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INTRODUCCIÓ A  LA MEMÒRIA 

 

El context social actual genera una forta pressió sobre la societat civil que, al seu 

temps, exigeix respostes adients als problemes que afecten la ciutadania. En el cas de 

la violència contra les dones aquestes respostes continuen sent tant o més necessàries 

que mai donat el risc d’involució en el que ens trobem. 

 

La nostra entitat continua sostenint els seus programes d’actuació malgrat la 

dificultat per aconseguir suport econòmic, i ho fa des de la professionalització i 

l’especialització assolides al llarg dels anys. Aquest fet, sumat al treball des d’una 

consciència feminista i, a l’hora, amb una munió de coneixements i pràctiques, es 

constitueix en l’excel·lència en la intervenció, a la vegada que mostra el compromís 

social en els moments de crisis. Volem destacar però que, enguany, el sosteniment 

del projecte hauria perillat sense la solidaritat i compromís de les organitzacions de 

dones, tant de l’àmbit local com internacional, que han mostrat el reconeixement i la 

confiança en la tasca de l’entitat. 

 

Aquest any 2013, ha estat molt ric en activitats d’intervenció social i cultural, tant en 

l’àmbit de l’atenció a dones com en prevenció, participació social, formació i recerca. 

En aquesta línia s’ha posat també en marxa la web de l’entitat www.tamaia.org amb la 

intenció d’intervenir en l’esfera digital, facilitant l’accés al servei i oferint informació, 

documentació i recursos. 

  

Donades les dades tan significatives que diferents estudis han visibilitzat enguany, 

destaquem la importància de la prevenció de la violència masclista en les parelles 

joves. Per aquest motiu, la nostra entitat s’ha compromès amb el projecte de 

prevenció DAPHNE-Gapwork against gender-related violence amb les formacions 

Joves, gènere i violències, “Fem nostra la prevenció”. Seguint aquest fil, amb el 

patrocini de l’Institut Català de les Dones, hem iniciat l’elaboració d’un manual de 

prevenció de relacions abusives en les parelles joves com eina de suport a formadores i 

formadors. 

 

Volem significar també l’expansió internacional del projecte amb la formació realitzada 

en altres països de cultures diferents (Àfrica), i també amb el treball de preparació 

d’unes Jornades Internacionals per compartir sabers i experiències amb associacions 

de dones del Marroc i de Centre Amèrica, a realitzar el 2014. Aquesta expansió ens ha 

permès comprovar que el nostre model d’atenció a dones pot tenir eixos 

universalitzadors. 

 

http://www.tamaia.org/
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A nivell de l’equip, enguany hem assolit canvis que no han alterat la dinàmica ni els 

objectius, i ens han permès enriquir-nos amb les noves incorporacions tot conservant 

els coneixements de les persones que ens deixat. 
                                                                                 

 

La realització d’aquesta memòria ha estat possible gràcies a: 

Beatriu Masià, Rakel Escurriol, Rosa Gonzàlez Graell, Leticia Sánchez Moy 

Barcelona, febrer de 2013 
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PRESENTACIÓ ENTITAT 
 

 

 

TAMAIA, Viure Sense Violència és una entitat 

pionera en el treball en la violència masclista 

nascuda l’any 1992. El projecte es construeix 

amb la visió d’una societat lliure de violències en 

les relacions interpersonals i socials, segura per a 

les dones, les nenes i els nens en les seves vides 

quotidianes i amb un compromís profund per 

l’eradicació de la violència masclista.  

 

El treball de Tamaia es desenvolupa des de tres 

eixos d’intervenció definits en els programes 

següents: 

 

 Atenció terapèutica a dones maltractades. Adreçada a totes les dones que han 

viscut o viuen en situació de violència.  

 Prevenció i participació social. Prevenir i divulgar la problemàtica de la 

violència contra les dones i promoure, així, la transformació social.  

 Formació i recerca. Divulgar els coneixements adquirits, amb i per les dones, en 

els diferents àmbits relacionats amb la capacitació professional i la recerca.  
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ATENCIÓ TERAPÈUTICA  A  

DONES MALTRACTADES 
 

 

Dades globals del programa 2013 

 

Des del Programa d’Atenció a Dones es continua constatant la importància d’un servei 

d’atenció a dones que treballi específicament la recuperació de la violència viscuda. 

Aquest treball profund, que sovint necessita d’un temps llarg, aporta beneficis múltiples a 

les vides de les dones, evitant la repetició de la violència en altres relacions, recuperant les 

estratègies i habilitats de cadascuna en la seva pròpia cura i autonomia, i prenent 

consciència d’un treball personal vinculat directament amb una problemàtica social, com 

és la violència masclista. 

Les entitats de dones sense ànim de lucre sovint han de trobar l’equilibri entre una feina 

molt necessària socialment però que es troba amb limitacions econòmiques i 

d'infraestructura. En temps de crisi però, l’adaptació de l'equip no ha fet disminuir la 

qualitat d’un projecte responsable amb l'atenció a dones. 

El reconeixement de les dones que passen per Tamaia com a expertes en els efectes de 

la problemàtica de la violència masclista, així com en les necessitats de recuperació i 

reparació, és una aportació social d’un valor incalculable. 

 
DONES ATESES 

  
SESSIONS REALITZADES 

 
Dones ateses en atenció 

telefònica 
  

Dones ateses en atenció 
individual  

 
Dones participants en els 

grups                
 

Dones que han rebut 

assessorament             

 
 
141 
 
 
92 
 
 
21 

 

 

16 

  
Servei atenció telefònica 

 
 

Atenció individual 
presencial  

 
 

Atenció individual  
telefònica 

 
Atenció en Grup de 

suport terapèutic 
 
 
 

 
177 
 
 
 
455 
 
 
 
143 
 
 
33 

 

Han format part de l’equip clínic de Tamaia durant l’any 2013 les terapeutes 

especialitzades en violència masclista: Beatriu Masià, Rakel Escurriol, Montse Garcia i 
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Leticia Sanchez Moy. Tot l’equip clínic ha realitzat l’atenció telefònica, l’atenció 

individual i els grups de suport. 

El nostre programa d’atenció a dones maltractades consta de les següents activitats: 

 Atenció telefònica. 

 Atenció Individual. 

 Atenció en grups de suport. 

 
Atenció telefònica 

 

L’atenció telefònica és el primer contacte amb l’entitat i 

les seves terapeutes. En uns dies i horaris concrets 

s’ofereix un espai d’escolta, assessorament i contenció 

especialitzada en casos de violència masclista a la 

parella i a la família. L’atenció és principalment a dones 

que truquen demanant suport o assessorament per la 

seva situació personal, però també s’atén a altres 

persones com poden ser familiars, amistats i 

professionals. 

L’atenció per telèfon és en si mateixa un servei que permet incidir en la detecció de 

situacions de violència, la identificació del risc de la dona que truca, així com també 

permet oferir assessorament i eines respecte el procés personal i el procés dels fills i 

filles en relació a la violència masclista. Per tant es pot prevenir en diversos aspectes, 

entre els que cal destacar la seguretat de les pròpies dones i de les seves filles i fills. 

 
 L’atenció telefònica que es realitza és activa i de 

qualitat, es fa un acompanyament emocional a 

les necessitats que la dona manifesta i s’ofereix 

orientació i assessorament. Quan és necessari 

s'orienta en la recerca de recursos.  

 

Les dones són ateses per l'equip terapèutic que ja 

compta amb uns coneixements i habilitats per tal que aquest primer contacte pugui 

ser d'ajuda, ja que és usual que truquin dones derivades d'altres professionals o 

persones properes que no estan molt segures de si la seva situació es pot definir com a 

relació de violència i que potser no tenen els coneixements suficients per detectar la 
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violència masclista. Aquest tipus d’ajut és eficient per a la no-victimització secundària1 

de les dones 

 

La participació de tot l’equip terapèutic en aquesta atenció comporta l’aportació de la 

mirada i l'experiència de totes les professionals i alhora representa una garantia de 

coherència entre l’atenció telefònica i la presencial. Per a les dones que ja estan en el 

Programa de Tamaia, suposa una continuïtat en el vincle establert a la vegada que els 

hi possibilita compartir moments de dubte i consultar situacions concretes, tot 

permetent atendre situacions d’urgència o crisi dins del procés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El total de 177 atencions des del servei d’atenció telefònica representa un 

manteniment de les atencions registrades en els anys anteriors.  

 

La majoria de les atencions s’han realitzat a dones que han viscut o estant vivint 

situacions de violència masclista (65%), algunes de les quals han trucat en més d’una 

ocasió o també dones que han 

realitzat un seguiment terapèutic 

anteriorment a l'entitat (4.5%) i 

que tornen a trucar amb una 

nova demanda.  

Les demandes que fan les dones 

que truquen són en relació a 

violència masclista a la parella 

(74%) i violència a la família 

(15%), la resta (11%) es correpon 

a altres situacions de violència 

com és la violència per part dels fills/es, violència per part d'altres persones o 

demandes jurídiques.  

                                                           
1 La victimització secundària és el fenomen de tornar a repetir-se la vivència de ser victimitzada a través, ja no de la parella o ex-

parella, sinó per part de les institucions o altres professionals de la intervenció.  Alguns exemples serien: haver de fer un 

peregrinatge de servei en servei, haver de repetir moltes vegades la història de violència a diferents professionals, sentir que es 

posa en qüestió el seu testimoni i no ser creguda, etc.  Malauradament és molt habitual i pot generar que les dones desisteixin de 

cercar ajuda.  

 

NÚMERO TOTAL D’ATENCIONS REGISTRADES 

Atencions a dones maltractades 141 

Altres atencions   36 

TOTAL (categories excloents)  177 
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La resta correspon a atencions a d’altres col·lectius que enguany s'han incrementat 

respecte l'any passat i es detallen tot seguit. Les trucades majoritàries són de 

professionals que ens truquen o bé per fer derivació o bé per altres demandes com 

assessorament sobre la violència o conèixer el servei per a derivacions futures. Les i els 

professionals pertanyen a serveis tant públics (ajuntaments, sanitat, SIADs, serveis 

especialitzats en violència, etc..) com privats (salut, advocats/des, fundacions, etc...). 

Entre les professions de les persones que han fet alguna demanda destaquen els 

següents camps professionals: treball social, medicina, educació, psicologia i dret.  

El segon col·lectiu més nombrós són les persones properes a les dones que estan 

patint violència , d’una banda familiars i d’altra amistats . Les demandes són en relació 

a com ajudar a la dona que està en situació de violència i/o com rebre suport per 

elles/ells mateixos.  

Un altre col·lectiu menys nombrós que acostuma a trucar són estudiants (4.5%) que 

demanen informació respecte la temàtica intentant apropar-se a qui fa el treball 

directe amb les dones, aquesta xifra no és del tot real ja que també fan demandes que 

no es registren des d'altres suports de l'entitat (línia de telèfon de gestió, web i e-mail). 

 
Atenció individual 

 

El treball que es realitza des de l’atenció 

individual per a la recuperació de les dones 

que estan sent ateses al Programa d'Atenció 

a Dones té com a prioritat garantir una 

atenció de qualitat. En aquest sentit sempre 

es té present poder oferir a les dones la 

quantitat de sessions necessàries per a un bon acompanyament en cadascun dels 

casos. Aquestes valoracions es fan des de l'equip clínic de TAMAIA. 

Un altre dels factors que influeixen en les els criteris d'atenció a dones és el número de 

terapeutes de l’equip especialitzat en violència i la disponibilitat de places al llarg de 

l’any. 

El treball per a la recuperació de les efectes de la violència viscuda requereix sovint 

d’un procés que pot durar uns anys. Aquesta duració està relacionada amb diferents 

factors com són: el impacte emocional de la violència, el dany i les seqüeles en funció 

de la intensitat i els anys de violència viscuda, la victimització secundària rebuda en la 

cerca d’ajuda, el fet de tenir fills i filles amb la parella agressora, la violència viscuda al 
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 És als 3 anys de procés terapèutic 
quan les dones mostren una 
recuperació clara respecte la seva 
salut.  “Aprofundiment en el procés de 
recuperació de la salut bio-psico-
social de dones maltractades”. 
(TAMAIA 2010, finançat pel Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya) 

 

llarg del cicle vital, la resolució judicial en el cas de que hi hagi un abordatge des de la 

justícia, etc..., elements presents i diferenciats en cada situació.  

L’atenció terapèutica sovint també comporta un treball de coordinació i derivació 

amb altres professionals i serveis que formen part de la xarxa de recursos, tant 

públics com privats.  Aquest treball, que no és sempre present en tots els casos, en 

general, es considera necessari i afavoridor del procés de recuperació de la dona. 

 

La manera de poder accedir a noves places en el Programa d’Atenció és a través de 

una programació trimestral. Cada trimestre s’ofereixen noves places tenint en compte 

diferents elements com són la quantitat de terapeutes del equip, la quantitat de dones 

en seguiment que té cada terapeuta, les finalitzacions que s’han realitzat al llarg de 

l’any i les possibilitats de l’espai en el que s’atén. Aquesta fòrmula facilita que cada 

terapeuta atengui a dones que estan en diferents moments del procés de recuperació, 

situacions de crisi, de risc i urgència però també moments del procés terapèutic on es 

consolida el treball de recuperació fet al llarg del temps. 

 

La feina terapèutica consisteix en un acompanyament especialitzat que s’adapta a les 

necessitats i demandes de cada dona. Les demandes poden ser variades, poder posar 

límits a una relació abusiva, acompanyament en la separació, treball en les mesures 

d'autoprotecció front situacions de risc de violència, revisió dels efectes que ha tingut 

la violència viscuda, revisió dels efectes que té la violència en els fills i filles, etc 

 

DONES  ATESES  EN ATENCIÓ INDIVIDUAL 

 

Noves acollides 

 

40 

 

Seguiments des de l’any anterior 

 

52 

 
Total dones ateses en atenció individual 

 
92 

  

Les Noves acollides fan referència a les dones que han entrat al programa aquest any. 
Seguiments des de l’any anterior fa referència a les 
dones que van iniciar un treball de seguiment per a 
la  recuperació de la violència en anys anteriors.  
Aquest treball per a la recuperació de les efectes 
de la violència viscuda requereix sovint d’un procés 
llarg. Segons l'estudi que va realitzar l'entitat l’any 
2010, és entre 3 i 5 anys el període on poder 
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començar a constatar la recuperació dels efectes de la violència en diferents àmbits. 
 

S’han combinat, amb una proporció prevista i adequada, les noves acollides i els 
seguiments. S’ha donat entrada a 40 dones noves al programa i s’ha atès a 92 dones. 
El volum de noves acollides s’ha incrementat respecte l’any passat (32). Bon equilibri 
de percentatges entre les noves acollides i els seguiments. Els processos de 
recuperació són llargs i per tant el número de dones que s’incorpora cada any no pot 
ser superior al gruix de dones que continuen el seu seguiment. De tota manera, de 
forma regular, queden places per acollir dones noves.  
 

 

DADES QUALITATIVES 

 

Dones que realitzen un procés de recuperació de la violència 

de llarga durada  

 

 

92 

 

Dones que assoleixen la recuperació dels danys de la 

violència i finalitzen el seu treball terapèutic a TAMAIA  

 

 

19 

 

Les dones que s’adrecen a Tamaia, majoritàriament, inicien un seguiment individual 

per fer el seu procés de recuperació dels efectes de la violència viscuda. Un 

percentatge menor venen buscant una orientació o un assessorament més puntuals o 

concrets i romanen menys temps al programa. El gruix i l’especificitat del programa 

segueix sent el procés de recuperació de llarga durada. 

 

Enguany s’han realitzat un total de 598 

sessions d’acompanyament terapèutic 

individual. El gruix de les sessions que es 

realitzen són les de seguiment ja que les 

d’acolliment es limiten a una o dues 

primeres sessions per cada nova dona del 

programa.  

Les sessions de seguiment telefònic són les 

atencions de suport telefònic continuat a 

les dones que estan en seguiment terapèutic. És una eina que les terapeutes tenen per 

poder continuar acompanyant a les dones en moments d’urgència emocional o crisi. 

Les dones saben que si hi ha moments en que necessiten resoldre alguna urgència 

poden trucar al servei i la terapeuta de referència les atendrà en sessions telefòniques 

que poden variar en relació a la durada. 
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En relació a la procedència de les dones, els 

percentatges han variat considerablement 

respecte l’any passat.  S’ha incrementat el 

nombre de dones d’altres poblacions de 

Barcelona front Barcelona ciutat. Algunes de les 

explicacions a aquest fenomen poden ser, d’una 

banda, la manca de serveis especialitzats en 

municipis fora de Barcelona pot afavorir les 

derivacions per part de les i els professionals que són receptors de dones en situacions 

de violència; de l’altra, moltes dones contacten amb l’entitat per recomanació de 

dones que han estat al programa o familiars que han estat ateses i per tant tenen 

confiança en el servei més enllà del desplaçament que hagin de fer. Altres factors a 

tenir en compte són la seguretat que poden trobar dones que viuen en municipis molt 

petits en ser ateses en un servei fora del seu territori, per qüestions de seguretat, de 

vergonya, etc; també hi ha dones que no han rebut una bona atenció o fins i tot han 

patit victimització secundària en els serveis del seu municipi. I una altra qüestió 

transcendent a tenir en compte és que l'equip, juntament amb les Mentores de 

l’entitat, han realitzat activitats de prevenció i formació fora de Barcelona i aquest 

“fer-se conèixer” pot incrementar les derivacions o demandes. 

 

 
Abordant les franges d’edat de les 
dones del Programa,  constatem que 
enguany ha augmentat el total de 
dones menors de 35 anys 
incrementant-se la franja de 18 a 24 
anys.  Aquesta dada ens aporta 
informació de com les dones més joves 
identifiquen abans les situacions de 
violència i demanen suport terapèutic. 
Això es pot relacionar amb els efectes 
empoderadors del treball de prevenció 
i sensibilització al llarg d'aquests anys. 
Igual que els anys anteriors, la franja d’edat més present segueix sent entre 36 i 50 
anys, seguida per les franges de 51 a 64 anys. En global, la franja majoritària de dones 
és entre els 25 i 64 anys, aquest fet denota una consciència i un treball amb el tema en 
les dones d’edats variades i per tant es confirma que la violència masclista està present 
en totes les franges d’edat. 
 
 
El nivell d’estudis de les dones ateses a Tamaia és mig-alt. Més de la meitat de les 
dones tenen estudis universitaris dada que, d’una banda qüestiona la creença de la 
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dona maltractada sense estudis, i de l’altra, 
ressalta la necessitat del servei que ofereix 
l’entitat per a aquest tipus de dones, que 
poden tenir dificultats o pressions socials 
(prestigi, estatus) per accedir als serveis 
socials i als recursos públics.  
 
Tot i la formació universitària de moltes 
dones, sovint no hi ha correspondència amb 
el seu estatus econòmic, dada que pot 
reflectir l'efecte de la violència en la seva 
capacitat d’obtenció de recursos i alhora el seu empobriment com a efecte directe de 
l'abús econòmic i social molt present en les relacions abusives. 
 
 
La majoria de dones que contacten amb el Programa d’Atenció a Dones estan 
separades de la seva parella agressora en relació al nombre de dones que estan en 
convivència.  
La categoria Altres agrupa altres situacions de violència viscuda que no són per part de 
la parella heterosexual. Recull majoritàriament situacions de violència a la família. 
 

Aquestes dades confirmen la necessitat 
d’un servei especialitzat en la 
recuperació i reparació dels efectes de 
la violència. Les dones, un cop 
separades de l’agressor poden ser més 
conscients del dany que ha provocat la 
violència a les seves vides i de la 
necessitat de ser acompanyades en 
aquest procés, a la vergada poden 

continuar patint violència per part de l’agressor malgrat hagin decidit finalitzar la 
relació.  
 
El nombre de dones del programa d’atenció que tenen fills abasta el 72%, i la mitjana 

resultant és de 1,71 fills per dona. Aquesta dada és rellevant degut a la gran influència 

que té el compartir fills i filles amb l’agressor en el procés de recuperació de les dones. 

És important aquesta dada ja que informes com el que detallem tot seguit fan esment 

a que moltes de les dones que estan en situacions de violència tenen fills i filles.  

Activitat de la línia del servei de informació i assessorament jurídic en matèria de violència de 

gènere  (016) entre el 3 de Setembre de 2007 i el 31 d' Octubre de 2010: El 67.7% de les 

dones que demanden ajuda per violència a la parella tenen fills.  
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La Resolució 1714 (2010) del Consell 
d'Europa reconeix que ser testimoni de 
la violència perpetrada contra la mare 
és una forma d'abús psicològic contra 
el nen o nena amb conseqüències 
potencialment molt greus. I per això, 
els nens i nenes en aquestes situacions 
requereixen d’una acció més específica, 
ja que molt sovint no són reconeguts 
com a víctimes de l’impacte psicològic 
de la seva experiència, ni com a futures 
víctimes; ni com a elements d’una 
cadena de la reproducció de la 
violència. “En la violencia de género no 
hay una sola víctima”, Save the 
Children 2011 

 

Tanmateix no es poden obviar les conseqüències que el  maltractament que rep o ha 

rebut la mare té en les criatures. Justament incidir en aquesta dada aporta una visió 

més ampla de com per a moltes dones pot ser difícil el pas de la separació, però també 

tenir en compte que la violència sobre les dones incideix directament en els fills i filles. 

Malauradament també en moltes ocasions aquests 

són destinataris directes de la violència per part 

del pare. Sovint la recuperació de la dona i la bona 

protecció d'aquests nens i nenes dependrà de la 

credibilitat i protecció que se'ls doni des dels 

diferents serveis i institucions que poden tenir 

coneixement de la situació i poden intervenir. 

El que s’ha pogut constatar és com l’enfortiment 

per part de les mares i la millora de la seva salut i 

seguretat reverteix directament en el benestar i 

desenvolupament els seus fills i filles, en el cas de 

que estiguin a càrrec de la mare. 

 

És important també fer visible que el 8,7% de les dones presents al projecte 

d’acompanyament i recuperació del programa tenen diversitat funcional. Aquesta 

dada és rellevant degut a que moltes d’elles tenen diagnosticada una invalidesa 

relacionada directament amb la violència viscuda, tant sigui a la família com a la 

parella. Aquest seria un dels efectes més visibles de les conseqüències de la violència a 

la salut de les dones i avala la necessitat de tenir-ho en compte com un factor de 

vulnerabilitat. 

 
 
 

Grups de dones de Tamaia 
 
Mentores de Tamaia 
 

Les Mentores són dones que han finalitzat el seu procés de recuperació i que han 
adquirit un compromís personal en l’eradicació de la violència masclista donant 
suport a l’entitat.  
 
Les trobades de grup de les Mentores són periòdiques i és on es programen les 
activitats que realitzen, tant de prevenció i sensibilització a la població general, com en 
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l’acompanyament als grups de suport psico-social de l’entitat o a dones concretes del 
Programa d’Atenció a dones. 
 

En les activitats de prevenció, sensibilització i divulgació 
de la problemàtica de la violència masclista a la parella, 
les Mentores aporten les seves  reflexions, basades en 
l’experiència, en el procés de recuperació i en el contacte 
continuat amb els diferents àmbits de prevenció i 
participacio social.  I representen  un testimoni molt 
valuós en l'anàlisi dels avenços o retrocessos que es fan 
en les polítiques públiques sobre violència.  

 
El treball de suport a altres dones i el suport a grups es realitza juntament amb les 
terapeutes de referència i les Mentores aporten la seva experiència personal, 
desenvolupant una funció de model per a les altres dones i encarnant una possibilitat 
real de recuperació i inici d’una nova vida sense violència.  
 
També participen de forma activa en la organització i dinamització de les sessions 
intergrupals (sessions de reunió de tots els grups de suport psico-social) .  En aquest 
curs s’ha focalitzat en recordar i relatar el que ha servit a cada dona per recuperar-se, 
donant valor a les seves estratègies de superació i resiliencia.  
 

Les activitats realitzades durant el 2013 estan descrites al llarg d’aquesta Memòria. 

 

Grups de suport psicosocial  
 

El treball terapèutic en grups de suport psicosocial és un 

acompanyament al procés de recuperació de la violència masclista i 

és molt beneficiós en els processos d'algunes dones. En aquest espai 

les dones comparteixen experiències, eines d'enfrontament i 

dificultats relacionades amb les seves vivències i els seus processos 

de recuperació dels efectes de la violència masclista a les seves 

vides.   

Les dones que participen dels grups han fet prèviament un treball individual que 

suposa un primer procés mesurable de recuperació de la violència i els seus efectes, 

però també una manera de treballar comuna en relació al tema. La línia clínica de 

treball es basa en l'escolta activa, en reconèixer l'experiència de cada dona, en un no 

judici en relació a les experiències i en un acompanyament terapèutic a través del 

vincle, tenint en compte sempre el protagonisme de les dones en els seus propis 

processos.  
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El treball grupal permet compartir i aprofundir amb altres dones el procés de 

recuperació de la violència viscuda.  

 

RESUM DE DADES 

 

Nº de grups:  2 

Nº de participants:  16 

Nº d’incorporacions:  4 

Nº de comiats:  4 

Nº de sessions: 20 

Nº de sessions intergrupals: 1 

Nº terapeutes:  4 

 

Al 2013 han continuat dos grups, Harmonia i Miralls. Les sessions són un cop al mes i 
s’inclou el treball corporal i el treball verbal on es dóna espai a les vivències i 
necessitats de cada dona. 
 
Han participat un total de 16 dones i els grups han estat dinamitzats per 4 terapeutes 
especialitzades de l’entitat. 
 
Alguns dels continguts treballats als grups durant el curs han 
estat en relació als següents temes: la relació amb l’agressor 
abans i després de la separació física; el procés de recuperació 
de la violència i les seves diferents etapes; les seqüeles de l’abús 
viscut en els diferents àmbits de la vida; diferents estratègies 
d’enfrontament i aprenentatge d’habilitats; diferents elements 
personals i socials que dificulten la identificació de la violència i 
els seus danys o la recuperació; la salut pròpia i la relació amb la violència viscuda, les 
dificultats en les relacions amb els fills i les filles i les seqüeles que deixa la violència en 
aquesta relació, maneres d’enfrontar-les.  
 
Alguns temes específics treballats han estat: les dificultats de l’expressió de la ràbia 
com a efecte de la violència vinculada a la detecció del dany i el saber posar límits; la 
victimització secundària per part de la justícia i com continuar el procés de recuperació 
malgrat les absolucions o la denegació de ordres d’allunyament; la culpa com a 
element present al llarg del procés i efecte de l’abús psicològic; la por; la importància 
dels petits avenços en el procés de recuperació; tipologies d’abusos; l’efecte dels 
abusos en els fills i filles quan continuen la relació amb el pare.  
  
S’han programat visites de les Mentores als grups per poder treballar aquells 
elements que han facilitat sortir de la violència i fer el procés de recuperació. Enguany 
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Alguns comentaris de les dones respecte al grup com a 

mediador en la recuperació  

 
 “Aquí no em sento jutjada” 

 “És l’espai on sóc jo” 

 “Un espai segur i de confiança” 

 “ És molt important tenir el suport i no estar sola per tirar 

endavant” 

 “Un espai on trobo comprensió en relació als diferents moments 

del procés de la violència” 

 “Em dóna molta esperança veure companyes recuperades” 

 “És un lloc càlid” 

 “La pista d’aterratge sempre hi és” 

 “Aquest grup és com la vida mateixa. Flexible i còmode” 

 “Hi ha coses que únicament es poden compartir en aquest espai” 

 

s’ha parlat de la gestió dels conflictes amb les i els fills, les etiquetes de ser una “Dona 
maltractada”, la por i el procés de recuperació. 
Les Mentores representen un acompanyament molt valorat per les dones ja que, fent 
ús de les seves paraules, “són la llum possible al final de un túnel” “aporten esperança 
a un procés que és dur i costós” “donen energia per continuar endavant” “permet veure 
que això ens pot passar a qualsevol”. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sessions intergrupals 
 

Les sessions intergrupals, són espais de trobada 

entre les dones del diferents grups de Tamaia. És 

un espai que les dones valoren molt positivament, 

ja que permet el contacte amb dones dels altres 

grups i amb les que senten que formen part de un 

projecte i un treball comú. Són espais 

d’enriquiment mutu amb les experiències de les 

altres dones i de les Mentores.  

Aquestes sessions són organitzades per l'equip de 

treball i dinamitzades per les Mentores. Es dóna l’espai per compartir continguts 

relacionats amb el procés de  recuperació, ampliant mirades i experiències entre elles. 

És molt visible les vinculacions i connexions entre les dones, que es fan seu l’espai. 

Aquesta és una part molt sanadora de l’aïllament que moltes d‘elles han pogut patir a 
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la relació però també després de deixar la relació, ja que sovint no troben comprensió 

al seu entorn respecte el seu propi procés i els efectes de la violència.  

Les sessions intergrupals que es van realitzar aquest any van a ser el 3 de març i el 25 

de novembre de 2013.  

La sessió del 3 de març va estar conduida per les Mentores i es va treballar allò que 

havia servit de suport a cadascuna en el seu procés de recuperació. Es van compartir 

algunes d’aquestes experiències a nivell vivencial, com va ser el cas del tai-chi, la 

poesia o el cant. 

La sessió del 25 de novembre, té un caire més social i reinvindicatiu, ja que està 

vinculada al Dia Internacional per la No Violència contra les Dones i les Nenes. 

Compartir aquest dia amb les dones del programa suposa compartir amb totes la lluita 

i la denúncia pública contra la violència masclista que permet desenvolupar lligams de 

cura i suport mutu i alhora un treball terapèutic. Enguany s'ha basat en un treball d'art-

teràpia en el que reflectir gràficament eines i efectes del treball de recuperació. Es fa 

una trobada conjunta a la seu 

de Ca la Dona i posteriorment 

les dones que volen participen 

també dels actes que 

organitzen els grups de dones 

de la ciutat. 
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PREVENCIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL 
 

Des de TAMAIA es dediquen molts esforços a la prevenció i 

sensibilització a la societat del problema de la violència 

masclista i familiar. Com es pot veure, hi ha el propòsit 

d’arribar a tots els àmbits possibles d'actuació des de la 

població general, al treball específic amb joves, les xarxes 

socials i entitats, els mitjans de comunicació, així com la 

participació institucional.  

En general hi ha un augment d’activitats, de participació a xarxes i sobretot a projectes 

específics, molt vinculat amb la cerca de recursos propis. S’ha constatat que la compatibilitat 

d'aquestes activitats amb els altres programes ha de ser mesurada per tal que l’esforç sigui 

sostenible en el temps.  

 

DADES GLOBALS DEL PROGRAMA 

Activitat Nº Participants 

 

 Xerrades de divulgació 

 

1 

 

75 

 

 Taules rodones / jornades de debat 

 
7 

 
203 

 

 Participació en mitjans de 
comunicació 

6 
No 

quantificable 

 

 Activitats de prevenció per joves 
(tallers) 

36 
 

761 

 

 Participació en projectes d’altres 
entitats 

 
5 

 
620 

 

 Participació en xarxes  

 

10 

No 
quantificable 

 Participació institucional 
11 

No 
quantificable 

 Projectes específics 
3 No 

quantificable 

Total 68 1659 
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Activitats de sensibilització i 
 divulgació 

Xerrades de divulgació 

Enguany s’han fet poques xerrades ja que s’han prioritzat altres activitats de prevenció. Es 

continua donant importància a poder participar en xerrades en les que es pugui transmetre a 

la població general l’experiència de l’entitat així com les valoracions del moment actual en 

relació a la problemàtica. 

La xerrada que s'ha realitzat estava adreçada a un institut a les dates del voltant del Dia de la 

dona, on es va poder treballar tant amb alumnat com amb professorat. Es valora molt 

positivament el treball quotidià que es fa des de molts centres educatius per tenir més 

coneixements de la temàtica. 

DADES 

Xerrada IES la bastida Intervenció Psicosocial en l'ambit de la violència 
masclista. Santa Coloma 
 

 
5 març 

 

 Taules rodones / jornades de debat 

 
La participació en jornades s'ha incrementat significativament respecte l'any passat. Es valora 

la qualitat de les jornades i taules de debat en les que Tamaia ha pogut realitzar aportacions 

des de la seva experiència amb les dones, el 

procés de recuperació de la violència 

masclista,  la prevenció amb joves i eines de 

transformació social, la necessitat del treball 

en xarxa, així com ampliar la mirada d'anàlisi 

de la violència masclista a violències de 

gènere quan volem incloure altres col·lectius 

que són discriminats també arrel de la 

ideologia masclista i la construcció del gènere.  

 

Les col·laboracions i participacions han estat amb  col·lectius de dones, la universitat, o també 

participacions institucionals com el departament d'interior. Es valora la riquesa del intercanvi 

amb diferents professionals i activistes i les perspectives variades que això pot aportar.  

Es continuen fent activitats de prevenció junt amb les Mentores, a través del llibre que van 

escriure elles mateixes “Ni principes  ni perdices, set històries de dones que diuen prou”. Es 



 

 21 

valora molt positivament les seves aportacions des de la seva experiència i expertesa en la 

temàtica com a testimonis en primera persona. 

 

DADES pARTICIPANTS 

 
III Jornades de Lleure i Sexisme. A La Fontana de Gràcia, Barcelona. 19 de gener 

de 2013 

 

60 

 
Violencias de género y las respuestas de los sistemas penales, UAB- Antígona. A 

CCD Francesca Bonnemaison, Barcelona. 3 d’abril 2013 

 

50 

 
Les dones immigrades qüestionen el paradís, Bonnemaison i Sindi-llar 
A CCD Francesca Bonnemaison, Barcelona. 13 d’abril 2013 

 

42 

La realitat estadistica i la igualtat, Associació Pal.las Atenea. A Can Fabra-
STAndreu, Barcelona. 26 abril 2013 

 

43 

Jornades d'investigació-acció Ampliant els horitzonts de la violència Masclista, 
jornades emmarcades dins de la 13a edició de la campanya “Prou d’Hòsties”, 
Ajuntament parets del Vallès i La Centrifugadora. A la Sala Basart de la 
Cooperativa, Parets del Vallès.  11 novembre 2013 
 

 

47 

Taula rodona "Diem prou a la violència envers les dones"  i presentació del llibre 
de Mentores de TAMAIA “Ni príncipes ni perdices, set històries de dones que 
diuen prou”, Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Al Casal Dels Avis de S.Quirze 
del Vallès. 20 de novembre de 2013 

 

46 

Jornades sobre la violència domèstica i masclista en el context actual “El treball 
en xarxa: perspectives concretes del treball en xarxa”, Departament d'interior. A 
la seu del Departament de Interior, Barcelona. 19 desembre 2013 

 

278 

 

 

Participació en mitjans de comunicació 

 

Es dóna una gran importància als mitjans de comunicació com elements de transmissió 

d’informació però també com a creadors d’ideologia i valors entorn a la problemàtica social de 

la violència masclista. Sovint, però, no hi ha el temps necessari per poder respondre a 

demandes amb la immediatesa que requereixen els mitjans i que, des de l'entitat, és precís per 

poder preparar la intervenció.   
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RÀDIO 

Programa Emissora Data 

De dalt a baix 

 

Radio Deltebre 

 

08/10/2013 

 

Via Lliure 

 

RAC 1 

 

26/10/2013 

 

 

TELEVISIÓ 

Programa Canal Data 

Directe Ciutat BTV 25/11/2013 

 

PREMSA 

Nom Data 

Diari ARA, ARA ENS EN SORTIM  

“He començat a viure plenament durant la segona part de la vida” 

17/03/2013 

 

La Vanguàrdia, OPINIÓ: TEMES A DEBAT 

“El risc de la dependència” 

12/05/2013 

 

El Periòdico, ENTRE TODOS 

“Violencia de género: por un compromiso de prevención y deteccion” 

17/06/2013 

 

 
Activitats de prevenció per a joves  

 
Els tallers de prevenció de relacions abusives a la parella jove estan adreçats a la població 

adolescent i jove i es realitzen sovint als instituts, treballant amb el grup classe a través de 

dinàmiques reflexives i participatives.  

Les activitats de prevenció que ofereix l'entitat treballen en la sensibilització i la identificació, 

però també es té en compte que és habitual detectar casos o situacions de violència i que, la 

manera en com es detecti i tracti pot condicionar futures demandes d'ajuda. És per això que 
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Tamaia treballa des de la qualitat humana i professional incloent la part terapèutica a la 

prevenció. 

Enguany s’ha treballat en l'ampliació del ventall de tallers per 

a grups de primària per implementar l'any vinent, degut a la 

demanda per part d'alguns municipis i la detecció de la 

necessitat de treballar amb totes les edats.  

Es continua veient molt important i necessària la intervenció amb cursos de ESO, Batxillerat i 

superiors ja que són grups de joves diana amb els que es pot treballar les primeres relacions i 

primers indicadors d'abusos. Des de l'equip de talleristes es continuen detectant casos de 

noies que estan en relacions de violència, casos de nois i noies que estan en situacions de 

violència familiar i la necessitat de trobar altres models de relació.  

Aquestes activitats, dins el programa de prevenció, tenen com objectiu identificar les formes 

d’abús que es poden donar a les parelles joves, des de les manifestacions més subtils fins a les 

més explícites, englobant la problemàtica de la violència de masclista. Actualment es treballa 

també amb les noves formes de violència que sorgeixen arrel de les noves tecnologies, com 

pot ser el control, l'assetjament i altres tipus d'abusos des de les xarxes socials vinculades a les 

TIC.  

Es detecta la necessitat de la presa de consciència al voltant de la problemàtica de la violència 

masclista però també es perceben canvis respecte la percepció de la violència masclista als 

municipis amb els que l'entitat porta anys treballant. La major detecció que fan els i les 

adolescents de la violència a la població jove és un exemple.  

Un altre exemple és el reconeixement més primerenc d'abusos subtils. Aquest reconeixement 

encoratja a les noies que es troben en una relació abusiva a canviar la seva situació, el treball 

en la prevenció ajuda a veure altres 

possibilitats de generar i construir 

relacions lliures de violència. D’altra 

banda, en relació als nois s'observa 

que hi ha una major sensibilització 

però alhora es continua percebent 

aquesta problemàtica com allunyada de les seves pràctiques de relació. Per continuar 

avançant és important seguir aprofundint en la construcció de models de masculinitat i 

feminitat alternatius als hegemònics.  

El manteniment del nombre de tallers mostra com municipis amb els que s'ha treballat des de 

fa anys mantenen la confiança en el treball que es fa des de Tamaia. Els resultats positius amb 

la població jove han permés fins i tot ampliar la demanda del nombre de cursos al que adreçar 

les activitats preventives.  

Constatant la necessitat i l'efectivitat de les activitats de prevenció es veu amb preocupació el 

fet de que s'han reduït ajudes públiques que permetien a municipis i centres que no 

disposaven de tants recursos accedir a aquestes activitats.  
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DADES GENERALS  

Tallers realitzats: 36 

Nº instituts o centres formatius: 12 

Nº municipis: 5 

Nº joves participants: 761  

 Noies: 408 

 Nois: 353 

Nivells formatius:  6è primària, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius, Educació Especial 

 

 

Participació en xarxes 
 

La participació en xarxes és una part activa del programa de prevenció i participació 

comunitària. Es fa palès la diversitat de xarxes i projectes en els que participa l’entitat. 

La participació en xarxes requereix de molt de temps i disponibilitat, això fa que calgui 

recórrer a temps personal per poder-hi donar continuïtat  

Xarxa de dones per la salut* 

Assistència a l’acte anual de Xarxa de Dones per la Salut “Que no t’enverinin, ni per dins ni per 

fora”. 28 maig 2013 

*Xarxa creada l’any 1997 en el marc de les trobades per a la celebració del 28 de Maig: Dia Internacional 

d'Acció per la Salut de les Dones. És un conjunt d'entitats formades o participades per dones feministes 

motivades per la salut de les dones i la població general. 

 

Xarxa de dones feministes contra la violència* 
 
Participació en l’organització del 25 de novembre, Dia 

Internacional Contra la Violència vers les Dones i les nenes, al llarg 

de l’any i en la celebració del mateix dia a través de parlaments i 

dinamització de l’acte. Enguany l’eix ha estat el treball sobre les 

pors sota el lema: Juntes i lliures: desmuntem la cultura de la por.  

El dia 3 de maig es fa una trobada amb les diferents entitats que conformen la xarxa i 

amb entitats de dones convidades a participar per a poder crear un Eix de violència 

específic a Ca la Dona.  
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*Xarxa creada al voltant del 25 de novembre, dia Internacional per la no-violència vers les dones i les 

nenes. Conjunt d'entitats i grups de dones que treballen al voltant de la temàtica de la violència 

 

Espai pels Drets de les Dones* 

Participació com a entitat en l’espai. 
 
*Espai d'assessorament jurídic a dones creat per Dones Juristes, Ca la Dona i Tamaia Viure sense 

violència, iniciat l’any 2002. 

Ca la Dona* 

 Participació en les comissions d’organització i funcionament de Ca la Dona. 

 Trobades trimestrals per fer seguiment de la relació entre les dues entitats  

 Treball sobre el projecte de la casa nova del carrer Ripoll 25 

 Seguiment de la comissió de Ca la Dona  

 Trobada dels grups de Ca la Dona 
 

*Ca la Dona és un espai consolidat de trobada i relació entre dones i 
grups de dones, on Tamaia té la seva seu i el seu espai de treball. 

 

Centre Cultura de Dones Francesca Bonnemaison* “La Bonne” 

 El CCDFB cedeix temporalment unes sales per l'atenció a dones de Tamaia. La 
relació per la gestió dels espais ha facilitat la participació en projectes de les 
dues entitats.  

 Trobades trimestrals d’intercanvi, suport d’ambdós projectes i cooperació 
mútua. 

 Participació a les primeres trobades del Eix de Dones del 
Procés Constituent  

 Participació a les assemblees de decisió sobre el projecte 

*Centre de dones que fomenta la participació activa de les dones en tots els 

àmbits, impulsar les polítiques d'igualtat d'oportunitats i promoure els drets de les 

dones.  

 

COOP 57* 

 S’ha mantingut la relació  per la gestió de préstecs   

 Participació en l’assemblea anual (17de juny) 

 
*Serveis Financers Ètics i Solidaris que regeixen la seva activitat sobre la base dels principis de la banca 

ètica. Tamaia és sòcia del Coop57 des de fa anys. 
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Calala* 

 Trobada anual del Fons de Dones de Calala (12 juliol) 
Presentació del projecte d’Atenció a Dones junt amb altres 
projectes que han rebut donacions per part del Fons de 
dones. 

 Trobada Anual de Fons de Dones Europeus (19 octubre). 
Presentació de Fons de Dones d'àmbit internacional d'Europa i d'Amèrica del 
Nord i del Sud. 

Coneixença de les dones de  Fonds pour les Femmes en Méditerranée.  
 
 
       * Fundació feminista que promou els drets, la participació i l’apoderrament de les 

dones 

 

                                                 

   Coordinadora Feminista Estatal* 

 Participació al Seminari  “Necesidades, Alianzas y propuestas” (15 i 16 juny) 

*xarxa de coordinació d'organitzacions de dones arreu de l'Estat. 

 

Xarxa Feminista de Catalunya* 

 Participació a la trobada  de l'Escola Feminista d'Estiu “Prou Violències: 
Resistents, desobedients i orgullosament feministes” (31 maig) 

 Participació a la preparació de les Jornades feministes catalanes del 2016 (29 

novembre) 

*xarxa de coordinació d'organitzacions de dones de Catalunya. 

 

 
Participació Institucional  

 

La participació institucional nomena les relacions entre l'entitat i les diferents 

institucions en base a projectes i iniciatives en els que es pot aportar el coneixement i 

l'experiència de TAMAIA.  
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AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

 Asistencia a XXVII Edició dels premis: Mª Aurèlia Capmany. 2013 (4 de març) 

 Trobada amb la Regidora  de la dona (11 de març) 

 Mostra d'entitats del PAE (Programa d’Activitats Escolars) de l’Ajuntament de 

Barcelona (2 de juliol) 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Institut Català de les Dones 

 Assistència a l’acte Institucional del 8 de març, Dia Internacional de les dones 

 Visita de la presidenta Montserrat Gatell. Trobada d'actualització, intercanvi i 

lliurament de la memòria 2012 ( 12 març) 

 Participació al Plenari del Consell  Nacional de Dones de Catalunya. Barcelona (06 
abril) 
 

 Participació a les trobades trimestrals de l’Eix 6* del Consell Nacional de Dones de 
Catalunya.  Alguns dels temes tractats al llarg de l'any  han estat 
 
- Pla de Seguretat del Departament d’Interior 
- Debat  i propostes sobre els canvis proposats  al Consell de Dones de Catalunya 
- Debat sobre les actuacions judicials i la minva de les ordres de protecció a Catalunya. 

 

  Assistència a l'acte institucional del 25 de novembre. (25 novembre) 
 
* L'Eix 6 és el grup de treball del CNDC Intervenció Integral Contra la Violència Masclista 

Secretaria de Famílies 

 Trobada amb la Secretaria de Famílies Sra. Dolors Gordi (20 desembre) 

 Assistència al Dia Internacional de les Famílies. Les Famílies fem xarxa (15 maig) 
 

Direcció General de la Joventut  

Participació en la presentació del Protocol marc i operatiu de 

joventut per l’abordatge coordinat de la violència masclista. 

En el qual va participar Tamaia en qualitat d’expertes en les 

sessions d’elaboració, juntament amb professionals de la 
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joventut del territori català. (17 maig)  

Conselleria  d’Interior    

Participació  en taula rodona a petició del Departament en el marc de les “ Jornades 
sobre l’abordatge de la violència masclista i domèstica en el context actual” (19 
desembre) 

 

Projectes Específics 
 

Dia Internacional de la no-violència vers les dones i les nenes: 
25 Novembre 
Juntes i lliures desmuntem la cultura de la por  

Xarxa de dones i grups de dones que commemorem el Dia Internacional de la No 

Violència contra les Dones i les Nenes . 

L’any 1981 es va fer la Primera 

Trobada de les Feministes 

Llatinoamericanes i del Carib i el 25 de 

novembre s’ha anat  consolidant com una data central dels diferents feminismes i 

moviments de dones del nostre país, al voltant de la qual s’organitzen nombrosos 

actes i iniciatives feministes.  

Participació i dinamització de les trobades organitzatives de la xarxa de dones 

feministes contra la violència, així com de l’elaboració del manifest.  

Dinamització de la manifestació i de l’acte des de Canaletes a Plaça St Jaume junt amb 

altres grups de dones que participen de la xarxa. 

Els espais organitzatius també serveixen com espais de reflexió sobre la realitat de la 

violència masclista. És un espai per compartir les reflexions i vivències de les entitats 

entorn a la realitat de la violència masclista, tenint en 

compte les necessitats de les dones víctimes de violència 

masclista, la prevenció amb els i les joves, els recursos 

existents, el paper dels mitjans de comunicació, de les 

institucions, etc. 

 

De-construïm el Monstre 

Al voltant del 25 de novembre, el grup de Mentores s'ha centrat aquest any en 

l'activitat, proposada per la fundació SETBA, De-construïm el Monstre. S'ha vinculat el 
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Descripció activitat: De-construïm el monstre 

Taller creatiu d’escultura dissenyat per a dones que han patit violència masclista que pretén, 

mitjançant l’activitat artística, proporcionar eines per a combatre la por.  

El projecte està configurat per les següents activitats: 

--  Trobades per acordar els continguts i la participació entre ambdues entitats 

--  Realització del taller artístic amb les Mentores, dones dels grups de Tamaia, 
l’escultor i una terapeuta de Tamaia 

--  Exposició, a la Plaça Reial, del treball resultant del taller amb motiu del 25 de 
novembre Dia internacional per la no violència contra les dones i les nenes. 

--  Exposició Fotogràfica. 
 

En el taller artístic s’ha vestit el cos sota el rostre d’un monstre bicèfal: dimoni i príncep 
construït per l’escultor Xavier Jansana amb totes les pors i efectes de la violència, que 
bloquegen  les dones que l’han patit. L’objectiu principal és prendre consciència de 
l´autèntic rostre del monstre que s´amaga sota l´aparença de la normalitat i així combatre 
la dominació i la manipulació i assolir seguretat. 
 
El 25 de novembre i amb coordinació amb la xarxa de dones feministes contra la violència es 
realitza la performance amb la ballarina Gisela Riba, i el grup de Mentores, al pas de la 
manifestació per la Plaça Reial.  
 
En aquesta acció es descobreix la veritable cara del monstre, a la vegada que des de la seva 
boca van sortint missatges treballats per les Mentores per ajudar a identificar la violència i 
poder-ne sortir. Aquests missatges son recitats per l’actriu Sílvia Sabaté. 
 

treball artístic i terapèutic amb dones que ja han passat pel procés de recuperació i 

que tenen una experiència i saber respecte el tema, juntament amb dones d'altres 

grups terapèutics de Tamaia. 

Es  valora positivament l’impacte social de l’acte que es va 

reproduir als mitjans de comunicació i va comptar amb gran 

presència de públic que va poder copsar la importància del 

treball amb les pors i la doble cara de la violència. S'assoleix 

l'objectiu de visibilitzar i sensibilitzar respecte a la temàtica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo, Experiencias, Metodología y Saberes entre grupos de mujeres 

que trabajan frente a las violencias de género. 

Projecte internacional iniciat al 2011, per iniciativa de la ONG ACSUR*, en col·laboració 
amb l’entitat i el fons de dones CALALA, amb el propòsit de promoure la xarxa entre 
dones de Catalunya, Centre Amèrica i el Magreb, amb l’objectiu de compartir models 
d’intervenció, accions polítiques vinculades a les xarxes locals i les xarxes 
internacionals.  
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Es realitzen diverses trobades organitzatives d'assessoria i organització per les 

Jornades a celebrar el 2014. 

*Organització No Governamental de Desenvolupament que treballa a l'àmbit de la cooperació 
internacional amb perspectiva de gènere. 

La Estrella   

Tamaia ha participat com assessora especialitzada en el guió de la pel·lícula adaptada 
del llibre “La Estrella”, de Belén Carmona.  
 

Organització d’un Cinefòrum, juntament amb la 
productora A Contraluz Films. Passi de la pel.lícula i  
dinamització junt amb Mentores del Cinefòrum en el 
que participa població general, dones ateses a Tamaia i       

    la directora de l’Institut Català de les Dones (Cinemes    
    Girona 3 juliol)  

 
 
Participació en projectes d’ altres entitats 
La participació en projectes d’altres entitats és una part del treball comunitari que 

l’entitat realitza. Aquesta participació suposa intercanvi de coneixements i difusió del 

projecte. Enguany la participació en altres projectes ha augmentat, degut a la 

necessitat de col·laboració de les entitats per crear xarxes de treball i solidaritat front 

la crisi, i alhora com a elements de reconeixement i autoritat dels grups que treballen 

des de perspectives respectuoses i coherents amb els drets humans i drets de les 

dones. 

 

PARTICIPACIÓ en PROJECTES d’ ALTRES ENTITATS 

Entitat Proposta / projecte Continguts participació Dates 

VDAY I PUNT 6 

 

VDAY 1 BILLION RISING 

AGAINTS WOMEN ABUSE 

 Barcelona, la Catedral 

Participació a l'acte, parlament de 

TAMAIA sobre la situació de les dones. 

Emmarcat en un conjunt d’actes per a 

la no violència a nivell mundial. 

 

14/02/13 

 

Calala 

 

Xarxa de Dones front la 

crisi  

Barcelona, Ca la Dona 

Presentació de diverses activitats 

d'economia solidària.  

TAMAIA ha assistit com entitat 

convidada. 

 

20/03/13 

 

La ciutat Invisible i Fem Coop 2013  Diferents representacions de l'àmbit 

de les cooperatives: organització, 
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Calala 

 

“Femení i plural: les dones 

i les cooperatives” 

Barcelona, Col·lectiu 

RONDA 

legislació, finançament, experiència. 

Objectiu: anàlisi de la perspectiva de 

gènere a la forma econòmica 

cooperativa i Cooperatives de dones 

15/06/13 

 

Equip investigador 

Femení en plural 

 

DONES I COOPERATIVES 

“Amb ulls de dones” 

El Prat del Llobregat, Cases 

d’en Puig 

Col·laboració en una investigació sobre 

cooperatives de dones i pràctica 

quotidiana i gestió. Ens fan una 

entrevista juntament amb altres tres 

cooperatives 

 

 

26/09/13 

 

Marcència Baquès i 

Grup de Teatre 

Marxosos del Vallès 

 

Obra de teatre "La 

trobada" 

Barcelona, Centre Moral i 

Instructiu de Gràcia 

Presentació del projecte de l’entitat i 

de les activitats de les Mentores. 

 

21/11/13 
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FORMACIÓ I RECERCA 
 

La formació que s’ha realitzat des de l’entitat ha anat dirigida a dos àmbits específics, 

d’una banda, la prevenció de relacions abusives en parelles donada la seva vigència i  

preocupació social que ha generat la publicació d’alguns estudis sobre la qüestió. 

Aquest repte s’ha pogut assumir des de la llarga experiència de l’entitat en el treball 

amb adolescents. D’altra banda, la formació específica en 

atenció a dones en situacions de violència masclista en altres 

contextos geogràfics i culturals, que ha generat la possibilitat 

de projectes de futur de més abast. Entenem que la realització 

d’aquest projectes formatius signifiquen una consolidació i 

reconeixement a la trajectòria de l’entitat i al seu afany per 

transformar l'experiència en coneixement.  

La realització del projecte pilot “Estimar no fa mal”, desenvolupat l’any 2012 amb 180 

alumnes, ha afavorit que aquesta modalitat formativa s’inclogui en el Currículum 

ordinari dels cicles formatius de Grau Superior PCPI, alhora que ha motivat a l’Institut 

Català de les Dones a fer la demanda de la creació d’un manual de formació que pugui 

constituir una eina de treball útil per a les i els professionals que treballen en 

prevenció. Cal destacar també en aquesta línia la participació en el Projecte europeu 

DAPHNE Gapwork against gender-related violence, en el que a través de la formació i  

la creació de nous materials de formació que reconeixen i aporten l'ampliació de la 

mirada a nous col·lectius que, per estar fora de la normalitat de gènere, també són 

vulnerables, així com altres eixos d'opressió que generen situacions específiques de 

violència. 

Es dectecta la necessitat de formar en violència masclista a les i els professionals que 

han d’intervenir donada la continuïtat de mites i la creació de nous que poden 

desvaloritzar els avenços fets en el reconeixement de la violència contra les dones com 

a problema social greu.  

 

DADES GLOBALS DEL PROGRAMA DISTRIBUÏDES PER ACTIVITAT: 

Activitat Nº  Participants 

Ponències 3 143 

Formació universitària 1 19 

Cursos i Seminaris 2 50 

Projecte DAPHNE 4 100 

Total: 10 294 
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Ponències 
 

Les demandes rebudes giren al voltant de l’especialització terapèutica desenvolupada 

en el programa d’atenció de l’entitat, que permet fer anàlisis des de perspectives 

crítiques alhora que incloure noves realitats 

socials, com per exemple perspectives en la 

prevenció en joves i les violències de gènere, o 

bé col·lectius sovint discriminats com són les 

dones migrants.  

 

 

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

“PROCÉS, CONSTRUCCIÓ, PLAER ,VIDA,  front a l’abús” 

Beatriu Masià 

Jornada :”Les dones immigrades qüestionen el paradís” 

Sindillar, Barcelona, Bonnemaison. 13/4/2013 

42 

 

“Perspectives crítiques de la violència contra les dones” 

Rakel Escurriol 

Jornades Investigació-acció: Ampliant els horitzons de la 

violència de gènere 

 La Centrifugadora i Ajuntament Parets del Vallès, 

11/11/2013 

84 

 

"Marc d'intervenció i Perspectives en violència de 

Gènere"  

Beatriu Masià 

Càtedra de Serveis Socials, Centre DIXIT, Barcelona 

28/11/2013 

17 

 

Formació Universitària 
 

La formació en l’àmbit universitari representa la possibilitat de transformar 

l’experiència en coneixement i el repte de fer-ho en formats pedagògics  i  amb una 

metodologia participativa que sigui útil per a l’alumnat. 
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S’ha continuat participant en la formació Universitària d’Agents d’Igualtat, donada 

la seva  incidència sobre futures polítiques adreçades a l’equitat de gènere i a 

l’eradicació de la violència, donat que aquesta formació va adreçada a professionals 

que, o bé estan ja intervenint en aquest àmbit o ho faran en el futur.  

 
 

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

Postgrau Gènere i Igualtat (Universitat Autònoma de 

Barcelona) Mòdul: Polítiques de gènere i agents d’igualtat: 

Eines per a la igualtat Assignatura: “violència masclista en les 

relacions de parella”. Des de l’any 2006 

19 

 
Cursos i Seminaris 

 

Aquest any s’han realitzat dos activitats formatives adreçades a professionals que 

treballen en la prevenció i la intervenció.  S’han prioritzat els projectes formatius que 

tenien especial incidència en algun dels àmbits prioritaris de l’entitat.  

Es valora especialment la realització d’un curs en llengua francesa a Bamako per la 

incidència en territoris on els recursos de formació són més escasos.  

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

 "Outils pour la prise en charge et ’accompagnement des 

femmes victimes de violence" Cooperacció. 

Bamako(Mali). 28-29-30 d’octubre,2013 

35 

"Eines per a la Prevenció de la violència masclista en 

joves" .Consell comarcal Ribera d'Ebre. Mora d’Ebre,7-

11/11/2013.  

15 

 

Projectes Específics  
 

La realització de projectes concrets tot i que representa un esforç important per 

l’equip de treball de l’entitat, es veu compensada per l’abast dels mateixos i per la 

repercussió i efecte multiplicador que poden tenir. Això és especialment important en 

el cas de la prevenció. 
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Manual “Estimar no fa mal”. Institut Català de les Dones 

Per iniciativa de l’ICD i arran les bones respostes recollides en el desenvolupament del 

projecte Pilot “Estimar no fa mal”realitzat l’any 2012 a alumnes de Grau Superior 

d’Integració Social,  s’ha iniciat el disseny i elaboració d’un manual de prevenció de 

relacions abusives entre el jovent. 

El projecte es realitza des d’octubre de 2013 a març de 2014 i serà publicat 

digitalment. 

DAPHNEIII GAPWORK against gender-related violence 
 

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

DAPHNE III GAPWORK against gender-related violence 

(Brunel University i Rovira i Virgili). Impartició de la formació 

a diferents Centres de Barcelona. 

100 

 
 
Projecte Europeu coordinat per la Brunel University en el que participen com a sòcies: 
Catalunya, Regne Unit, Irlanda i Itàlia. A Catalunya coordina la Universitat Rovira i 
Virgili.  

És un projecte de dos anys de duració que abarcarà la formació de 200 professionals 

en les Violències de gènere i joves. 
 
S’ha realitzat formació “JOVES, GÈNERE I VIOLÈNCIES. Fem nostra la prevenció” (2013-
2014), dirigida a professionals que treballen amb joves directament des del camp 
educatiu, de la salut i del lleure.  
 
Enguany, en la primera fase, s’ha 
format a 100 alumnes en quatre cursos 
de 25h i s’han tutoritzat on-line 
accions pedagògiques de prevenció  
desenvolupades des d’aquests/es professionals, especialment per implementar amb 
altres professionals i joves.  
 

 
 

Outils pour le soin et l’accompagnement des femmes 
victimes de violence 
 
Projecte de formació, impulsat per la ONG Cooperacció, per a agents de 
desenvolupament i gènere,  dones de les comunitats i altres agents socials en matèria 
de violència de gènere, a Bamako, Mali. Octubre de 2013.  
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S’ha col.laborat en aquest projecte formatiu 

desenvolupant el dossier de continguts 

teòrics i realitzant la formació 

presencialment a Bamako. Aquest projecte 

va sorgir  arran  les necessitats detectades en 

l’atenció a dones en situacions de violència 

de gènere, especialment després del 

conflicte armat al nord del país.  

 Es va presentar el programa de formació 

"Outils pour le soin et l’accompagnement des femmes victimes de violence" i es va 

realitzar la formació a Mali en 3 dies de jornades intensives. 

 

S’han assolit diversos objectius, entre ells: formar a agents socials i professionals que 

han de treballar en aquesta qüestió, divulgar un model d’atenció a les dones víctimes 

de violència de gènere, respectuós amb  els seus patiments i vivències, facilitar la 

construcció de xarxes de suport  i, a l’hora, promoure  canvis socials per fomentar la 

cultura de la pau i aconseguir vides lliures de violència. 

 

Publicacions 

 
“Necessitats de les dones víctimes de violència de gènere” 

Masià, B. a DAPHNE III LEXOP . Report Research 2013. LEXOP, LEX-OPERATORS. All 

together for women victims of intimate partner violence. Bononia  University Press. 

Bolonia,Italia, 2013 WWW.Lexop.org.b 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

http://www.lexop.org.b/
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GESTIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE   
 

 

Enguany la gestió econòmica del projecte s’ha seguit vertebrant al voltant dels 

objectius generals de Tamaia nascuts del compromís profund de treballar per a 

l’eradicació de la violència masclista en les relacions de parella i familiars, i amb 

l’objectiu específic i prioritari de sostenir i garantir l’atenció a les dones que pateixen o 

han patit violència per a la recuperació dels seus efectes. 

Si l’any 2012 es constituïa com un any 

de gran incertesa econòmica, en el 2013 

aquesta incertesa ha ocupat el centre de 

la projecció de l’entitat.  

L’any anterior, les subvencions 

públiques configuraven el 64% dels fons 

de l’entitat, enguany ha representat 

només el 41%. Aquesta davallada de 23 

punts ha suposat un gran esforç d’adaptació i de cerca de recursos privats, la qual cosa 

ha requerit molta dedicació de les integrants de l’equip.  

Els fons obtinguts per activitats de l'entitat,  que han representat el 34% del total, han 

estat deguts a múltiples activitats detallades en els apartats corresponents d’aquesta 

memòria i han permès tenir molta incidència social sobre la problemàtica de la 

violència masclista i familiar. Ha estat un any molt actiu que valorem molt 

positivament per l’expansió sensibilitzadora i divulgativa i d’ajuda que suposa. Moltes 

entitats han confiat en nosaltres per desenvolupar projectes, tant de prevenció com 

d’assessorament i formació. Aquest reconeixement ens honora i, principalment, ens 

permet seguir incidint en la societat per aconseguir l’eradicació de la violència 

masclista. 

D’altra banda, el suport d’entitats, grups, i persones individuals ha estat superior als 

anys anteriors arribant a sumar el 25% dels fons de l’entitat pel 2013, la qual cosa ens 

anima pel reconeixement i solidaritat que suposa, tot i que entenem que els esforços 

particulars no poden tenir caràcter de continuïtat i temem que el 2014 aquesta partida 

davalli considerablement. El fons aportat per aquest període de l’Obra Social de La 

Caixa ha contribuït a aquest increment excepcional en les aportacions privades. 

Signifiquem també el suport de dones com les Barcelona Women’s Network, les del 

Fonds pour les Femmes de la Méditérranée, les Calala, i moltes altres que, des de 

l'aportació personal i en la seva mesura, van col·laborant en el sosteniment del 
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programa. També des de l’àrea social  de l’Ajuntament de Castellbisbal, organitzen un 

acte als voltants del 25 de novembre i aporten el seu recolzament a l’entitat.  

Aquest 2013 doncs, ha estat sostingut per entitats públiques i privades, i per persones 

singulars en un 66%, la resta dels fons han estat obtinguts a través de diverses 

activitats realitzades.  

Donat el tipus d’activitat que Tamaia desenvolupa, el principal valor és l’humà i, per 

tant, la principal inversió econòmica és en recursos humans. Enguany el percentatge 

s’ha reduït en 3 punts en relació a l’any passat degut, principalment, a l’increment 

proporcional de les despeses relacionades amb la publicitat i difusió de l’entitat per la 

posada en marxa de la nova web. 

Seguim gaudint del suport quotidià 

inestimable i no quantificable de 

Ca la Dona, del Centre de Cultura 

de Dones Francesca Bonnemaison 

- La Bonne -, i del Coop 57, que 

faciliten la nostra continuïtat. 

Continua creixent la inseguretat 

pel finançament públic i privat del projecte per aquest any 2014. Aquesta incertesa 

sobre les convocatòries de subvencions, la tardança i la reducció dels recursos 

atorgats, dificulten la correcta programació de les activitats de l’entitat i la 

maximització de les capacitats havent de contrarestar aquests efectes amb un alt 

desgast de l’equip humà. Mantenim l’esperança però que, des de les administracions, 

es pugui trobar una fórmula que permeti una certa estabilitat en el finançament d’un 

projecte social que segueix configurant-se com un valor de primera necessitat. 
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L'ENTITAT i L’EQUIP 
 

 

Configuració  Jurídica 

Actualment la configuració jurídica de Tamaia és 

cooperativa, femenina i feminista, d’iniciativa social i sense 

ànim de lucre. La decisió va ser fruit de la interrelació de 

diverses motivacions: 

 Professionalització del suport psico-social.  

 Empoderament de les integrants. 

 Compromís amb el projecte i les dones. 

 Participació en el teixit cooperatiu de projectes humans amb compromís social. 

 Corresponsabilització i organització horitzontal. 

 Adaptabilitat als canvis i transformacions econòmiques i culturals. 

 Auto-ocupació. 

 Independència. 

 Possibilitat de creació i participació d’economies alternatives i de xarxes. 

 

Economia de dones i feminista  

L’economia de l’entitat, entesa en el significat total d’aquest concepte i no només en la 

vessant monetària, està basada en els principis de l’economia de les dones i feminista. 

Els trets més transcendents d’aquesta estructura són: 

 Posar les persones en el centre. 

 L’autoritat femenina. 

 Transversalitzar els principis del respecte, autonomia, llibertat i cura en  la 

feina. 

 Autoritzar les tasques i feines desvalorades culturalment. 

 Capacitat femenina d'abordar projectes a llarg termini descartant la primacia 

de la rendibilitat i la immediatesa. 

 Creació d’espais d'atenció a dones, fets per dones. 

 

La responsabilitat i la horitzontalitat en projectes socials són llegats feministes 

reproduïts en un treball enfocat amb ulls de dones. Dones des de la diversitat però 

amb valors comuns en relació a la significació que es dóna a les necessitats per a la 

sostenibilitat de la vida 
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Equip Humà: valors, gestió i treball. 

Durant el 2013 l'equip humà ha estat format per: Beatriu Masià, Montserrat Garcia, 

Rakel Escurriol, Rosa G. Graell i Leticia S. Moy.  Expertes en temes de gènere, dones i 

violència des de la multidisplinarietat aportada dels diferents àmbits de les 

humanitats, socials, salut i ensenyament.  

El treball en violència té un cost emocional i psicològic molt potent, cal reconèixer la 

necessitat de tenir cura de les dones que formen l’equip i generar recursos per fer-ho. 

Els principis que regeixen la gestió de l’equip són: 

 Respecte a les persones. 

 Relació de confiança. 

 Possibilitar la conciliació laboral i familiar. 

 Tenir cura de l’equip i dels espais. 

 Aprenentatge constant i pràctica del treball en equip. 

 Reconèixer autoritat a les habilitats i experteses singulars. 

 Respecte al desenvolupament dels desitjos i possibilitats de cadascuna. 

 

Formacions Equip 

L’aprenentatge i actualització són importants per l’equip.  Al llarg de l’any es realitzen 

diverses activitats de formació per seguir intervenint de manera efectiva en el projecte 

d’atenció, prevenció, formació i sensibilització en l’àmbit de la violència masclista 

incorporant constantment a la pràctica sabers i recursos. L’any 2013: 

 VIII Jornada sobre relacions de Gènere a l'IUHJVV." Models femenins i masculins 
a la publicitat: Una mirada històrica". UPF.(4-abril). 

 III Jornades de mediació GREC: "Gènere i Conflicte". (19-abril) 
 

 Escola Feminista d'estiu:  “Prou Violències: Resistents, desobedients i 

orgullosament feministes”. “Ciber-feminisme i ciber assetjament”. Teories i 

pràctiques feministes a la Xarxa. (31 de maig). 

 "El ciberassetjament i la vulnerabilitat dels adolescents en l'era digital XXIV". 
Xarxa Feminista, Ca la Dona, i Activistes Independents  (11-abril). 

 

 Seminari Antigona: “Autonomia i consentiment” .Facultat de Dret. UAB. (24-
abril) 
 

 Seminari Duoda: "La política de les noves mares".UB i Arxiu Corona d'Aragó. ( 
11-12maig). 
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 Segon Seminari d'estudis feministes. Ciutat Invisible (24-maig) 

 Presentació i xerrada de Mercedes Jabardo autora del llibre “Feminismos 
Negros”. Ciutat Invisible.( 15 de març). 

 "Les T.I.C. . aplicades a la captació de fons". Torre Jussana, Ajuntament de 
Barcelona (10 de juny) 

 "Pla de Comunicació d'Entitat". Torre Jussana,Ajuntament de Barcelona.(1 
d'octubre) 

 XII Seminari Ciutats i Persones."Homes i Gènere: Polítiques Públiques locals i la 
transformació de les masculinitats" ICPS. Bonemaison  (8 de novembre) 

 "Lectures de Teoria política feminista". ICPS. Bonemaison  (curs 2013) 
 

 Jornades:   IARP. “Cuerpo i Adolescencia”.  Casa del Mar (13-14 d’octubre) 
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AMB EL SUPORT DE: 

 

   

    

 

 

 

 

         

           

  

 

 

 

 

 

i amb la solidaritat de:  la Carme, la Laura, la Vero, la Raquel, l’Esther, la Montse, 

l’Andrea, la Dolors, la Mª José, la Felicidad, la Nelly, l’Ariadna, la Paqui, la Sònia, 

la Marta, la Nati, la Marcenia, l’Anna, l’Encarnación, la Glòria, la Gemma, .... i 

moltes persones anònimes que amb el seu suport econòmic han contribuït a la 

sostenibilitat  dels programes de 

TAMAIA Viure Sense Violència, SCCL.  

 

Només podem agrair a totes i a tots els que ens ajuden i ens donen força per 

seguir treballant des de la il·lusió i la confiança 
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TAMAIA Viure sense violència, SCCL  
Creu de Sant Jordi 2004 (Generalitat de Catalunya) 

Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona 2007 

 

CIF: F64206642 

Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials nº. E04241 

Registre general de Cooperatives de Catalunya nº. 13395 

 

 

Carrer Ripoll, 25 – 08002 Barcelona 

Tel. Programa Atenció  93 412 08 83 

Tel. Gestió 93 301 05 62 

tamaia@tamaia.org 

gestio@tamaia.org 

          www.tamaia.org 
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