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INTRODUCCIÓ A  LA MEMÒRIA 

Enguany es commemoren els 10 anys de la llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar 

la violència masclista. El Govern de la Generalitat a través de l’Institut Català de les 

Dones (ICD) i en col·laboració amb la Comissió Nacional per a una Intervenció 

coordinada contra la Violència Masclista (CNVM) inicien un conjunt d’actuacions en les 

quals, com a participants actives en la redacció de la Llei i, com a referentes i expertes 

en l’abordatge d’aquesta problemàtica, estem interpel·lades i implicades a formar-ne 

part.  

Durant aquests 10 anys s’han desenvolupat 

serveis, circuits, protocols i marcs 

d’actuacions que han suposat un avenç 

indispensable per a les dones que han patit 

o pateixen situacions de violència però 

també per a la societat en general. La 

visibilització de com va començar el procés 

legislatiu i quin va ser el paper dels 

moviments de dones en l’assoliment 

d’aquest procés, suposa un espai molt important.  

És un moment de trobar-nos i reconèixer-nos amb altres companyes, professionals de  

l'àmbit que amb esforç i compromís continuem treballant per una societat més justa, 

més igualitària i amb menys violència en les nostres vides de dones. Aquesta xarxa que 

creem entre totes permet que l’abordatge en primera línia de la violència masclista 

pugui ser sostingut així com poder garantir un treball coordinat i de qualitat. 

Ara és moment de fer una avaluació del què ha passat i per fer això necessitem 

escoltar les veus de les dones.  Nosaltres, en aquest sentit hem volgut iniciar un treball 

de reconeixement essencial de les seves paraules, posant-nos en un lloc de mediació 

entre els seus relats, les seves vivències, i el mon.  Volem posar a les dones al centre, 

tal i com hem fet durant els 27 anys del nostre recorregut, i, amb aquest desig, hem 

iniciat el projecte d’estudi 10 anys de trajectes de dones en situació de violència 

masclista: Itineraris, vivències i relats, que es lliurarà l’any 2019, i que recull 

experiències i relats de dones i professionals en la relació d’ajut front les situacions de 

violència masclista. 

 

No és casualitat que aquesta iniciativa coincideixi amb un altre projecte que, des d’un 

altre lloc, ha estat un gran repte d’aquest 2018: SOM HEROÏES, Taller d’escriptura 

terapèutica. Una iniciativa finançada amb les aportacions de moltes persones a través 

d’un crowfunding a Goteo, on les dones, guiades per la l’escriptora i poetessa Glòria 

Bosch, i una terapeuta de l’entitat, van poder nombrar i nombrar-se com a 



 

4 

supervivents, en un espai grupal, des de la creativitat. Aquest taller va esdevenir en un 

recital musicat que es va realitzar a La Bonne durant el mes de novembre: Paraules 

Sanadores: Dir-se en llibertat. Van acompanyar-nos les músiques Zoila Herranz i  

Glòria Torres.  Aquest recital va tenir tan bona acollida que es preveu realitzar-ne una 

segona edició el 2019 a Ca la Dona. 

La inauguració de la Casa, de Ca la 

Dona, també ha sigut una gran fita 

d’aquest 2018. Hem pogut compartir 

aquest moment d’alegria, d’emoció i de 

celebració per tot l’esforç, sororitat i 

compromís que han donat aquest 

preciós fruit. 

L’equip ha estat de celebració!!. la 

nostra companya Leticia Moy, ha tingut una nena, una nova vida que s’ha gestat entre 

nosaltres i que forma part del nostre ser i del nostre estar de cada dia. 

Enguany també la cooperativa ha crescut, s’ha incorporat una nova sòcia, la Carme 

Vidal, que aporta la seva llum i saviesa a l’equip i, en la conjunció de totes nosaltres, 

adquirim més eines per avançar en el nostre objectiu d’aconseguir vides lliures de 

violència masclista vers les dones i les criatures. 

Amb tots aquests avenços continuem treballant, continuem construint. Perquè, 

malauradament, la violència masclista i les seves expressions en les relacions de 

parella i família continuen existint i nosaltres seguim amb l’objectiu d’assolir vides 

lliures de violència masclista.  

Exposem tot seguit les activitats que des de TAMAIA viure sense violència hem dut a 

terme aquest any 2018 amb el desig i la convicció de que cada pas, cada acció, ens 

apropa, mica en mica, a l’assoliment d’una societat lliure de violència contra les dones 

i les criatures. Seguim sembrant llavoretes!!! 

 

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

Beatriu Masià, Rakel Escurriol, Leticia Moy,  

Rosa G. Graell i Carme Vidal.  

Barcelona, Juliol de 2018.  
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PRESENTACIÓ DE L’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 quatre eixos d’intervenció definits en els 

programes següents: 

 

✔ Atenció terapèutica a dones. 

Adreçada a totes les dones que han 

viscut o viuen en situació de 

violència.  

✔ Prevenció amb infants i joves.  

Activitats adreçades a la prevenció de 

relacions abusives des dels inicis. 

✔ Participació comunitària. Prevenir i 

divulgar la problemàtica de la 

violència contra les dones a la 

població general 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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  PROGRAMA D'ATENCIÓ TERAPÈUTICA A 
DONES  

 

  L’acompanyament terapèutic a les dones que han estat o que estan en situacions 

de violència masclista a la parella i/o a la família és una de les activitats principals 

d’aquest programa.  

A TAMAIA es treballa específicament en els processos de recuperació de les dones 
que han patit violència masclista. 

 
 El nostre Programa d’Atenció a Dones consta de les següents activitats: 

 Atenció Telefònica 

 Atenció Individual 

 Atenció en Grups de Dones 

 

Trets que caracteritzen el servei de TAMAIA com un servei global en l’atenció a 

dones: 

 Servei d’atenció gratuït i universal.  

 Atenció especialitzada en la identificació i recuperació dels efectes de la 

violència viscuda. 

 Treball d’atenció a llarg termini en el temps. 

 Treball a través del vincle terapèutic. 

 Acompanyament a través de l’atenció amb una terapeuta de referència. 

 Possibilitat de suport telefònic en moments de crisi o urgència. 

 Treball en grups de suport on les dones poden conèixer a altres dones. 

 Facilitació d’espais de relació entre els grups. 
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Enguany ha hagut un increment de les atencions a nivell general tot i la baixa 

maternal d’una de les terapeutes, aquest augment és degut a la nova incorporació 

d’una terapeuta i a un augment de demanda, fruit de les accions i activitats de 

TAMAIA i a la major presència a les xarxes socials. 

 

La cura de les dones a través de la cura dels equips de treball 

L’entitat compta amb professionals especialitzades i formades en l’àmbit de la 

violència masclista. 

El sosteniment i la cura de l’equip clínic també és necessari per poder fer una bona 

pràctica professional, és per això que l’entitat compta amb espais de treball clínic i 

espais de supervisió amb professionals externs/es; aquests espais ajuden i garanteixen 

la reflexió i la revisió com a equip de treball i com a equip terapèutic. 

Han format part de l’equip clínic de TAMAIA durant l’any 2018 les terapeutes 

especialitzades en violència masclista: Beatriu M.M., Rakel E.M., Rosa G.G. i Leticia 

M.S. Tot l’equip clínic ha format part de l’atenció telefònica, l’atenció individual i els 

grups de suport. 

 

 

 

DONES ATESES 

  

SESSIONS REALITZADES 

 

Dones ateses en atenció 

telefònica 

  

Dones ateses en atenció 

individual  

 

Dones participants en els 

grups                

 

Dones que han rebut 

assessorament             

 

177 
 

 

 

87 
 

 

30 

 

 

 

22 

  

Servei atenció telefònica 

 

 

Atencions individuals 

presencials  

 

Sessions de Grup de 

suport terapèutic 

 

 

Atencions telefòniques a  

dones en seguiment 

 

 

237 

 

 

463 

 

 

29 

 

 

 

81 
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Atenció Telefònica 

 

L’atenció telefònica és el primer contacte amb l’entitat i les seves terapeutes. És un 

servei d’assessorament, orientació i contenció especialitzat en casos de violència 

masclista a la parella i a la família.  

El primer contacte pot marcar que la dona continuï dins els circuits d’atenció en violència 

per tal de poder sortir de la relació i avançar en la recuperació del dany viscut. 

 

Les dones que estan en situacions de violència masclista són les que fan ús del servei 

d’atenció telefònica majoritàriament. Una de les demandes més freqüents és poder 

entrar en el Programa d’Atenció a Dones i rebre suport terapèutic. 

 

 

Els principals objectius de l’atenció telefònica són: 

 Donar resposta a la demanda de la persona que truca.  

 Detecció del risc de la situació de la dona així com la dels fills i filles.  

 Assessorar i orientar en relació al cas concret que es presenta.  

 Poder oferir atenció terapèutica individual a TAMAIA o bé realitzar la derivació. 

 Identificar i/o prevenir la victimització secundària.  

 Atendre  estudiants.  

 Assessorament i coordinació amb professionals. 
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        Atenció Individual 

L’atenció individual ofereix un acompanyament respectuós amb el seu temps a les dones 

que pateixen o han patit violència masclista a la parella i/o a la família.  

TAMAIA ha anat desenvolupant un model d’intervenció en els processos de 

recuperació de les dones, algunes eines que el caracteritzen són: 

 el treball amb el vincle terapèutic 

 situar a les dones al centre de la intervenció 

 el treball clínic en equip 

 coordinació i derivació amb altres professionals i serveis que formen part de la 

xarxa de recursos, tant públics com privats. 

 

 

DONES  ATESES  EN ATENCIÓ INDIVIDUAL 

Noves acollides 40 

 

Seguiments des de l’any anterior 

 

47 

 

Total dones ateses  

 

87 

 

Noves acollides: dones que han entrat al programa aquest any.  

Seguiments de l’any anterior: dones que són ateses al Programa d’Atenció des d’anys 

anteriors.  

 

 

La majoria de dones ateses a TAMAIA realitzen un treball a llarg termini centrat en la 

recuperació dels efectes de la violència, per això l’especificitat del programa segueix 

sent el procés de 

recuperació de llarga 

durada.  

 

Assessorament puntual: 

dones que fan 1 o 2 

visites.  

Assessorament: dones 

que fan algunes visites i 

no consoliden el treball 

terapèutic.  
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Les dones que assoleixen la 

recuperació dels danys de la 

violència finalitzen el seu treball 

terapèutic a TAMAIA. Això vol dir 

que han assolit amb èxit els 

canvis personals desitjats en 

relació a la violència. Enguany 

l’11% de les dones que estan en 

seguiment terapèutic han assolit 

la recuperació.  

 

Dades socio-culturals de les dones ateses a TAMAIA 

 
Barcelona ciutat: el 

major nombre de 

dones són dels 

districtes de Ciutat 

Vella, Sant Martí, 

Gràcia i Eixample, tot i 

que hi ha presència de 

tots els districtes. 

 

Altres municipis de 

Barcelona: destaquem 

Hospitalet, Badalona, 

Sta. Coloma, Terrassa, 

Cardedeu i Vilanova i la 

Geltrú. 

 

 

 

Si s’analitzen 

les  franges 

d’edat de les 

dones, la 

franja 

majoritària es 

situa entre els 

25 i els 64 

anys.   
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Malgrat la formació 

de les dones 

majoritàriament és 

universitària o de 

Batxillerat/Cicles, un 

26% de les dones 

ateses estan a l’atur. 

La situació de 

violència i els efectes 

de la desigualtat 

social afavoreixen 

que moltes de les 

dones accedeixin únicament a feines precàries o temporals. Hem d’afegir que el 8% de 

les dones estan jubilades i sovint en situacions de precarietat. 

 

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 Altra 

relació agrupa altres 

situacions de violència 

masclista que no són 

per part de la parella. 

Recull majoritàriament 

situacions de violència 

a la família o situacions 

d’assetjament. 

 

Es continua confirmant la necessitat d’un servei especialitzat en la recuperació i 

reparació dels efectes de la violència a llarg termini. 

El victimari predominant 

en les dones ateses és la 

parella o exparella. 

Sovint hi ha relacions 

abusives que estan 

succeint simultàniament 

(feina, família, entorn, 

fills i filles...) i que es 

treballen en l’espai 

terapèutic. 
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Un element a tenir en compte és si les dones tenen o no fills/es, ja que sovint la 

violència es continua exercint a través d’aquestes i aquests un cop finalitza la relació i 

dificulta que les dones realment es puguin desvincular emocionalment de l’agressor.  

 

Les filles i els fills són sempre víctimes de la violència masclista, bé perquè la reben 

directament, bé perquè conviuen en un context on la por, el control, la falta de 

llibertat i la priorització constant del maltractador per davant de la família estan 

presents. 

 

En el Programa d’Atenció el 68% de les dones tenen fills, la mitjana resultant és de 

1,69 fills per dona. A TAMAIA es treballa específicament en la marentalitat, estratègies 

de sanació del vincle de les dones amb els seus fills i filles, que sempre queda afectat 

per la violència que s’exerceix directa o indirectament contra les dones i els infants.  

 

 

Altres aspectes a tenir en compte són les situacions de vulnerabilitat de les dones.   

El 41% de dones ateses tenen diversitat funcional, estan en risc d’exclusió i/o estan en 

una situació de vulnerabilitat. La diversitat funcional pot estar relacionada directament 

amb la violència viscuda.  

Dones en situacions 

d’especial vulnerabilitat: 

comptabilitza casos de 

precarietat econòmica, 

manca de xarxa de suport 

o malalties cronificades 

entre d’altres.  

Dones en risc d’exclusió: 

recull situacions de 

pobresa, aïllament i 

addiccions. 
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Grups de Dones de TAMAIA 

 

 Mentores de TAMAIA 
 

Nombre total de dones: 9 

 Sessions realitzades: 11 

 

Les mentores són dones que han fet un procés de 

recuperació de la violència i de creixement 

personal. El treball personal de llarg recorregut que 

cadascuna d'elles ha fet les situa en un lloc 

privilegiat en la seva tasca de voluntariat de suport 

a altres dones i a l'entitat.   

Les seves aportacions en les activitats de divulgació i sensibilització aporten l'expertesa 

i el coneixement d'allò viscut però des d'una perspectiva de prevenció. 

 

No m’agrada dir-me supervivent, sobreviure és el que feia en la relació 

de violència, ara visc.  

 

 

El treball de grup fet per les mentores, com que la seva diversitat (edat, professió...) 

genera diferents plantejaments entorn a la història de cadascuna, a la vegada que 

s'aprofundeix sobre el per què de les violències. Les terapeutes ens nodrim de les 

seves reflexions i a l'hora facilitem noves eines de comprensió, generant entre totes un 

intercanvi de coneixements molt valuós per a la intervenció. 

 

 

ACTIVITATS REALITZADES 

Participació al projecte Mentoria i expertesa per teixir estratègies comunitàries 

interculturals contra les violències masclistes, dinamitzant els tallers amb una 

terapeuta  especialitzada en violència masclista. 

2 Edicions: Secretaria d’immigració i Obra Social la Caixa. CRAE CODA2, Hospitalet del 

Llobregat (abril a juny, 2018) i CRAE La Llar (octubre a novembre, 2018), Barcelona. 

Facilitació del Grup Dones Grans i Sàvies front la desigualtat, junt a una terapeuta 

especialitzada en violència masclista. 

Ca la Dona, gener a desembre de 2018. 

Visites als grups de suport psico-social de l’entitat de TAMAIA 

La Bonne i Ca la Dona, abril 2018. 

Participació al Programa  Mentores a Feminismes de Ràdio4. 20 de maig 2018. 



 

14 

Grup de Dones Grans i Sàvies Front la Desigualtat 
 

Nombre total de dones: 15 

 Sessions realitzades: 11 

 
El grup de Dones Grans i Sàvies és un projecte que es consolida al llarg d’aquest any, 

després d’haver fet un pilot el darrer trimestre del 2017. La participació estable de 

dones i les seves valoracions reforcen la necessitat d’aquest treball específic amb 

dones majors de 60 anys que han patit violència masclista a la parella i/o a la família i a 

altres àmbits de la seva vida. 

És un grup mensual de 10 a 12 dones majors de 60 anys, hi ha dos períodes al llarg de 

l’any a on hi ha dones que s’incorporen i algunes dones es donen de baixa. El grup és 

conduït per una terapeuta i una Mentora de TAMAIA Viure sense violència. 

L’objectiu del grup és visibilitzar les necessitats específiques de les dones grans i la 

relació amb aquells efectes de la desigualtat que han influït en els diversos àmbits de 

vida. El treball gira al voltant de l’apoderament de les dones a través del 

reconeixement de les seves capacitats de resiliència, de transformació i els recursos 

que han desenvolupat al llarg del cicle vital. Així mateix, la presència de la Mentora de 

TAMAIA té com a objectiu el desenvolupament del potencial paper de Mentoria que 

tenen les dones grans. 

 

La teva vivència m’ajuda a veure que no estic 

sola, m’ajuda en la meua creuada. Has dit 

paraules que jo puc firmar com a meves, 

gràcies.  

Aprenem molt les unes de les altres, escoltant 

històries en que tenim molt en comú. 

 

És molt dolorós escoltar a les companyes però alhora és reconfortant saber que no estem 

soles i que ens passen coses molt similars. 

L’experiència de les Mentores ens ajuda a veure que hi ha llum i que és possible sortir-

se’n. 

El grup és un espai on podem parlar de tot. A fora et jutgen, no t’ajuden, fan consells que 

no t’afavoreixen.  



 

15 

L’espai de grup és un espai segur que fins ara no havia trobat. Aquí em sento entesa. En 

el grup ens acompanyem, ens escoltem, no ens sentim soles. 

El que compartim a grup ajuda a fer molts canvis a nivell personal i a vegades quan estàs 

a casa sense adonar-te veus que estàs fent les coses de manera diferent.  

Aquest grup és un regal enorme, al cap i al cor. 

Mi sueño cuando llamé a Tamaia era ir a un grupo para fortalecerme. 

Sentir a les altres et dóna esperança.  

Valoro molt la germanor que es crea en el grup.  

M’impressiona el valor que totes hem tingut. 

Em sento com una Tamaia, forta i sobrevivent i alhora delicada, en el meu entorn sempre 

m’han matxacat per ser sensible, i aquí trobo un espai on se’m reconeix. 

Visc amb impotència el meu dia a dia en relació a l’abús, però us admiro molt quan 

expliqueu les vostres experiències.  

 

Ara ja no em callo davant de la gent que vol 

aprofitar-se o que em tracta malament, abans 

sí.  

Des de que vinc a grup, sumat a altres 

activitats que faig en el meu dia a dia m’he 

notat molt millor, estic més animada, tinc més 

energia. 

Des de que estic aquí estic més tranquil·la i 

feliç. 
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Grups de suport psicosocial 
GRUP HARMONIA 

Nombre total de dones: 7 

 Sessions realitzades: 10 

 
Els grups de suport psicosocial són un espai de treball 

terapèutic opcional per a les dones que estan en el 

Programa d’Atenció a Dones. Les dones que formen part 

d’un grup de suport han fet prèviament un treball 

individual en el Programa d’Atenció a Dones i continuen 

tenint aquest suport paral·lelament al treball de grup.   

Per a algunes dones és una experiència crucial en el seu 

procés de recuperació, ja que permet l’acompanyament i 

la identificació des del col·lectiu, des del suport mutu 

entre dones que han passat per experiències similars. 

Els grups de suport són dinamitzats per dues terapeutes i un màxim de 10 dones per 

grup. Tenen una programació mensual i una duració de 3 hores i mitja. A les sessions 

s’inclou el treball corporal i el treball verbal on es dóna espai a les vivències i 

necessitats de cada dona. 

 

Comentaris de les dones 
 

El grup em fa sentir la capacitat transformadora que tenim totes en la nostra 

quotidianitat. Lo personal és polític. 

 

El grup som totes. Les que som avui aquí,  les que ja han estat i les que han d'arribar 

encara 

 

L'espai terapèutic m'ajuda a estructurar-me i a curar-me 

 

Veig el procés que estic fent i identifico aspectes de mi mateixa que m'ajuden a veure el 

canvi 

 

Vinc al grup per compartir amb altres dones.  No sentir-me sola, per trobar comprensió 

 

Parlar del que he viscut en el grup és quelcom que m'ha ajudat a curar-me 

 

Agraeixo molt el treball corporal com un espai per a mi i agraeixo haver trobat aquest 

espai (tamaia) 

 

Un espai on em puc relaxar 
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Sessions intergrupals 

 
Les sessions intergrupals, són espais de trobada entre les dones dels diferents grups de 

TAMAIA. En aquests espais es realitzen activitats que sovint dinamitzen el grup de 

Mentores de l’entitat.  

Actualment dones dels dos grups de TAMAIA i dones del grup de Mentores així com les 

terapeutes de l'equip es troben al voltant de dues dates significatives. El 25 de 

novembre, Dia internacional per la no violència cap a les dones i les nenes, i el 8 de 

març, Dia de la dona treballadora. A través d’un ambient festiu, d’acompanyament i 

solidaritat, les dones que formen part del projecte senten l’enriquiment mutu del 

compartir experiències, estratègies i moments diferents del procés de recuperació cap 

a una vida lliure de violències.  

 

Intergrupal 3 de març 2018 

Taller d’artteràpia conduit per l’art-terapeuta 

Núria Mestres que al llarg d’un matí fa un taller 

específic per a les dones dels grups i dones del 

grup Mentores. 

 

 

 

Intergrupal del 25 de novembre de 2018. 

La intergrupal ha tingut una gran presència de dones, 

algunes d’elles venen amb les seves filles i fills i amb 

amistats que volen gaudir d’aquest espai. Moltes de 

les dones participen posteriorment als actes i 

manifestacions acompanyades de les terapeutes de 

referència. 
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Projectes específics 

 

Projecte d’escriptura terapèutica:  Som Heroïes 

Aquest ha estat un projecte molt preciós que s’ha dut a terme al llarg del 2018.  Un 

grup de dones que estan sent acompanyades a Tamaia en els seus processos de 

recuperació hi ha participat. L’objectiu d’aquest treball és compartir l’escriptura com 

una eina molt sanadora que permet relatar-se, llegir-se, resignificar-se. És una eina que 

es basa en l’apropiació del relat i de la paraula pròpies com a procés de sanació. 

S’ha dut a terme al llarg de 9 mesos en sessions de 3 hores a La Bonne. Ens ha guiat a 

nivell literari la poeta i escriptora Glòria Bosch que ha estat la que ha facilitat els 

camins per obrir-se a les paraules i les experiències pròpies, en un entorn segur i de 

confiança on, compartir amb les altres, formava part del procés de dir-se en veu alta. 

Paraules sanadores: dir-se en llibertat 

El projecte s’ha tancat amb un recital a La Bonne, 

on acompanyades per les músiques Zoila Herranz 

i Glòria Torres, les participants han compartit 

textos amb el públic que ha gaudit, amb respecte 

i calidesa, del regal que les dones els hi ha ofert.  

 

 

 

 



 

19 

Taller per a noies de l’Institut d’Educació Secundària Maria Aurèlia 

Capmany, Cornellà de Llobregat. 

A demanda de l’Institut, l’educadora i la tècnica de l’Ajuntament de Cornellà del 

Llobregat es fa un disseny de taller per a un grup específic de noies. 

El taller Prevenció de la violència masclista, com a projecte vital de les noies en 
situació d’especial vulnerabilitat, consta de 7 sessions. 
 
Es fa una trobada primera amb l’educadora de referència i la tècnica de l’Ajuntament. 
Posteriorment hi ha coordinació amb l’educadora i finalment s’emet un informe del 
treball realitzat amb les noies. 
 

 Les sessions del taller es realitzen al mateix institut i a Ca la Dona. 

 El període de les sessions és del 10 d’abril al 19 de juny de 2018. 

 Participen 9 noies d’edats compreses entre 14 i 15 anys. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Taller per a persones amb trastorn mental del Club Social Espai 3, 
Cornellà del Llobregat. 
 

A demanda del Centre Club Social Espai 3, Servei social especialitzat facilita la 
participació de les persones amb trastorn mental a la comunitat mitjançant activitats 
culturals, esportives i de lleure en general, es realitza el Taller de prevenció de 
sexualitat i amor romàntic. 
 

 Organitza la Fundació Privada Salut Mental Catalunya. 

 La sessió es realitza el 20 de juny de 2018 i té una durada de 2h. 

 Participen 2 dones i 9 homes amb trastorns mentals diversos. 

 Posteriorment es fa un retorn i valoració amb l’educadora. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓ  

AMB JOVES 
 

Des de TAMAIA viure sense violència es desenvolupen activitats vinculades a la 

sensibilització i la prevenció de la problemàtica de la violència masclista per:  

 

 Sensibilitzar sobre la socialització diferencial de gènere i l’amor romàntic com a 

factors de risc en relació amb la violència masclista. 

 Oferir eines d’identificació i detecció de situacions de violència masclista en els 

centres escolars.. 

 Prevenir la violència masclista. 

 Facilitar l’accés als recursos del territori. 

 Assessorar als i les professionals dels centres educatius en el cas de detecció. 

 

Els Tallers els realitza l’equip de Tamaia, professionals especialitzades en violència 

masclista i amb experiència en atenció a dones. D’aquesta manera es garanteix la 

detecció i la intervenció en crisi, en cas que es produeixi. Dels 37 tallers realitzats 

durant l’any 2018, en un 56%  s’ha detectat situacions de violència en l’àmbit de la 

parella o de la unitat familiar.  

Tallers realitzats: 

1. Taller de prevenció de relacions abusives (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) 

a. Grups mixtes: es treballa amb el grup classe. 

b. Grups no mixtes: es treballa amb grups de noies i nois per separat per 

tal d’atendre les necessitats específiques de cada col·lectiu. 

2. Taller d’amor romàntic (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) 

 

Fer un treball des de la presència i la relació amb l’alumnat: conèixer les diferents 

realitats de l’alumnat i adequar els continguts a les seves demandes, el seu context i la 

seva quotidianitat ens permet obrir un espai de confiança i d’interacció amb els joves i 

atendre les seves preocupacions, els seus dubtes, les seves vivències i la seva 

experiència. 
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Els tallers ofereixen un espai de 

reflexió a l’alumnat respecte de 

la violència masclista les seves 

causes i les seves conseqüències. 

Prendre consciència de la 

normalització de la violència, de 

les dinàmiques abusives i de les 

diferents manifestacions del 

maltractes és una eina de 

prevenció imprescindible per als i 

les joves que precisen d’altres 

models de relació sense violència 

masclista.  

 

 

                                                           

1
Aquestes dades desagregades per sexe responen a la categoria  binària del registre per sexe del Departament 

d’Educació, tot i que d’acord a la LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 

transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia aquesta categorització està 

pendent de modificació.  

 

DADES GENERALS 2018 

Tallers realitzats 39 

Nº instituts o centres formatius 11 

Nº municipis 4 

Nº participants: 4241 

 Noies: 233 

 Nois: 191 

 

424 

Nivells formatius:  1r,2n,3r i 4rt ESO, 1r i 2n  Batxillerat, Cicles Formatius i Educació Especial 
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PROGRAMA DE  
PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA 

 

 

Activitats de sensibilització i divulgació 
 

Taules rodones / Jornades de debat 

La participació a diverses taules rodones i jornades de debat ha possibilitat fer 

aportacions al voltant de l’experiència de l’entitat i del treball terapèutic amb les 

dones, la pràctica feminista del tractament de les violències masclistes i la prevenció 

amb joves.  

DADES DONES HOMES 

Participació a la taula rodona La cura de la salut de les dones a una 

ciutat vivibles a les Jornades Ciutats Vivibles. 

Organitzades per la Xarxa de Dones per la Salut, Cotxeres de Sants. 26 

de maig 2018. 

23 2 

Participació a la Jornada Tècnica amb motiu dels 10 anys de la Llei 

5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 

Organitzades pel Govern de la Generalitat mitjançant l’Institut Català 

de les Dones (ICD) i en col·laboració amb la Comissió Nacional per a 

una Intervenció coordinada contra la Violència Masclista (CNVM), 

Caixaforum. 8 de juny de 2018. 

190 110 

Participació a la taula rodona VII Jornada amb motiu del Dia 

internacional de l’educació no sexista Eduquem en les relacions 

afectives lliures de violència. 

Organitzades pel Departament d’Ensenyament. 26 de juliol de 2018. 

 

73 

 

42 
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DADES DONES HOMES 

Moderació de la taula Desmuntant el relat: Narradores en Clau 

Feminista 

Organitzada per la Xarxa Internacional d’Organitzacions feministes 

d’Amèrica Central i Mediterrani per una vida lliure de Violències: 

SUDS;  Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació; Calala 

Fondo de Mujeres | Calala Fons de les Dones; Tamaia Viure Sense 

Violència . La Bonne, 27 de setembre de 2018 

 

170 
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Participació en la taula rodona del Festival de Cinema i Drets Humans 

2018 per commemorar el Dia Internacional de l’Eliminació de la 

Violència contra la Dona (25 de novembre).  

Organitzades per Drac Màgic a La Filmoteca, 23 novembre 2018.  

 

79 

 

73 

TOTAL PARTICIPANTS 535 250 

 

***Atès que aquest any no hem tingut constància de la presència en els nostres actes de 

persones no binàries no ho reflexem com a categoria en els quadres a on s’anota l’assistència.  

https://www.facebook.com/SUDScat/
https://www.facebook.com/CalalaFondo/
https://www.facebook.com/CalalaFondo/
https://www.facebook.com/Tamaia-Viure-Sense-Viol%C3%A8ncia-616835735186195/
https://www.facebook.com/Tamaia-Viure-Sense-Viol%C3%A8ncia-616835735186195/
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Xerrades de divulgació 

Les temàtiques de les xerrades han versat al voltant de la pràctica de l’entitat amb 

l’atenció a dones en situació de violència masclista, la sensibilització, la prevenció i la 

detecció, fent pedagogia sobre els fonaments que, el llegat dels estudis amb 

perspectiva de gènere, la genealogia feminista i el reconeixement del feminisme com a 

pràctica transformadora a nivell individual i col·lectiu, nodreixen l’entitat. 

DADES DONES HOMES 

Activitat artística i xerrada "Activitat artística: circ i gènere”, al Casal 

de la Gent Gran ‘El Castellet’, Cabrera de Mar.  Hospitalet del 

Llobregat.  

Organitzada per l’Ajuntament de Cabrera de Mar. 9 de març de 2018. 

22 0 

Xerrada “Violencia machista. Herramientas de prevención”,  

Barcelona. 

Organitzada pel Centro Cultural Galego Saudade. 10 març 2018 

22 

 

18 

Xerrada “TAMAIA Viure sense violència, acompanyant a dones en la 

recuperació dels efectes de la violència masclista des de fa 25 anys”, 

Can Cortès, Palau de Plegamans 

Organitzada per l’Associació Dones per les dones de Palau de 

Plegamans. 21 de març de 2018. 
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0 

Xerrada “Educació no sexista”, Hospitalet del Llobregat.  

Organitzada per l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Públic 

Busquets i Punset de l’Hospitalet del Llobregat. 17 d’abril de 2018. 

 

12 

 

3 

Xerrada "La violència masclista, un camí a través dels espais de dones 

a la història.”, al Centre Cívic Can Cuiàs, Montcada i Reixach.  

Organitzada per l’Ajuntament de Montcada i Reixach. 16 de maig de 

2018. 

 

18 

 

0 

Xerrada “Violència masclista. Eines de detecció” al Centre Jove de 

Gavà, Gavà.  

Organitzada pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Gavà. 6 de 

juny de 2018. 

 

12 

 

0 

http://www.acgsaudade.com/
http://www.acgsaudade.com/


 

25 

 

Xerrades a estudiants  

S’han realitzat diverses xerrades a estudiants de psicologia i criminologia respecte la 

violència masclista, els efectes d’aquesta i el treball en la recuperació dels efectes en 

les dones i els nens i nenes. 

 Xerrada “Sexist Violence and the recovery process of women” adreçada a 

estudiants de criminologia i psicologia.  

Organitzada per Barcelona's Study Abroad & Intership Experts. 14 de març de 

2018. 

 Alumnat: 12 noies i 7 nois.  

 Xerrada “TAMAIA Living without violence, 25 years working with women” 

adreçada a estudiants de Psicologia de Northeastern University de Boston, 

EEUU.  

Organitzada per ALA Active Learning Abroad. 19 de juliol de 2018. 

 Alumnat: 15 noies i 12 nois. 

 Xerrada “Sexist Violence and the recovery process of women” adreçada a 

estudiants de criminologia i psicologia.  

Organitzada per Barcelona's Study Abroad & Intership Experts. 21 de novembre 

de 2018. 

Alumnat: 13 noies i 10 

nois. 

 

 

Xerrada / Conferència “Eines de reflexió al voltant de la violència 

masclista” a l’Acampada Jove, Montblanc. 

Organitzada per la Fundació Josep Irla. 20 de juliol de 2018. 
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0 

TOTAL PARTICIPANTS 138 25 
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Tallers a dones 

Enguany s’ha apostat per la realització de tallers que apropin els feminismes a les joves 

des de una dimensió vivencial i de reconeixement. Compartir amb les noies 

experiències i trajectòries afavoreix la prevenció, la detecció i l’actuació front les 

violències masclistes. 

  

 Taller d'identificació i prevenció de les violències masclistes per a noies joves 

en el context de l’Acampada Jove, a Montblanc, el 20 de juliol de 2018. 

Participen 20 noies de diverses edats. 

Organitzat per la Fundació Josep Irla. 

 

 

 

 Taller vivencial adreçat a dones El benestar físic i emocional: estratègia de 

recuperació de l'experiència de la violència masclista en el context de la 

celebració del Dia Internacional 

d’Acció per la Salut de les Dones, 

Jornades CIUTATS VIVIBLES, Cotxeres de 

Sants, 26 de maig 2018. 

 

Participen 10 dones d’edats diverses. 

Organitzat per la Xarxa de Dones per la Salut. 
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Participació en mitjans de comunicació    
La participació als mitjans de comunicació ha estat vinculada a un any a on els 

feminicidis i les violències sexuals contra les dones han estat a l’agenda política i 

mediàtica, casos com el de la Manada han obert debats a on s’ha demanat 

l’assessorament i opinió d’entitats especialitzades com la nostra a la ràdio, els diaris i la 

televisió.  

Els recursos públics de protecció a dones davant la violència masclista s’han vist 

qüestionats davant el fet de que Catalunya és la comunitat autònoma amb menys 

ordres de protecció atorgades. Al voltant del 25 de novembre, dia internacional per la 

no violència vers les nenes i les dones, el moviment feminista i professionals 

especialitzades en violència han incidit en la violència institucional que pateixen les 

dones que decideixen posar una denúncia i el posterior tractament judicial que reben 

tant dones com els seus fills i filles. També s’ha posat de manifest la necessitat de que 

les dones accedeixin a informació especialitzada respecte a la denúncia i les mesures 

de protecció quan volen fer efectiva la separació de l’agressor. 

Un altre tema que ha estat remarcat enguany han estat els assassinats de nens i nenes 

a mans dels seus pares quan hi ha una situació de violència masclista a la família i els 

menors són utilitzats per pressionar, coaccionar i finalment danyar de manera 

profunda a les dones. 

Volem fer un esment especial a l’assessorament en l’elaboració del Documental “Mai 

més víctima” al programa Sense Ficció de TV3.  

Activitats relacionades:  

 Diverses reunions amb la periodista Ariadna Oltra de coneixença del treball que 

fa TAMAIA, assessorament i contactes.  

 5 març: orientació en el reportatge. 

 13 març: gravació d’un taller de prevenció de la violència masclista realitzat per 

TAMAIA. 

 4 abril: continuïtat de l’assessorament en la producció del reportatge. 

 13 novembre: Emissió del documental Mai més victima i participació de la 

presidenta de TAMAIA, Beatriu Masià Masià, en el Programa de debat posterior 

conduit per Ariadna Oltra. 
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TELEVISIÓ 

Programa Canal Data 

Informatius Nit TV3 03/01/18 

Informatius Migdia TV5 / Cuatro 03/05/18 

Matins TV3 04/05/18 

Informatius Xarxa de 

televisions locals 

05/10/18 

Sense ficció TV3 13/11/18 

 

RÀDIO 

Programa Emissora Data 

Notícies Nit RAC1 12/03/18 

Ciutat Onda0 14/03/18 

Matí a Ràdio4 Ràdio4 27/04/18 

Metròpoli Ràdio4 03/10/18 

Via Lliure RAC1 24/11/18 

   

 

 

 

PREMSA 

Nom Article Data 

La Directa Reacció feminista al cas d'agressió 

sexual a la sala Razzmatazz de 

Barcelona 

04/06/18 

Diari Digital Crític Desarticulem la violència 

institucional contra les dones 

22/11/18 

Diari Digital Catalunya plural 25 de novembre: temps de 

reflexió i reconeixement 

25/11/18 
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Participació en el Programa Feminismes de Ràdio4 

Hem assolit la participació estable al programa Feminismes al llarg de l’any com a 

tertulianes, aportant la nostra experiència i expertesa en les diferents temàtiques que 

avui en dia estan travessades pels feminismes. 

 8 de març, la vaga de totes. 4 de març 2018. 

 Transitant pel gènere. 11 de març 2018. 

 Repensar la paternitat. 18 de març 2018. 

 Jo també. 25 de març 2018. 

  Transitant pel gènere II. 8 d’abril 2018. 

 La veu de les dones. 15 d’abril 2018. 

 On són els homes. 22 d’abril 2018. 

 Mentores. 20 de maig 2018. 

 Medievals. 27 de maig 2018. 

 En peu de càmera. 3 de juny 2018. 

 Dia per a l’eliminació de la violència contra les dones. 22 de novembre 2018. 

 

Programa Transitant pel gènere amb Miquel Missé, 

sociòleg i activista pels drets de les persones trans. 

Beatriu Masià, presidenta de Tamaia Viure sense 

violència, la fotògrafa Berta García, i Cristina Gallach, 

Consellera per a la Igualtat d'Oportunitats en el Consell 

de la Unió Europea. 

   

Programa En peu de càmera, amb Marta Nieto, 

programadora de la Mostra Internacional de Films de 

Dones, Anna Petrus, sòcia fundadora de Dones Visuals, 

Xiana do Teixeiro, directora i productora de cinema, i 

Beatriu Masià, de Tamaia Viure Sense Violència. 
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Programa Dia per a l’eliminació de la violència contra 

les dones, amb Laura Pérez, Regidora de Feminismes 

de l'Ajuntament de Barcelona, Neus Roca, professora 

de Psicologia Social a la UB, Fernando Carnero, 

psicòleg del Servei d'Atenció a Homes que exerceixen 

violència masclista (SAH) i Rakel Escurriol, psicòloga de 

Tamaia Viure sense violència.  

 

Participació en xarxes 

La participació en xarxes és una part activa del Programa de Participació Comunitària. 

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

 

Espai pels Drets de les Dones* 

 Participació com a entitat en l’espai. 

 Trobades de reflexió 

*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 a la Comi de Ca la Dona, grup de treball 

específic. 

 Participació a La Comuna de Ca la Dona. 

 Trobada dels grups de Ca la Dona. 

 Assemblees de sòcies de Ca la Dona. 

 Participació com a grup i sòcies en l’aniversari dels 30 

anys de Ca la Dona, 29 de setembre 2018. 

*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. 
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Centre Cultura de Dones Francesca Bonnemaison - La Bonne* 

 Coordinació per a l'ús i condicionament de 

les sales adreçades al Grup d’escriptura 

terapèutica “Som Heròies”. 

 Trobades d’intercanvi, suport d’ambdós 

projectes i cooperació mútua. 

 Trobades de compartença amb l’equip La  

Bonne, Sindillar i TAMAIA. 

*Espai de trobada, intercanvi i creació de projectes culturals feministes caracteritzats 

pel treball en tres àmbits: audiovisuals, performance i el viver de projectes.  

 

COOP57* 

 Seguiment de les assemblees i participació com a sòcies. 

 

 

*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. 

 

Calala Fondo de Mujeres*  

 Trobades internes de treball de projectes amb Calala i 

altres organitzacions de cooperació internacional (definits més endavant). 

       * Fundació feminista que promou els drets, la participació i l’apoderament de les dones. 

 

Xarxa de dones per la salut* 

 Participació a les assemblees anuals de la xarxa.  

 Seguiment i participació en les activitats de la Xarxa.  

o Celebració del Dia Internacional d’Acció per la 

Salut de les Dones a les Cotxeres de Sants CIUTATS VIVIBLES, 26 de maig 

2018:  
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Realització d’un taller vivencial adreçat a dones El benestar físic i 

emocional: estratègia de recuperació de l'experiència de la violència 

masclista  

Participació a la taula rodona La cura de la salut de les dones a una 

ciutat vivibles. 

o Aquest any s’han celebrat els 20 anys amb l’acte  20 anys fent xarxa: 

aniversari de la Xarxa de Dones per la Salut, 28 de maig 2018. 

 

*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 coeducació* 

 Participació en la formació en Coeducació organitzada per la Xarxa per a professorat a 

Ca la Dona, dissabte 17 de febrer de 2018. 

 Participació a les trobades de la xarxa a Ca la Dona. 

 

*Xarxa de dones feministes de l’àmbit de l’ensenyament que treballen per a la 

normalització de la coeducació a les escoles. 

 

Programa Domèstic d’Oxfam Intermón 

Oxfam, a través dels convenis del 
Programa Domèstic, atorga 
suport econòmic a projectes i 
entitats del territori espanyol. 
Tamaia és una d’elles i compta 
amb l’acompanyament que  la Fundació obre 
més enllà de l’aportació econòmica. És una 
relació d’autoritat que es cultiva des del 
reconeixement i la confiança entre les persones 
del Programa i les entitats i grups que 

desenvolupem els diferents projectes. 
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 Trobada d’intercanvi de sabers, tasques, metodologies i reptes de les entitats i 
grups que composen el Programa Domèstic d’OXFAM. 6 de setembre de 2018 a 
Madrid. 

 Trobada d’intercanvi de sabers amb les entitats especialitzades en violència 
masclista i feminisme del Programa Domèstic i responsables d’àrea per a la 
projecció de futur de projectes de dones d’OXFAM. 28 de setembre de 2018 a 
Barcelona. 

 

Projectes específics 

 
Mentoria i expertesa per teixir estratègies comunitàries interculturals 
contra les violències masclistes 
 

Projecte liderat per la  Plataforma unitària contra les violències masclistes, SURT, 

Mujeres P'alante i TAMAIA Viure sense violència, en col·laboració amb la Secretaria 

d'Igualtat, Migracions i Ciutadania i Obra Social LaCaixa. Enguany s’han realitzat dos 

edicions.  El projecte  marc compren dos projectes específics:      

 

 Acollint les dones del món. Xerrada que compren la vessant psico-social i 

jurídica adreçada a dones en processos migratoris i dones refugiades. 

 Mentoria i expertesa per teixir estratègies d’apoderament amb les joves. La 

violència masclista més enllà de diferències culturals. 5 sessions dirigides a un 

grup de dones joves i d’origen multicultural i dinamitzades per una terapeuta 

de TAMAIA i una Mentora de l’entitat. 

Primera Edició finançada per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania i Obra 

Social LaCaixa. 

Acollint les dones del món:  

 Xerrada de 3h al Consell Comarcal d’Osona, Vic, per part d’una 

terapeuta i una advocada, ambdós especialitzades en violència 

masclista i migració. Organitzada pel Consell Comarcal 

d’Osona. 

 Participació de 15 dones de Marroc, Ucraïna, Catalunya i 

Veneçuela.  
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Mentoria i expertesa per teixir estratègies d’apoderament amb les joves. La violència 

masclista més enllà de diferències culturals:  

 Taller de 5 sessions del 24 d’abril al 12 de juny a 

CODA2, Centre Residencial d’Acció Educativa 

(CRAE) de l’Hospitalet del Llobregat. 

 Dinamitzat per una terapeuta especialitzada en 

violència masclista i per dues Mentores de 

TAMAIA, que aporten la seva experiència en 

primera persona. 

 Participació de 17 noies, d’edats entre 14 a i 18 anys i procedències diverses 

(Marroc, Sàhara, Egipte, Bèlgica, Colòmbia, França i Espanya). 

 

Segona Edició finançada per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania. 

Acollint les dones del món:  

 Xerrada de 3h al Casal Popular del Pla de l’Estany, Banyoles, per part d’una 

terapeuta i una advocada, ambdós especialitzades en violència masclista i 

migració. Organitzada pel grup de Dones Mon Banyoles. Adreçada a dones del 

municipi de Banyoles. Religions: musulmana, catòlica i cristiana. 

 Dinamitzat per una terapeuta especialitzada en violència masclista i per dues 

Mentores de TAMAIA, que aporten la seva experiència en primera persona. 

 Participació de 18 dones de Marroc, Mali i Senegal.  

Mentoria i expertesa per teixir estratègies d’apoderament amb les joves. La violència 

masclista més enllà de diferències culturals:  

 Taller de 5 sessions del 3 d’octubre al 14 de novembre a un Centre Residencial 

d’Acció Educativa (CRAE) de Ciutat Vella, La Llar. 

 Visita de les noies a Ca la Dona, com a possible espai a on vincular-se a través 

d’activitats, coneixença d’altres dones i grups de treball. 

 Participació de 10 noies, d’edats entre 14 a i 18 anys i procedències diverses 

(Bangladesh, Brasil, Equador, Marroc, República Dominicana, Xile, Colòmbia i 

Catalunya). Religions: musulmana, evangèlica, catòlica i cristiana. 

 



 

35 

Projecte de cooperació internacional 

EL Patriarcado es una arquitectura global 

 

El projecte de construcció i 

consolidació de la xarxa: “Red 

Internacional de Organizaciones 

de Mujeres de América Central y 

del Mediterráneo por una vida 

libre de violencias”. Segueix amb 

activitats compartides amb 

l’objectiu de cercar generar 

aliances i sinèrgies polítiques a 

nivell local, nacional i internacional.  

Participants: AMDF (Marroc), MS 

(Marroc), Actoras de Cambio 

(Guatemala), CDM (Hondures) i 

ORMUSA (El Salvador), UPWC 

(Palestina), SUDS (Barcelona), Tamaia 

(Barcelona), Calala (Barcelona. 

 

 

Enguany, les activitats en les que hem intervingut han 

estat les jornades de la III Trobada de treball de les 

organitzacions i entitats de la Xarxa a El Salvador, al 

mes de maig de 2018. El títol aquesta trobada era EL 

PATRIARCADO ES UNA ARQUITECTURA GLOBAL,  el 

treball va ser la reflexió sobre estratègies patriarcals 

actuals que travessen totes i identificació i compartença d’eines per a la seva erradicació. 

 

D’altra banda, en el marc del mateix projecte i en l’àmbit d’incidència a Barcelona, es 

va celebrar a la ciutat la xerrada: 

 DESMUNTANT EL RELAT: Narradores en clau feminista La Bonne, 27 de 

setembre 2018.  
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Amb: 

 Lula Gómez,  

 Antoinette Torres,  

 Marta Seva,  

 Pamela Palenciano. 

Modera la taula Carme Vidal Estruel de TAMAIA. 

Organitza la Xarxa Internacional d’Organitzacions 
feministes d’Amèrica Central i Mediterrani per 
una vida lliure de Violències: SUDS, Calala, i 
Tamaia.  

 

 

Agraïm la col·laboració de La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison. 

El projecte global compta amb el suport de l’ Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament. 

 

 Conversatori Centre d’Atenció a Joves Medellin 

Conversatori amb un grup de joves, noies i nois, del Centre d’Atenció a Joves Medellin. 

Organitzat per la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere. 

Hi participen 28 persones. 

LLibreria La Canibal, Barcelona. 9 de gener de 2018. 

 

https://www.facebook.com/SUDScat/
https://www.facebook.com/CalalaFondo/
https://www.facebook.com/Tamaia-Viure-Sense-Viol%C3%A8ncia-616835735186195/
https://www.facebook.com/LaBonneCentreCulturaDones/
https://www.facebook.com/LaBonneCentreCulturaDones/
https://www.facebook.com/pages/Ag%C3%A8ncia-Catalana-de-Cooperaci%C3%B3-al-Desenvolupament/1807410552858087
https://www.facebook.com/pages/Ag%C3%A8ncia-Catalana-de-Cooperaci%C3%B3-al-Desenvolupament/1807410552858087
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Assessorament a l’organització nordamericana HYMN4HER 

Assessorament a Jaclyn Matfus, representant de l’organització que formen ella i el seu 

marit Ben Harper. 

Es fa una trobada d’un matí a on es facilita informació sobre el nostre programa 

d'atenció a dones, formació a professionals i prevenció. Assessorament sobre el 

programa de prevenció de la violència adreçat a nens de 5 a 10 anys. 

Ca la Dona, 2 de maig de 2018. 
 

Obra de Teatre Bota, Rebota i en tu cara explota 

 

Assistència a l’obra de teatre  Bota, Rebota i en tu cara explota 

com a expertes. 

Hi participen 42 persones. 

Antic Teatre, Barcelona. 15 de juliol de 2018. 

 

 

Trobada amb Asun Casasola 

Acollida i trobada amb Asun Casasola en motiu de la presentació del Documental de la 

seva filla 'Nagore' de la directora Helena Taberna. 

La trobada, de 3 hores de duració, es fa amb dones dels grups i secretaries de Ca la 

Dona. Un total de 15 dones comparteixen experiències i acullen el projecte i a l’Asun 

des del reconeixement de la gran tasca de prevenció i sensibilització que realitza.  

Ca la Dona, Barcelona. 15 de novembre de 2018. 

 
 
 
 
 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Harper
https://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Harper
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Projectes solidaris 

 
 
Enguany hem pogut gaudir de la solidaritat de grups de persones que, implicades i 
implicats, en aportar la seva energia, el seu talent i les seves xarxes ens han ajudat en 
la continuïtat del projecte de TAMAIA. 
 

V – DAY 2018 
Women’s March escull a TAMAIA, junt amb Homes Igualitaris com 

a entitats a les que destinar els fons recaptats en els 

esdeveniments del VDAY.  

 

V-Day és un catalitzador que promou esdeveniments creatius de conscienciació, 

recapta fons i revitalitza l’esperit d’organitzacions anti-violència existents. 

El 15 y 16 de febrer, Women‘s March Barcelona porta a la 
ciutat la producció d’ Un record, un monòleg, un deliri i una 
oració. 

 Els dos dies hi ha una assistència en total de 300 

persones. 

 El 3 de març es fa una trobada amb l’entitat per a 

rebre el xec donatiu i fer un espai de coneixença 

amb totes les persones que formen part de 

l’organització. 

 Al desembre es fa una trobada preparatòria per al 

següent VDAY, continuant la col·laboració i suport 

amb l’entitat. 

  

Concert del grup de música en l’acte Amar Omar 
 

El 16 de juny de 2018 fa un concert a l’espai Garcilaso, a Barcelona, i els fons van 

destinats a TAMAIA Viure sense violència. 

Hi participen 34 persones.  
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Concert Mujeres para las Mujeres  

La música Vanessa Grillone ens contactar per oferir-nos, com 

aportació solidària, l’import de les entrades d’aquest concert de 

dones per a les dones. 

L’acte és el 25 de novembre de 2018, dia internacional per la no 

violència cap a les dones i les nenes. El concert és espectacular, 

preciós, compta amb dones molt potents, brillants i generoses, i 

el públic és molt acollidor i entregat. És un gran regal poder ser-

hi. 

Assisteixen 80 persones. 
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Participació institucional  

 

El compromís de l’entitat a sumar estratègies per acabar amb les violències masclistes 

ens anima a la participació amb les diferents institucions responsables d’establir 

polítiques públiques en aquest àmbit. L’expertesa acumulada a partir de la pràctica del 

treball directe amb les dones i a l’hora la reflexió, l’oferim com un actiu útil en aquesta 

participació.  

 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

 Participació com a formadores en la Formació de la persona referent en el 

Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe 

a l’empresa  impartida pel Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de 

Catalunya. Prova pilot per a testar del programa formatiu proposat per les 

organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya i la 

Generalitat. Durant les 4 sessions previstes una vintena de persones 

d’empreses i organitzacions sindicals assisteixen. 

 

 Assistència a l’Acte commemoratiu del 25N. Plaça Sant Jaume, Barcelona. 25 

novembre 2018. 

 Debat sobre la llei 5/2008 dels drets de les dones a eradicar la violència 

masclista. Beatriu Masià i Masià, presidenta de TAMAIA, participa en una taula 

de valoració per part de diferents entitats de dones.  

Assisteix el President del Parlament,  membres del govern i diputades i 

diputats, entitats de dones i persones de la població general. 

Parlament de Catalunya 19 de novembre de 2018. 
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INSTITUT CATALÀ DE LES DONES 

 Participació al Consell Nacional de Dones de Catalunya 

o Sessions ordinàries del Ple del Consell Nacional de Dones de Catalunya. 

o Participació del Grup de treball per a l’abordatge de les violències 

masclistes del Consell Nacional de dones de Catalunya*.  

 

* Grup de treball format per diferents entitats que aporta propostes, iniciatives e idees 

en relació a la violència masclista, a l'hora que vetlla pels drets de les dones front la 

violència masclista i interpel·la les institucions i organismes del govern en aquells 

aspectes que es consideren necessaris.  

 

 Presentació del nou pla estratègic d’igualtat, Institut Català de les Dones. 27 de 

febrer de 2018. 

 Aportacions al nou pla estratègic d'igualtat, Institut Català de les Dones. 3 

d’abril de 2018. 

 Rendició de comptes i elecció vicepresidenta segona, Palau Robert, Barcelona. 

7 d’abril de 2018. 

 

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

 Participació al Consell de Dones de la Ciutat de Barcelona.  

 Participació de les sessions de treball del Grup d’Abordatge de les violències 

masclistes del Consell de Dones de Barcelona. Trobades continuades al llarg 

del 2018. 

 Assistència al XXXII Premi 8 de març- Maria Aurèlia Capmany, 2018. Saló de 

Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 7 de març de 2018. 
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ALTRES 

 

 Participació a la Plataforma CEDAW DE Catalunya* al llarg de l'any 2018 

 

*CEDAW ombra Catalunya és una plataforma no governamental formada per organitzacions 

del moviment de dones, feministes i que treballen pels drets de les dones 
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PROGRAMA DE FORMACIÓ I RECERCA 

 

La formació continuada i especialitzada en l’àmbit de les violències masclistes, 

continua sent un eina imprescindible per el seu l’abordatge. Els actius de l’entitat en 

matèria de formació, l’expertesa acumulada a partir del treball amb les dones i, la 

relació i l’intercanvi entre professionals facilita que el programa de formació de 

l’entitat es continuí i es pugi ampliar en continguts i propostes. 

L’aportació de metodologies actives, de materials audiovisuals, potencien el caràcter 

vivencial de la formació i faciliten l’assimilació de continguts i la comprensió dels 

mateixos. 

Aquests any cal remarcar el treball realitzat amb el Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya i la formació online adreçada al professorat, en tant que 

àmbit de detecció i intervenció en violències masclistes. 

La proposta de formació realitzada des de l’ICD conjuntament amb l’Escola de 

Administració Pública de Catalunya, en el 1º Postgrau en Igualtat de Gènere a la 

Funció Pública i Disseny de Polítiques Públiques amb perspectiva de gènere. Suposa la 

incorporació de la Transversalitat de  gènere com eines imprescindibles en la formació 

complementaria de intervenció en Violència Masclista  

DADES GLOBALS DEL PROGRAMA DISTRIBUÏDES PER ACTIVITAT 

Activitat Nº Participants 

Ponències 3 77 noies i 16 nois 

Jornades 2 102 dones i 44 homes 

Formació universitària 3 79 dones i 8 homes 

Cursos i seminaris  7 108 dones i 58 

homes 

Projectes específics 6 69 dones i 22 homes 

Total desagregats per sexe  435 dones i 148 

homes 

Total sense desagregar:  583 
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Ponències 
  

 

Jornades 
DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

 VII Jornada amb motiu del Dia internacional de l’educació no sexista 

Eduquem en les relacions afectives lliures de violència.Participació a 

taula rodona: Eduquem en les relacions afectives lliures de violència 

Departament d’ensenyament. Casa del Mar, Barcelona 25/07/2018 

75 dones i 40 

homes 

Dia internacional per a la salut de les dones. Ciutats habitables des 

de la perspectiva de la cura. Participació a taula rodona: La cura de la 

salut de les dones a una ciutat vivible. 

Xarxa de dones per la salut, cotxeres de Sants,Barcelona 26/05/2018 

27 dones i 4 

homes 

 

 

Total 102 dones i  

44 homes 

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

"Intimate Partner Violence in the Spanish Context" in the course  

PS410 Cultural Psychology..IES Abroad, Barcelona, 14/0372018 

 

11 noies 

 

Valoració dels 10 anys de la llei, 5/2008 del 24 d’abril del dret de les 

dones a eradicar la violència masclista. Aportacions i reptes pendents. 

Campus UPF, Barcelona, 13/10718 

 

29 dones i 9 

homes 

Valoració dels 10 anys de la llei, 5/2008 del 24 d’abril del dret de les 

dones a eradicar la violència masclista. Aportacions i reptes pendents. 

U.Rovira i Virgili, Tarragona, 21/11/2018 

 

37 dones i 7 

homes 
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Formació universitària 
Es mantenen les formacions iniciades i s’amplia a altres de nova creació com el 

Postgrau en Igualtat de Gènere a la Funció Pública.  

 

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

17ª ed. Postgrau Gènere i Igualtat (UAB): Respostes jurídiques i 

intervencions polítiques, circuits i protocols d'actuació. 15/03/2018. 

Barcelona. 

24 noies 

4ª ed. Diplomatura de Postgrau en violències Masclistes (UAB): 

Eines socio-jurídiques. 17/0172018.Barcelona 

Mòdul 1. Diversitat de les formes de violència de gènere. 
Assignatura: 

Itineraris optatius: Intervenció psicosocial amb dones. 

Tutoria d’alumna en pràctiques: 100h. 

21 noia 2 nois 

 

15 noies i 1 noi 

Postgrau en Igualtat de Gènere a la Funció Pública: Relacions 

patriarcals, subjectivitatsi corporalitats. blocI. Diagnosi i disseny 

d'indicadors. blocII . Escola d’administració Publica de Catalunya, 

19 i 28/06/2019 Barcelona 

19 dones i 5 

homes 

Total 79 dones i 8 

homes 
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Cursos i seminaris 
Es mantenen les formacions especifiques adreçades a professionals del dret i 

s’assumeixen noves demandes de formació des de diferents àmbits, relacionats amb la 

prevenció i la intervenció.  

Observem com des de diferents espais d’incidència política s’està identificant la 

responsabilitat social dels diferents col·lectius.  

 

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

Curs d'Especialització en Violència de Gènere: Causes i origen de la 

violència contra les dones. la víctima en El procediment. 

Organitza: Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Comissió del 

torn d'ofici. Secció Dret Penal. Barcelona. 10/10/2018.  

27 dones i 25 

homes 

 

Curs de Coeducació:  Prevenció de la Violència Masclista 

Organitza: Grup de Coeducació Ca la Dona. Barcelona,17/02/2018 

27dones i 3 

homes 

Espais de reflexió i cura pels equips de treball en prevenció de 

violències masclistes 

Drac Màgic-Tamaia viure sense violència. Barcelona, 12/02/2018 

7 dones 

Curs:  Formació a la persona de referència dels protocols per a la 
prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe 

Organitza: Consell Relacions Laborals. Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies. Barcelona, 05/06/18 

26 dones i 4 

homes 

Curs: violència masclista: detecció, identificació i responsabilitat 

Organitza: CUP Barcelona. Barcelona, 26-27/01/2018 
15 homes 

Curs: violència masclista: detecció identificació i responsabilitat 

Organitza: Fundació Privada l'alternativa 

9 dones i 5 

homes 

Curs: Detecció i Identificació de la violència masclista. 

Organitza: OXFAM, Barcelona 30/10 i 9/11/2018 

12 dones i 6 

homes 

 Total 108 dones i 58 

homes 
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Projectes específics  
La formació especifica en l’àmbit educatiu ha tingut una forta presencia en la tasca 

formativa de l’entitat. La responsabilitat del professorat en la detecció de violències 

masclistes i la prevenció de les mateixes, posa de relleu la necessitat de disposar de 

diferents eines per tal de prevenir des de l’aula.  

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

 Curs: Prevenció de la violència de gènere en l’àmbit educatiu per 

a professorat de primària, secundària i cicles formatius.4 edicions 

de formació online  

Organitza: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. juliol-març 

134 

Curs: Prevenció de la violència masclista en l'àmbit educatiu per a 

Personal d'Administració i Serveis.2 edicions de formació online 

Organitza: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. Març-abril 

60 

Curs: Prevenció de la violència masclista des de la practica 

educativa. Formació presencial. Institut Miquel Catà. Manresa 

Organitza: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. Manresa, juliol 

18 

 

Formació especialitzada: Disseny de Polítiques Públiques amb 

perspectiva de gènere.2 edicions presencials. Escola 

d'Administració Pública de Catalunya 

Organitza: Institut Català de les Dones. Barcelona, juny-juliol i 

octubre-novembre 

44 

Formació: en Detecció i  Assessorament de Situacions de Violència 

masclista. formació presencial 

Organitza: Ajuntament del Prat de Llobregat. El Prat de Llobregat, 

13 i 22 de juny 

25 
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Taller vivencial: Treball de casuístiques per definir, des d’una 

perspectiva estratègica, elements propis del model de prevenció, 

atenció i intervenció del Circuit Comarcal d’Osona d’abordatge de 

la violència masclista. Formació presencial 

Organitza: SIAD Vic-Osona. Vic, 4 de maig 

22 

 Total 303 

 

 

 

Publicacions 

 Vidal Estruel, Carme. Desarticulem la violència institucional contra les dones. 
Carme Vida Estruel. Publicat a El Crític, 22/11/2018 

 Escurriol Martinez, Rakel.25 de novembre: temps de reflexió i reconeixement. 
Rakel Escurriol Martínez. Publicat a Catalunya Plural, 24/11/2018 

 

Recerques 

Deu anys de trajectes de dones en situació de violència masclista: 

Itineraris, vivències i relats. 

Treball de recerca al voltant de l’impacte de la llei 5/2008 del 24 d’abril, del dret de les 

dones a eradicar la violència masclista, des de la perspectiva de les dones que han 

requerit dels recursos i de les professionals de l’atenció. Aquesta recerca s’ha iniciat 

per part de l’equip de l’entitat i abasta un període 2018/2019. 
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COMUNICACIÓ 

Enguany hem fet una aposta per ampliar l’àrea de comunicació de l’entitat. Els darrers 

anys amb el desenvolupant de la web hem vist la valuosa plataforma de difusió del 

projecte i de la problemàtica de la violència masclista. I no només per ser un dels 

canals d’entrada de consulta de dones, familiars i amistats i de professionals, sino 

perquè és una eina fonamental en la nostra tasca de difusió i divulgació d’aquest lacra 

social.  

Aquesta aposta s’ha traduït en la nostra presencia en les xarxes social. Una presencia 

que ha sigut progressiva i que ha contat amb la incorporació de professionals externes 

a la entitat.  

Avui en dia les xarxes socials són una finestra molt ampla des de la que es veu el món, 

ens relacionem amb les altres i als altres, ens comuniquem i ens comuniquen. Per tant 

poder ser-hi fent aquesta tasca de difusió i divulgació permet que la problemàtica 

continuï visible, afavorint que no es quedi en l’oblit.  

També permet fer xarxa, donar-nos suport amb altres que també, com nosaltres, 

treballant per afavorir una vida lliure de violència masclista.  

La web continua essent una eina de treball, que ofereix: 

 La descripció detallada del projecte i la seva trajectòria. 

 Catàleg d’activitats de prevenció i de formació de l’entitat. 

 Biblioteca de publicacions, materials i altres recursos. 

 Espai de reconeixement i difusió de les paraules que les dones volen 

transmetre sobre els seus processos de recuperació realitzats a l’entitat.  

 Portal de transparència respecte la realitat econòmica i estatutària de l’entitat. 
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GESTIÓ ECONÒMICA  

TAMAIA és una entitat d’interès social sense ànim de lucre i l’àmbit en el que es 

desenvolupa, i el treball que aborda, dificulta l’obtenció de contraprestacions 

dineràries suficients. L’objectiu prioritari i específic de l’entitat és sostenir i garantir 

l’atenció a les dones que pateixen o han patit violència per a la recuperació dels seus 

efectes i, en aquest sentit, el compromís de l’Administració és cabdal per desenvolupar 

el projecte.  

 

 

 

Donada l’estabilització a la baixa de la participació institucional, els darrers anys s’està 

duent a terme un intens treball d’innovació dels programes d’activitat de l’entitat i de 

difusió de tot el projecte. Aquesta tasca d’obertura i difusió afavoreix el coneixement i 

reconeixement de persones singulars i d’entitats que es solidaritzen amb la tasca de 

Tamaia i donen suport econòmic per al seu sosteniment. Enguany, un 16,81% dels 

ingressos de l’entitat s’han correspost a aquestes col·laboracions tan imprescindibles 

per la continuïtat.   

 

Com dèiem, el programa de prevenció per a joves s’està consolidant alhora que 

innovant. S’han dissenyat i  projectat activitats i programes de formació i de 

cooperació internacional, així com de difusió del projecte total. Enguany el projecte de 

formació ha tingut un augment propiciat per aquest efecte de difusió i projecció, i per 

la incorporació d’una integrant en l’equip que ha promogut i sostingut aquest projecte. 

Com a pràctica habitual, la contenció de despeses segueix essent una acció necessària 

per assolir l’objectiu de sostenir el programa d’atenció a les dones, en la seva magnitud 
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i complexitat, i assolir l’equilibri entre ingressos i despeses per assegurar la continuïtat 

del programa i de l’entitat. 

Enguany, les subvencions públiques han representat el 41,87% dels ingressos de 

l’entitat.  Els fons obtinguts per facturació de l'entitat han representat el 35,91% del 

total, i d’altra banda, el suport d’entitats, grups, i persones individuals que coneixen i 

recolzen el projecte gràcies al treball de difusió i sensibilització que constantment es 

realitza, ha suposat un 16,81%, la qual cosa representa un increment molt significatiu 

en relació a altres anys que agraïm per la solidesa que ens aporta. També OXFAM 

Intermón, a través de l’anomenat Programa Domèstic que dóna suport econòmic i 

tècnic a entitats 

socials de l’Estat 

espanyol, ha donat 

de nou suport a 

TAMAIA amb un 

import que ha 

suposat el 4,41% 

dels ingressos de 

2018.  

 

 

El principal valor i recurs de TAMAIA és el capital humà i la principal inversió 

econòmica és en recursos humans. Enguany el percentatge ha representat un 81,56% 

de les despeses de l’entitat, 

essent el 18,44% el recull de 

diversos conceptes 

corresponents tant a serveis 

exteriors com a altres 

necessitats per al 

desenvolupament i per a la 

gestió del projecte.  

 

Com sempre, agraïm el suport quotidià, inestimable i no quantificable de Ca la Dona, del 

Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison - La Bonne -, i del Coop57, que 

faciliten la nostra continuïtat.  

 

 

81%

13%
6%

Despeses 2018

Recursos humans

Serveis externs i despeses directes

Despeses gestió i estructura

17%

43%4%

36%

Ingressos 2018

Aportacions solidàries Subvencions Institucionals

Convenis acció social privada Facturació pròpia
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EQUIP HUMÀ: VALORS, GESTIÓ I TREBALL 

Durant el 2018 l'equip humà ha estat format per les actuals sòcies de l’entitat: Beatriu 

Masià, Rakel Escurriol, Leticia Moy, Rosa G. Graell i Carme Vidal.  

Totes expertes en temes de gènere, dones i violència des de la multidisciplinarietat 

aportada dels diferents àmbits de les: humanitats, socials i polítiques, salut, 

ensenyament i comunicació. La Leticia Moy ha tingut una criatura, la qual cosa ens ha 

permès de nou posar en valor la cura de la vida en el context de l’equip de treball i de 

l’entitat. Hem incorporat a una nova companya dins l’equip, la Carme Vidal qui, avui 

dia, forma part de les sòcies de l’entitat. També s’ha comptat amb un equip extern de 

professionals que donen suport en moments puntuals.   

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

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

Amb aquest objectiu de cura l’activitat regular de supervisió externa ha ajudat a 

alleujar les tensions, cohesionar l’equip, maximitzar la gestió de les capacitats singulars 

i a resoldre els conflictes que, en tot equip d’exercici terapèutic i sotmès a la pressió 

actual, sorgeixen en el decurs de la quotidianitat laboral.  

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. 

 

L’aprenentatge i actualització són importants per a l’equip.  Es dóna molt valor al 

seguiment d’activitats de formació que es van realitzant al llarg de l’any 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. 

 

 

 



 

53 

Formacions de l’equip 

L’aprenentatge i actualització són importants per a l’equip.  Es dóna molt valor a la 

realització d’activitats de formació que es van realitzant al llarg de l’any 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 2018: 

 

Formacions de l’equip:  

- Formació en Análisis Bioenergético per a l'Associació Catalana de Análisis 

Bioenergético, reconeguda per l’International Institute of Bioenergetic Analysis 

IIBA i per la European Association of Psychotherapy EAP. Té una durada de 5 

anys.  
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AMB EL SUPORT DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                     
                                                                                                                         Entre d’altres !!!!! ............................ 

 

 

 

 

 

i amb la solidaritat de totes i tots els que amb el seu suport econòmic han contribuït a 

la sostenibilitat dels programes de 

TAMAIA viure sense violència, SCCL.  

 

Agraïm a totes i a tots els que ens ajuden i ens donen força per seguir treballant des de 

la il·lusió i la confiança. 

 

 


