
 
 

 

 



 
 

 

                                                CONEIX LES ENTITATS DEL  TRENQUEM...               
 
 

ABD - Associació Benestar i Desenvolupament:  https://abd.ong  
ONG declarada d’Utilitat Pública, que té els seus orígens a la   dècada dels 
vuitanta. Desenvolupem serveis i programes que donen resposta a totes 
aquelles situacions que generen vulnerabilitat o exclusió social. 
 

 
Accions FEM :              https://www.accionsfem.org/ 

Associació feminista i sense ànim de lucre ubicada al barri de Verdum, 
a Nou Barris neix amb l’objectiu de lluitar i defensar els drets de les 
dones, des del feminisme i l’acció comunitària per generar resposta 
col·lectiva davant les violències patriarcals. 

 
Aliats del feminisme: http://aliatsdelfeminisme.blogspot.com 

Col·lectiu d'homes compromesos amb la lluita feminista. Volen 
desconstruir el model de masculinitat hegemònic i acabar amb els 
nostres privilegis. Reconeixen el feminisme com a punt de partida, 
teoria i praxis per avançar cap al canvi social i acabar amb el patriarcat. 

 
Hèlia Dones:                https://heliadones.org 

Associació sense ànim de lucre, formada per voluntàries i professionals 
que donem suport a les dones afectades per la violència masclista, fins 
aconseguir la plena reparació i recuperació del mal sofert, utilitzant la 
recerca contínua de les necessitats de les dones afectades. 

 
 
Candela Cooperativa: http://candela.cat 

Cooperativa d’acció comunitària i feminista que treballa per una 
transformació social. Mitjançant tallers per a diferents públics, creen 
materials didàctics i disposen d’una assessoria on-line adreçada a 
adolescents i joves. 

 
 

Associació CONEXUS : http://www.conexus.cat 
Associació d’atenció, formació i investigació psicosocials formada per 
psicòlegs i psicòlogues amb una àmplia trajectòria i experiència en 
l’atenció a persones en els àmbits familiar, social i de la salut, així com 
en la formació d’equips professionals i en la recerca. L’objectiu és la 
millora del benestar i de la salut de les persones, especialment 
d’aquelles persones en situació de dificultat, crisi, violència o 
desigualtat; la promoció i millora de les relacions afectives i familiars, 
l'eradicació de la violència, i uns estils de vida saludables i igualitaris. 

 

Cúrcuma Cooperativa: https://www.curcuma.coop 
 

Cooperativa social sense ànim de lucre de professionals de l'àmbit 
psicosocioeducatiu. Dissenyem i oferim serveis educatius i de 
formació en la prevenció de les violències de gènere i l'assetjament 
escolar així com acompanyaments a persones i grups. Entenem el 
conflicte com a oportunitat de transformació i treballem fomentant 
l'expressió de les emocions i necessitats. 

  



 
 

 

 
El Despertador:            https://el-despertador.com/ 

 
Entitat que té la finalitat d’acompanyar en els processos d’auto- lideratge 
personal i professional. Realitzem accions i projectes en l’àmbit de 
l’apoderament personal i acompanyament en processos de canvi. Des 
dels  nostres inicis ens hem centrat en la idea que cadascú de nosaltres 
podem proporcionar-nos el nostre propi benestar i en la importància de 
sentir-nos protagonistes de les nostres pròpies vides.. 

 

 Enruta't:                        https://www.enrutat.org 

Entitat que genera espais per a l’apoderament i la transformació 
personal i social. Apostem per metodologies participatives posant la 
creativitat i el cos al centre. Treballem des d'una 
perspectiva feminista amb èmfasi en les diversitats sexuals i de gènere, 
encaminant-nos cap a la interseccionalitat. 

Averlasailas:        http://averlasailas.org 
Associació sense afany de lucre amb perspectiva feminista que treballa 
per activar la consciència col·lectiva vers situacions de desigualtat de 
gènere. Utilitzem el teatre de les oprimides com a eina per crear espais 
de presa de consciència i reflexió individual i col·lectiva, encaminats a 
la transformació social i personal. Creiem que tot és transformable i que 
totes i tots som agents actives i responsables del canvi de la nostra 
societat. 
 

Coeducacció:               https://coeducaccio.coop 
 Cooperativa que treballa per la transformació educativa des d’una 
 perspectiva de gènere. Concebem l’educació en sentit ampli, present a tots  els 
àmbits de la vida, i creiem en el seu potencial transformador. Treballem  per fer 
de l’educació una eina per avançar cap a una societat més lliure i més  justa on 
cada persona pugui ser qui vulgui ser. 
 

 
Dones de Blanc:         https://donesdeblanc.wordpress.com 

Som un grup de dones que s’expressen amb el cos. Es comuniquen a 
la societat a través del cos per mostrar-se indiferents respecte temes 
que els preocupa com ara la violència vers les dones. 

 
 

   El safareig:                   http://safareig.org 
El Safareig es una associació sense ànim de lucre que treballa per una 
societat lliure de violència masclista, amb una llarga trajectòria en el treball 
d’abordatge de les violències masclistes des dels diferents nivells 
d’intervenció: prevenció, atenció i recuperació, així com en la formació a 
professionals i en l’orientació i inserció laboral a dones. 

 
 
 

Fundació Aroa:            https://fundacioaroa.org 
Entitat que treballa per la millora individual i comunitària, promocionant la 
salut de les persones, sense distinció sociocultural i dins un marc d' 
igualtat, prevenint i atenent els trastorns psicosocials. 
 
 

 
Fundació Salut i Comunitat - Àrea de Gènere, Famílies i Addiccions:                 
                                         https://www.fsyc.org 

Es fonamenta en la prevenció de la violència de parella associada a l'abús 
de drogues. Fa més de 10 anys que contribueix a l'augment de la 
conscienciació i la sensibilitat cap a aquests temes . 

 
 

 



 
 

 

GrediDona:                    http://gredidona.blogspot.com 
Organització sense ànim de lucre amb la missió d’eliminar la violència     en 
totes les seves expressions, protegir a les víctimes y promoure la igualtat 
en les relacions. 

 

Gogara:                         https://gogaratalleres.wordpress.com 
 Associació que dedica la seva tasca a investigar, crear i sensibilitzar des  
d'una perspectiva de gènere i feminista. 
 Fomenta la transformació tant individual com social a partir de la 
 promoció de la consciència crítica i l'apoderament; i contribueix a la  
prevenció de les violències de gènere i a el desenvolupament del  benestar 
sexual. 

 
 

ApoderART:          https://bit.ly/3b8IK4L 
Dinamitzem tallers d' Artteràpia mitjançant Exercicis d’ Expressió Corporal 
i Teatre; Arts Plàstiques; Música i Veu. Tot treballant per la igualtat en pro 
de la consciència de gènere. 

 
 
 

 
Grup de dones CREA: SAFO:   https://bit.ly/3pfhIPK 

Universitat de Barcelona: Grup de dones que dóna un gran impuls tant a 
recerques com a publicacions sobre estudis de gènere. Es col·labora amb 
col·lectius de dones per a superar el sexisme al conjunt de la societat. 

 
 

 
Homes en Diàleg:         http://www.homesendialeg.org 

Homes en diàleg és una associació d’homes que va néixer l’any 2007 amb 
la voluntat d’obrir espais de diàleg on reflexionar al voltant de les 
masculinitats i de les alternatives per a superar la masculinitat tradicional. 

 
 
Homes Igualitaris:       http://www.homesendialeg.org 

Homes Igualitaris és una associació d’homes vinculada a AHIGE a nivell  
estatal, que va néixer l’any 2009  amb la missió d’afavorir la igualtat real i 
efectiva entre homes i dones en les relacions personals i socials; en l'àmbit 
legal, laboral, familiar, educatiu, simbòlic, etc.  
Partim del nostre reconeixement de la discriminació històrica soferta per 
les dones; per tant promovem els canvis en els homes cap a posicions més 
favorables cap a la igualtat i la ruptura amb el model de masculinitat 
tradicional, entenent que això ens beneficiarà a tots i totes. 
 
 

Luciferases:                   https://luciferases.com 
Associació que neix amb la voluntat de brindar eines científiques 
a tota la població tenint sempre en compte la perspectiva de 
gènere. Creiem en una ciència diferent; accessible a tots i totes, 
quotidiana, del dia a dia i que ens ajudi a construir una societat 
més justa. Somiem en convertir-la en una eina que ajudi a fer la 
vida més digna. Pretenem generar un discurs científic diferent del 
que hem escoltat sempre, això ho volem fer a través de les 
formacions en sensibilització de ciència critica i de la creació de 
contingut cultural científic. 

 
 

 



 
 

 

Matriu:                           https://www.matriu.org 
Matriu som un laboratori de democràcia viva, i oferim formacions, 
acompanyament, recerca i creació de materials, amb la finalitat d’afavorir 
que persones i grups esdevinguin agents actius en la construcció de 
relacions i formes d’organització conscients i respectuoses . 

 
 

Mousiké:                       http://mousike.cat 
Mousiké és una entitat sense ànim de lucre que genera projectes artístics, 
socials i culturals. Mousiké treballa des de diferents àmbits artístics: teatre, 
expressió corporal, fotografia i audiovisual, amb l'objectiu d'aprofundir i 
reflexionar sobre temàtiques socials d'actualitat. Per aquest motiu, 
Mousiké interactua amb l'entorn i treballa amb persones de diferents 
disciplines en cada projecte, amb la idea de promoure, dissenyar i 
gestionar projectes creatius i educatius d'impacte social, especialment per 
a públic juvenil. 

 
 
NUS:                               https:nus.coop 

Cooperativa sense afany de lucre integrada per un equip interdisciplinar 
de professionals de les arts escèniques i el món social. Projecte sorgit amb 
la idea de provar noves formes d'intersecció entre l'art, la transformació 
social i la recerca . 
 

 

Trama Coop : https://tramacultura.org 
Cooperativa d’iniciativa social dedicada a la dinamització cultural i la 
sensibilització social des d’una perspectiva transversal, crítica, feminista, 
interseccional i transformadora. 
Propostes dirigides al públic general i a col·lectius específics. Fomentem 
la cultura cooperativa i els valors i pràctiques de l’economia social i 
solidària, l’aproximació als llenguatges artístics, l’anàlisi crítica, el debat 
participatiu i la reflexió col·lectiva sobre el món contemporani, la memòria 
històrica, la perspectiva feminista, la no-violència i les relacions justes i 
equitatives. 


