des de la diversitat i a través
de les veus dels i les joves protagonistes, una
visió diferent de la prevenció de les violències
masclistes.

520
Joves

20

80
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A causa del context de pandèmia, hem hagut de
reinventar noves metodologies i estratègies
d’acció per adaptar-nos a l’aprenentatge virtual.
“La fórmula XAJI 2020” és la suma de:
Una Xarxa juvenil activa: 520 joves formats com
agents de canvi i prevenció de violències;
participants de les accions de sensibilització com
la trobada territorial de Cornellà i de les accions
en format virtual a partir del mes de març.
Una
Xarxa
de
comunitats
Compromeses: 80 docents dels
educatius participants.

Docents

Educatives
13 centres

Una Xarxa amb administracions i aliances
estratègiques: amb 3 territoris representats
(Barcelona, Cornellà i Sant Adrià).
Una xarxa d’expertes i organitzacions referents:
que referencien i coordinen els tres territoris, des
de
l’expertesa
en
l’acompanyament
i
dinamització territorial.

Foto de grup de la trobada de la XAJI de Cornellà, gener 2020

13
Centres Educatius

3
Territoris Catalans

TEIXIM BARRIS IGUALITARIS AMB JOVES
COM A MOTOR DE CANVI
Joves

60
Famílies

8
Professors

El nostre ApS promou la transició cap a un model
coeducatiu amb perspectiva intercultural i de
gènere. La feina s'ha centrat en empoderar agents
de canvi en el marc d'una ciutadania activa per a la
transformació social.
Ara més que mai, hem de treballar sota la
metodologia aprenentatge servei, enfortint a joves,
docents, famílies i la comunitat dels barris on hem
estat presents. En aquest 2020, hem treballat amb
l'Escola La Palmera del Barri la Verneda i la Pau; i
amb l'Institut Flos i Calcat del barri de la Porta de
Barcelona. Un total de 70 joves i infants, 8
professors i professores i al voltant de 60 famílies,
han rebut diferents continguts i recursos, de la mà
d’entitats expertes com la Cooperativa Trama i el
Centre d’Estudis Africans i Interculturals.

NOVES EINES FORMATIVES D’IGUALTAT
PER A AGENTS COMUNITARIS

18
Serveis

150
Joves

24
Professionals

El 2020 hem arrencat una nova línia de formacions
i accions adreçades a professionals i persones
vinculades a entitats socials i serveis socials de
Catalunya, proporcionant eines bàsiques perquè
puguin actuar i prevenir situacions de violència i
discriminació social als seus espais de treball. Amb
l’objectiu d’apoderar als infants i adolescents amb
qui treballen, identificant, revertint i prevenint
actuacions que dificulten el dret a una vida lliure
de violències.
En aquesta primera edició, han participat 24
professionals socials de 18 serveis i equipament
comunitaris, entitats i associacions del tercer
sector, amb accions diverses on s’han implicat 150
joves de tota Catalunya, dades que ens encoratgen
a continuar treballant en aquesta línia.
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PRIMER ÍNDEX DE QUALITAT SOCIAL,
GÈNERE I DIVERSITAT DE L’ÀMBIT
EDUCATIU IQSGD
L’IQSGD és un instrument de transformació social
per avançar de manera constant i progressiva cap
a la igualtat de tracte i d’oportunitats a través de
l’avaluació i del compromís de la direcció i de
l’equip dels centres educatius.

Com a resultat del compromís i de l’avaluació, el
centre educatiu pot obtenir el reconeixement
anomenat “Camí al Violeta” o directament el
“Distintiu violeta de l’àmbit educatiu”.

PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE EN COL LECTIUS DE PERSONES
MIGRADES
Amb aquesta iniciativa hem promogut la defensa
dels Drets de les Dones d'origen migrant i divers,
mitjançant espais de participació, debat i
sensibilització, arrel de l’exercici dels drets de
ciutadania i del Dret Humà a una vida lliure de
violència. Han participat un total de 7 entitats
dedicades al treball amb dones migrades i
diverses, Diàlegs de Dona, EAMISS o MUET. Hem
arribat a 410 dones i homes de Catalunya, que han
participat en diferents accions, com el col loqui
“Dones migrades i diverses en temps de
pandèmia: essencials i invisibilitzades”.
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El 2020 la Plataforma juntament amb l’Associació
Forgender Seal han elaborat una proposta per
generar l’IQSGD que serà aplicable a tots els
centres educatius d’educació formal i d’educació
no formal, que busquin reduir les desigualtats
socials i de gènere, que s’interpel lin com a
impulsors de l’agenda 2030 i ambicionin construir
societats a partir d’una educació transformadora
on la perspectiva de gènere, els drets humans i la
diversitat siguin eixos transversals de la seva
actuació.
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El suport internacional entre els moviments
feministes al món és fonamental per combatre el
sistema patriarcal, i per erradicar les violències
masclistes, per això, donem suport als moviments
socials de dones en les seves lluites per viure lliures
de violències.

DONES JOVES ACTIVES AL DIÀLEG
SOCIAL I A LA CONSTRUCCIÓ DE PAU
AMB JUSTÍCIA DE GÈNERE
Contribuïm a augmentar les capacitats de
participació i incidència de dones joves i
societat civil per la construcció de pau amb
justícia de gènere a Medellín, Colòmbia, a partir
de la consolidació d’una xarxa d’escoles
populars de dones constructores de pau, amb
la Corporación Amiga Joven de Medellín. Han
participat del projecte 195 dones joves, 45
dones adultes, 60 homes joves, 10 homes adults
i 70 servidors i servidores públiques.
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DONES PEL DRET A LA PAU I A UNA
VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIES

JUSTÍCIA ECONÒMICA PER LES DONES
VÍCTIMES
DEL
CONFLICTE
AL
MAGDALENA MEDIO
Contribuïm a la justícia econòmica i a enfortir
l’economia feminista popular de la Xarxa de
Productores, víctimes del conflicte i en
condicions de pobresa, per a la generació
d'ingressos, la promoció de la seva autonomia
personal i la reconstrucció dels seus projectes
de vida. Projecte executat amb l’OFP i MigrESS,
i del que s’han beneficiat 225 dones
productores, joves i adultes, víctimes del
conflicte (24-56), 200 dones joves i adultes, part
de la iniciativa d’autofinançament, 6 homes
adults, servidors públics i 2 dones adultes,
servidores públiques.
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Contribuïm a promoure els drets de les dones
colombianes a una vida lliure de violències i a la
pau, a través d’accions de formació i incidència
dirigides a augmentar les capacitats ciutadanes i de lideratge polític de les dones al
Magdalena Medio i el Cauca. Un projecte dut a
terme amb l’OFP, Gaitana Fiw, i Indera, i en el
que han participat 207 dones joves i adultes, 119
representants d’institucions comunitàries, i 35
organitzacions socials.

8

INCIDÈNCIA
POLÍTICA
És important estar present en els espais
d’incidència per reivindicar i exigir la
implementació
de
polítiques
públiques
eficaces per superar les violències masclistes.
Així, el 2020 hem participat activament a:
Plataforma CEDAW Ombra Catalunya i Espanya
Plataforma Istambul Ombra, per presentar l'informe
ombra al GREVIO
Coordinadora de Mujeres para la Participación y la
Igualdad (COMPI)
Grup de violències del Consell Nacional de Dones de
Catalunya
Representant a la Comissió Nacional per una
Intervenció Coordinada Contra la Violència Masclista
(CNVM)
Assemblea 8 de març per preparar els actes
commemoratius del Dia Internacional de les Dones
Novembre Feminista, i preparació dels actes
commemoratius del 25 de novembre, Dia
Internacional per la no violència vers les dones
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Especialment el 2020 ha estat un any en que
les entitats socials hem estat essencials en
l'abordatge de moltes problemàtiques socials
que s’han fet visibles amb la crisi de la Covid19. Per això també hem participat en diferents
campanyes en xarxa amb altres entitats per
exigir a les administracions la cura d’aquestes
entitats.

Entre les diferents accions d’incidència,
destaquem algunes aparicions als mitjans de
comunicació i articles publicats:
27 de maig, intervenció de Montserrat Vilà Planas al
programa “No ho se” de RAC 1
2 de novembre, promoció del XVI Fòrum contra les
violències de gènere a La Vanguardia, a través de
l’Agència EFE
27 d’octubre, article publicat a la revista Estris,
promocionant el XVI Fòrum Jove.
18 de novembre, entrevista a Montserrat Vilà Planas a
La Independent “Els múltiples estereotips i mites cap
a les dones estan molt integrats dins l’imaginari
social”
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Des del CNDC, vam participar en la redacció del
document “En la crisi de la Covid-19 visibilitzem la
precarietat amb perspectiva de gènere”.
Vam signar el document de demandes “La violència
masclista no s’atura davant del COVID-19”, i ens vam
sumar a la campanya “Som essencials” per exigir a
l’administració
mesures
concretes
per
la
sostenibilitat d’aquestes entitats, davant la crisi
provocada per la Covid-19.
El 4 de juny el Parlament de Catalunya va debatre
una moció per que les institucions catalanes
rebutgessin l'ús del SAP (Síndrome d'Alienació
Parental) com a diagnòstic i eina de criminalització
de les dones. Algunes entitats feministes, ens vam
mobilitzar per fer-ho visible.
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QUI FORMA LA
PLATAFORMA?
LES ENTITATS
L'Assemblea, formada per les entitats sòcies, és el màxim
òrgan de govern i presa de decisions de la Plataforma.
Moltes d'aquestes entitats, posen el seu coneixement,
expertesa i experiència a l'abast dels projectes aportant-los
riquesa i diversitat.

129
129
ENTITATS DE
A CATALUNYA
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Llista de les entitats:
BEST BUDDIES
CANDELA ACCIÓ COMUNITÀRIA FEMINISTA
S.C.C.L.
CAPS - CENTRE D'ANALISI I PROGRAMES
SANITARIS
CASA IBEROAMERICANA DE LA MUJER
CCOO
CENTRE D'ESTUDIS AFRICANS I
INTERCULTURALS - CEAI
CGT - FEDERACIÓ D'ENSENYEMENT DE LA
CGT DE CATALUNYA
CJC - COL LECTIUS DE JOVES COMUNISTES
CNJ - CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT
DE CATALUNYA
COEDUCACCIO SCCL
COL.LECTIU DE DONES EN L'ESGLESIA PER
LA PARITAT
COL LECTIU DE DONES BAHAI'S DE
CATALUNYA
COL LECTIU PUNT 6
COMUNICADORES AMB GRÀCIA
CONFAVC - CONFEDERACIÓ D'ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS DE CATALUNYA
CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
COOPERACCIÓ
CUIDA LA VIDA. ASSOCIACIÓ DE
FACILITADORES PEL BENESTAR
CÚRCUMA SCCL, ACCIÓ, DIVERSITAT I
TRANSFORMACIÓ AMB PERSPECTIVA DE
GÉNERE
DIALEGS DE DONA
DIARIO FEMINISTA
DONES DEL PCC
DONES DEL PSUC-VIU
DONES D'HORTA
DONES EN XARXA
DONES LLIURES DE BARCELONA
DONES SENSE FRONTERES
DONESXDONES
EL DESPERTADOR
EL MUNDO DE LOS ASI
EL SAFAREIG, GRUP DE DONES FEMINISTES
DE CATALUNYA

Grup de joves participants a l'edició 2020 del Concurs
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ACCIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA
AEP-ASSOCIACIO D'ESTUDIANTS
PROGRESISTES
AKONGA (ACCIÓ KON GANAS)
ALMENA COOPERATIVA FEMINISTA, SCCL
APODERART - AMAD ASSOCIACIÓ
D'ARTERAPEUTES, MUSICOTERAPEUTES I
DANSATERAPEUTES D'EUROPA
ARQUITECTURA SENSE FRONTERES
ASSOCIACIÓ ACCIONS FEM, FEMINISME EN
ACCIÓ
ASSOCIACIÒ BENESTAR I
DESENVOLUPAMENT- ABD
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU
ASSOCIACIÓ CONEXUS ATENCIÓ, FORMACIÓ
I INVESTIGACIÓ
ASSOCIACIÓ DE DONES CA L'AURÈLIA
ASSOCIACIO DE DONES CIBERDONA
ASSOCIACIO DE DONES HEURA
ASSOCIACIÓ DE DONES JURISTES
ASSOCIACIÓ DE DONES PERIODISTES DE
CATALUNYA
ASSOCIACIO DE DONES PLA DE LES
BRUIXES
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES CAN BARO
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DEL BAIX
GUINARDO
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES FONT DE LA
GUATLLA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES SAGRADA
FAMILIA
ASSOCIACIÓ DONES NO ESTÀNDARDS
(DONNES)
ASSOCIACIÓ ENRUTA'T, FORMACIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT PERSONAL
ASSOCIACIÓ MATRIU
ASSOCIACIÓ MIGRESS - MIGRACIÓ I
ECONOMIA SOCIAL SOLIDÀRIA
ASSOCIACIÓ VALENTES I ACOMPANYADES
ASSOCIACIÓ VIOLETA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GENERE
ASSOOCIACIÓ M3SERVEIS SOCIALS
ATTAC CATALUNYA
AVALOT- JOVES DE LA UGT DE CATALUNYA
AVERLASAILAS

ENTESA PER PALLEJA
ESPAI CONEIX SCCL
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
EXIL
F.DE DONES DE CATALUNYA PER LA
IGUALTAT
FACEPA - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS
CULTURALS I EDUCATIVES DE PERSONES
ADULTES
FAVB - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE
VEÏNS DE BARCELONA
FEMINICIDIO.NET - ASOCIACIÓ LA SUR
FIL A L'AGULLA
FUNDACIÓ CLAROR
FUNDACIÓ INDERA
FUNDACIÓ L'ALTERNATIVA
FUNDACIÓ MARIA AURELIA CAPMANY
FUNDACIÓ ORFEO GRACIENC
FUNDACIÓ PRIVADA AROA
FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
FUNDACIÓN PARA LA CONVIVENCIA
ASPACIA
GAM VALLÈS (GRUP D'ATENCIÓ A VÍCTIMES
DE MALTRACTAMENTS)
GENERA
GOGARA
GRUP DE DONES CENTRE SOCIAL DE SANTS
GRUP DE DONES CREA SAFO UB
GRUP DE DONES DE CAN CUIAS
GRUP DE TREBALL I RECERCA EN DONA I
SALUT MENTAL
GRUPO 39 Y MAS
HÈLIA. ASSOCIACIÓ DE SUPORT A DONES
QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA DE GÈNERE
HOMES EN DIALEG
HOMES IGUALITARIS- AHIGE CATALUNYAIAIOFLAUTAS
INFINITA (CASTELLÓ)
INSTITUT DE LES DESIGUALTATS
INTERED
INTRESS - INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I DE
SERVEIS SOCIALS
JOVENTUTS SOCIALISTES DE CATALUNYA

Concentració contra els feminicidis, febrer 2020

JOVES COMUNISTES
LA PIZARRA DE RAIMUNDA
LLIBRERIA PROLEG
LOBBY DE DONES DE CATALUNYA
MAREA VERDE
MINUTES FOR WOMEN
MOUSIKÉ (COMPANYIA DE SUSANA
BARRANCO)
MUJERES PA'LANTE
NOVACT
NUS PROCESSOS SOCIALS I CREATIUS SCCL
PAU SEMPRE
PLATAFORMA CATALANA PEL DRET A NO SER
PROSTITUÏDES
PLATAFORMA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE
GÈNERE DE RUBI
PLATAFORMA DE DONES DE BLANES
PLATAFORMA D'ENTITATS I VEÏNS EL BARRI DE
LA MINA
PROJECTE MEDIACIÓ COMUNICATIVA
PSC- PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA
SECRETARIA DE LA DONA I DE COHESIÓ
SOCIAL DE CCOO DE CATALUNYA
SECRETARIA DE LA DONA IAC-USTEC
SECTORIAL DE GÈNERE I DONA JOVE DE
JOVES D'ESQUERRA VERDA
SOS RACISME CATALUNYA
STOP VIOLENCIES
SUDS -ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
SURT FUNDACIO DE DONES
TAULA D'IGUALTAT DE GRANOLLERS
THEMIS. A.DE MUJERES JURISTAS
TRAMA SCCL
UGT-UNIO GENERAL DE TREBALLADORS
USOC DE CATALUNYA
VERN-COORDINADORA D'ENTITAS DE LA
VERNEDA
VOCALIA DE DONES DE L'A.V.V.DE LA VILA DE
GRACIA
VOCALIA DE LA DONA DE L'A.V.V. ESQUERRA
DE L'EIXAMPLE
VOCALIA DE LA DONA DE L'A.V.V.SANT ANTONI
WOMEN'S MARCH
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QUI FORMA LA
PLATAFORMA?
LES PERSONES VOLUNTÀRIES
Un equip de persones voluntàries creatiu,
compromès i fidelitzat amb les activitats
emblemàtiques de l’entitat i cada cop més
autoorganitzat.
El 2020, les persones voluntàries han contribuït a la creació
d’accions de sensibilització a les xarxes socials que han
permès ser capdavanteres en el recull de dades de la
situació de les dones que sol liciten assessorament i ajuda
durant el confinament per la pandèmia.
Compromís que ha permès crear espais formatius com
webinars, visibilitzar la situació als mitjans de comunicació i
participar en la III Jornada sobre violència masclista i salut
mental.
La dedicació i contribució de les persones voluntàries també
ha possibilitat un Fòrum contra les violències de gènere
totalment virtual, donant suport tècnic per resoldre les
qüestions pròpies de la gestió d’una activitat d’aquesta
envergadura.
Contribuïm a augmentar la incidència social i el rebuig vers
la violència masclista de la ciutadania i els diferents
col lectius que hi formen part.
Trobada de persones voluntàries, gener 2020
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Amb el finançament de:

PLATAFORMA UNITÀRIA
CONTRA LES VIOLÈNCIES
DE GÈNERE

www.violenciadegenere.org
627 39 83 16
plataforma@violenciadegenere.org

