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INTRODUCCIÓ A  LA MEMÒRIA 

Aquest any 2019 l’hem iniciatdonant continuïtat al camítraçat per projectes específics 
que tenen el seu origen en l’any anterior. Així, amb el recital musicat SOM HEROÏES, 
que vam presentar el mes de març a Ca la Dona, vam tancar el treball terapèutic 

realitzat a través d’un taller d’escriptura que convidava i 
acompanyava les dones que hi participaven a posar paraules a la 
seva vivència i significar-la, des de la pròpia singularitat, a través 
de la paraula escrita. Aquest 2019 ha estat l’any de les paraules, 
del treball de les paraules tan necessari i imprescindible per fer 
impensable la violència masclista. 

En aquesta mateixa línia, hem presentatl’informe: 10 anys de 

trajectes de dones en situació de violència masclista: itineraris, 

vivències i relats.1que ha conduït l’expressió pública d’un any 

que s’ha caracteritzat per la transferència dels sabers que Tamaia ha integrat i elaborat 

al llarg de la seva trajectòria. 

Amb aquesta disposició d’obertura de l’entitat, 

que ha marcat la línia d’actuació d’enguany, 

hem re-anomenat un programa de treball que 

nombràvem com de participació comunitària i 

l’hem situat com, Tamaia al mon. Aquest és un 

gest petit amb una gran significació política, és 

un gest que recull l’essència de la disponibilitat 

que hem obert a posar paraules al món. 

Posar paraules a la pràctica de Tamaia és una mediació2 imprescindible per a la 

transferència de sabers. Aquesta és una mediació costosa perquè posar paraules 

transforma la vivència en acció política i precisa de pensament, de mesura, 

d’interpretació i de negociació amb una mateixa i amb les altres. En aquest sentit 

polític, l’any 2019 ha estat un any de revolució, un any que, a través del programa de 

formació i a través de la participació en diferents projectes, hem col·locat al mon els 

feminismes com L’EINA - en majúscules-  de prevenció de la violència masclista i la 

pràctica feminista com la mediació imprescindible per l’abordatge, en totes les seves 

dimensions, per a l’erradicació d’aquesta violència i per a la sanació dels seus efectes. 

 
1Enllaç a la publicació provisional per part de l’ICD, en procés de maquetació definitiva. 
2...”Una mediación no es una respuesta sino que es una invención política que prevé, que se adelanta al problema 
hallando la relación posible y viable entre los términos o las partes en discordia. Entendiendo por política todo lo que 
la gente hacemos en relación para propiciar la libertad y la concordia y evitar la violencia: para evitarla –insisto- no 

para responder a ella, que es llegar ya tarde....”M. Rivera Garretas 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Estudis_VM/Estudi_10anys_VM_Tamaia2018.docx.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Estudis_VM/Estudi_10anys_VM_Tamaia2018.docx.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Estudis_VM/Estudi_10anys_VM_Tamaia2018.docx.pdf
http://www.ub.edu/duoda/upload/publicaciones/River_cole_Masc_duod29.pdf
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En aquest sentit, els tallers per a noies adolescents 

FEMINISMES LLAVOR DE CANVI, que vam iniciar gràcies al 

finançament del projecte Diners al carrerde la CUP, va 

permetre’ns viure l’experiència de com les joves es reconeixen 

quan entren en relació amb la pròpia genealogia femenina i 

amb els sabers i experiències que les dones feministes, han posat al món,“...Juntes 

hem explorat el sentit i el significat dels feminismes i ens hem atrevit a desmitificar la 

violència masclista per poder-la nombrar en 

l’experiència quotidiana que ens confronta. La violència 

masclista que ens pretén captives, que ens manlleva la 

llibertat; perquè no volem més por, ni més de culpa, ni 

cap vergonya, perquè sabem que poder-la nombrar ens 

enforteix.”3 

 

En una altra línia, enguany hem desenvolupat el projecte de formació i de prevenció: 

Pràctiques de prevenció i abordatge de la violència masclista en l’acompanyament 

als nois i les noies del Programa ‘Noves Oportunitats’ de Garantia Juvenil. Aquest 

projecte s’ha composat de dues línies d’actuació que són imprescindiblement 

complementàries: la formació als i les professionals que intervenen en aquest 

Programa, i els tallers de prevenció per als i les joves que conformen i donen sentit al 

Programa. Ha estat un projecte d’abast de Catalunya que ha estat possible gràcies a la 

confiança que l’Àrea d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha 

posat en nosaltres, i ens ha permès gaudir d’una relació educativa transformadora, 

tant amb els i les professionals, com amb les i els joves que han participat dels tallers 

amb interès i des de l’escolta activa.   

 

També, el Servei d’Ocupació de Catalunya,en el marc del 

projecte: Formació per al desplegament i l’abordatge tècnic de 

la Xarxa d’Atenció a les dones en situació de violència masclista 

a les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, ens 

ha confiat, juntament amb Surt, la formació de les persones 

referents de les seves oficines i del personal director. Aquesta 

formació ens ha permès aportar la mirada necessària per 

acompanyar les dones en situació de violència masclista que 

confien en el SOC per a l’aproximació activa al mercat laboral. 

 

En una altra dimensió de treball, des del Departament de Salut ens han proposat 

l’elaboració d’un document complementari al protocol per a l’abordatge de la violència 

masclista en l’àmbit de salut per tal d’identificar idees clau que orientin als i les 

 
3Carme Vidal “Memòria del projecte: feminismes llavor de canvi” (2019) 
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professionals d’aquest àmbit en l’abordatge i l’atenció a les dones en situació de 

violència masclista. El projecte neix sota el títol:La salut de les dones en situació de 

violència masclista: mirades amb cura. Identificació de necessitats per a l’abordatge 

curósde la salut de les dones en situació de violència masclista.i s’ha presentat a la 

Direcció General de Planificació en Salut. Desitgem que sigui un document pràctic i útil 

per al personal sanitari en la identificació i la detecció de les dones en situació de 

violència masclista. 

 

Dins de l’àmbit del dret, hem tingut també la oportunitat de participarcom a 

formadores en el Curs d’Especialització Lletrada en Violència de Gènere, organitzat 

pel Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC). Apropar a l’àrea de l’advocacia el saber 

sobre els efectes que la violència masclista provoca a les dones, ha obert 

lapossibilitatd’aportar, als i les professionals d’aquest àmbit, una major comprensióde 

la problemàtica. Amb aquesta aproximació, ens proposem facilitar a les donesel 

recorregut pels processos judicials i reduir així la revictimització, tan habitual en la 

vivència d’aquests processos.   

 

Volem situar també com un projecte d’especial 

significació la trobada a Casablanca (Marroc) 

amb les dones de la Red Internacional de 

Organizaciones Feministas de América Central 

y el Mediterráneo por una vida libre de 

violencias, de la qual formem part des de la 

seva creació, així com del treball que hem 

facilitati que enguany ha estat centrat en la 

identificació de les fronteres, les visibles i les invisibles, com espai i font de violència 

vers les dones. Hem posat nom a la xarxa: ANAWANTI, que en llengua àrab significa Jo 

i tu (femení). Trobar aquest nom ha estat un treball polític que ens ha fet mirar-nos 

com a xarxa i identificar-nos amb allò que fem: compartim pràctiques i sabers, i també 

reflexions, sobre allò que és coincident, en els diferents països originaris de les dones 

que conformem la xarxa, per posar paraules i generar pràctiques de desarticulació de 

la violència masclista. Per tant, Jo i tu (dona) parla de nosaltres, parla de que ens veiem 

les unes a les altres, de que ens sostenim les unes amb les altres, ide que ens 

transformem amb l’aliment de les altres. 

 

Al llarg de la memòria hi detallem altres formacions i activitats que han donat cos al 

projecte general de Tamaia de l’any 2019, un projecte que parteixde l’atenció 

terapèutica a dones per a la recuperació dels efectes de la violència masclista,ja que 

aquesta dimensió és nuclear en el saber i la pràctica de l’entitat i és l’eix que significa 

el treball en l’erradicació de la violència vers les dones. 
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Volem situar també que, com cada any, el reconeixement i el suport econòmic al 

projecte de Tamaia ens conforta i, en l’ordre material, ens ajuda a sostenir-lo. Sou 

molts i moltes que, de forma quotidiana o de forma puntual, penseu en les dones en 

situació de violència masclista i confieu en nosaltres com a mediació per donar-los-hi 

suport. No podem nombrar a tothom però dir-vos: Gràcies a totes i tots per ser-hi!!.  

En aquest sentit, enguany hem tingut una experiència molt preciosa, els treballadors i 

treballadores de l’Ajuntament de Barcelona i els de l’Ajuntament d’El Prat de 

Llobregat, han lluitat perquè els diners que els ajuntaments els hi ha retingut per 

vagues vinculades a les dones, ens fossin atorgades a nosaltres. Ens honora aquest 

reconeixement i ens encoratja el vostre esforç. Acollim amb amor la vostra confiança. 

 

Dir que aquest any 2019 hem incorporat a l’equip a dues companyes: la Bibiana 

Puiggarí i la Iris Romero Masià. Ens acompanyen des del mes de setembre i gaudim de 

l’aportació de les seves pràctiques i dels seus sabers. Seguim treballant juntes per una 

vida lliure de violència contra les dones!!! 

 

 

 

 

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

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

Amb la Col·laboració de Bibiana Puiggarí i Iris Romero 

Barcelona, juny de 2019 
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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. 

✔ Formació i recerca. Divulgar els 

coneixements adquirits, amb i per les 

dones, en els diferents àmbits 

relacionats amb la capacitació 

professional i la recerca. 

✔ TAMAIA AL MÓN. Prevenció i 

divulgació de la violència contra les 

dones, i reconeixement dels 

feminismes i les seves pràctiques com 

a eina d’erradicació de la violència masclista i de transformació social.  Aquest 

programa es divideix en quatre àrees: Comunicació, Participació  en Xarxes, 

Participació Institucional, i Llavors (Activitats diverses vinculades a demandes i a 

projectes solidaris de diferents àmbits comunitaris). 
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PROGRAMA D'ATENCIÓ A DONES  

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

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

d’aquest programa. Dins d’aquesta especificitat s’atenen altres àmbits de la violència 

masclista com són les agressions sexuals i la violència a l’àmbit laboral que en moltes 

ocasions estan presents en el cicle vital de les dones ateses.  

A TAMAIA es treballa específicament en els processos de recuperació de les 

donesque 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 telefònic, l’atenció 

telefònica especialitzada es consolida com a recurs valuós per a l’assessorament i 

acompanyament a dones, familiars, amistats i professionals.  

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 clínici 

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             

 

190 
 

 

 

80 
 

 

32 
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Servei atenció telefònica 

 

 

Atencions individuals 

presencials 

 

Sessions de Grup de 

suport terapèutic 

 

 

Atencionstelefòniques a  

dones en seguiment 

 

 

240 

 

 

564 

 

 

28 

 

 

 

75 
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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, una altra demanda 

és assessorament psicològic i jurídic per a la seva situació. Les trucades de 

professionals estan vinculades a l’assessorament en casos, la coordinació i la derivació.  

Per últim, familiars i amistats truquen per cercar ajuda per a una dona propera que 

està en una situació de violència masclista però també per rebre suport en aquesta 

tasca d’acompanyament.  

 

 

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.  

Professionals 
que reben 

assessorament 
i deriven

14%

Amistats
2%

Familiars
4%

Dones que han 
participat 

anteriorment 
al programa 

d’atenció
8%

Dones en 
situació de 
violència 
masclista

72%

Qui truca
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✓ 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. 

 

 

        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 39 

 

Seguiments des de l’any anterior 

 

41 

 

Total dones ateses  

 

80 

 

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.  
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90%

10% Dones en
seguiment

Dones que
assoleixen la
recuperació

Barcelona 
ciutat 
69%

Altres 
municipis 

de 
Barcelona 

29%

Procedència

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 o bé que 

reben atenció centrada en una demanda molt concreta. 

 

 

Les dones que assoleixen 

larecuperació dels danys de la 

violènciafinalitzen el seu treball 

terapèutic a TAMAIA. Això vol dir que 

han assolit amb èxit els canvis 

personals desitjats en relació a la 

violència. Enguany el10% 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. 
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Educació 
Bàsica  8%

Batxillerat 
Cicles  44%

Estudis 
universitaris  

48%

 

 

Si s’analitzen les  

franges d’edat de les 

dones, la franja 

majoritària es situa 

entre els 25 i els 64 

anys. 

 

 

 

 

 

 

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 
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74%

18%

5% 3%

Parella o
exparella

Família Fills/Filles Altres

Victimari predominant

no són per part de la parella. Recull majoritàriament situacions de violència a la família o 

situacions d’assetjament. 

 

Es continua confirmant lanecessitat 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 

succeeixen de forma  

simultània (àmbit 

laboral, família, entorn 

social, fills i filles...) i 

que es treballen en 

l’espai terapèutic. 

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 quan aquesta 

succeeix a l’entorn familiar, 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. 

Quan els fills i filles es fan grans es pot reproduir la violència que el pare 

exercia/exerceix, en aquest cas cap a la mare, és el fenomen que coneixem com 

transgeneracionalitat de la violència. Alguns elements bàsics de prevenció per a que no 

es reprodueixi la violència cap a les mares és l’atenció dels processos de recuperació 

de les dones, la detecció per part de la xarxa professional de la violència que pateixen 

les i els menors i actuacions professionals que preservin els drets dels menors a viure 

una vida lliure de violència masclista així com les actuacions que posin límits a la 

violència (psicològica, econòmica, social, sexual i/o física) que l’agressor exerceix 

contra la mare dels seus fills/es.  

 

En el Programa d’Atenció el 70% de les dones tenen fills, la mitjana resultant és de 

1,75 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.  

 

 



 

15 Diversitat 
funcional 

3%

Dones en 
risc 

d’exclusió 
5%

Dones en 
situacions 
d’especial 

vulnerabilit
at 22%

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

que afavoreixen la vulneració dels seus drets. .   

El 30% de dones ateses tenen diversitat funcional, estan en risc d’exclusiói/o estan en 

una situació de vulnerabilitat. La diversitat funcionalpot 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. 

 

 

 

 

 

Grups de Dones de TAMAIA 

 

 Mentores de TAMAIA 
 

Nombre total de dones: 9 

 

 

Les mentores són dones que han fet un procés de 

recuperació de la violència i de creixement personal. 

Cada mentora atresora una experiència de vida i 

sanació que la situa en un lloc de privilegi i 

expertesa. El seu compromís amb l’entitat es 

constant i ferm, ja sigui en el suport cap a altres 

dones, com en la presència de TAMAIA al mon, en el que la seva participació en 

activitats de divulgació i, a benefici de l’entitat, aporta un valor afegit.   

Cal remarcar el reforç positiu que representen, per a altres dones que estan en el 

procés de recuperació, així com, el seu missatge preventiu cap a les noies més joves.  
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Grups de suport psicosocial 

 
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 3hores. El treball corporal 

constitueix un eix de connexió entre el cos i les emocions, facilitant l’expressió verbal 

d’aquestes i, obrin la possibilitat de compartir les vivències i necessitats de cada dona. 

 

GRUP HARMONIA 

Nombre total de dones: 7 

 Sessions realitzades: 10 

 

  

ACTIVITATS REALITZADES 
Sessions de mentoria amb dones que estan sent ateses en la teràpia individual, les 

Mentores fan suport a dones en moments puntuals del seu procés de recuperació al llarg de 

l’any. Curs 2019.  

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 2019. 

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

Ca la Dona, abril de 2019. 

Participació al taller d’escriptura terapèutica, conduit per Gloria Bosch Maza i facilitat per 

una terapeuta especialitzada en violència masclista de l’entitat, març de 2019. 
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Comentaris de les dones 

 

Reconeixement del grup com espai de confiança i confort que no es dona en altres llocs. 
 

El grup em permet reconciliar-me amb les amigues. 
 

El grup un lloc de seguretat i emmirallament 
 

Lloc de comprensió 
 

Espai per a ser  
 

El treball amb el cos permet connectar amb tu mateixa i parlar des de tu 
 

Si tu te sientes tu y puedes ser tu, es que va bien, cuando no te sientes tu, es que algo 
va mal 

 
El grup forma part d’un procés no d’una aturada 

 
 

 

GRUP REMEIERES 

Nombre total de dones: 6 

 Sessions realitzades: 5 

 

 

Comentaris de les dones 

 

En aquest espai es pot parlar de llibertat 
 

Si no estás al hilo de todo, te matan 
 

El grup és un espai de sanació, de cura, de sororitat i valentia 
 

Es aquí on puc parlar de tot 
 

He pogut sentir la força de totes 
 

El grup forma part d’un procés no d’una aturada 
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Grup de Dones Grans i Sàvies Front la Desigualtat 
 

Nombre total de dones: 17 

 Sessions realitzades: 11 

 
El grup de Dones Grans i Sàvies és un projecte que s’ha consolidat a l’entitat al llarg 

d’aquests anys. L’espai per a dones majors de 60 anys, a on es treballen les 

experiències de la violència masclista des d’un enfocament de grup terapèutic, ha estat 

un laboratori d’experiències úniques i enriquidores que han reconegut els camins de 

llibertat que transiten les dones que en aquest moment del cicle vital. 

En el grup s’aborda la violència masclista a la parella i/o a la família, les violències 

sexuals, la violència a l’àmbit laboral i la violència per part de fills i filles.  

És un grup mensual de 10 a 12 dones majors de 60 anys. El grup és conduït per una 

terapeuta i una Mentora de TAMAIA Viure sense violència. En el darrer trimestre de 

l’any s’ha incorporat una nova terapeuta i s’ha finalitzat el grup que portava 2 anys de 

funcionament, donant  pas a un de nou. 

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. 

Les dones del grup també han participat en 

activitats de sensibilització i prevenció de la 

violència masclista.  

Participació a Feminismes a Ràdio 4 al programa 

Dones Grans i Sàvies de Tamaia. 
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Comentaris de les dones 

 

Vam anar unes quantes a la ràdio però hi érem totes,vam donar veu 

a moltes coses que hem reflexionat plegades. Ja no del que hem 

passat, sinó del que estem sortint.  

Estem acostumades a que no ens creguin o que als altres se'ls hi faci 

gran i per tant et deixin de banda...que quan t'agraeixen el teu 

testimoniatge és un regal. 

 

Malgrat els retrocessos ara veig que no estic sola, estic molt ben acompanyada perquè 

ara estic podent escollir. 

Sé pel que estan passant les meves companyes, jo ho he 

viscut. 

Vaig sortir de la sessió de grup molt activada, però a 

poc a poc el que havíem anat parlant va crisolar i em 

sento reconeguda per vosaltres i apoyada. Molt agraïda 

al suport que em vau donar per superar aquesta etapa 

de la vida que estic afrontant. 

He sentit la força del grup, em noto millor. 

Aquests dies han estat molt durs, sé que us tinc 

lliurement i això em reconforta i em tranquil·litza. 

Moltes de nosaltres no hem estat estimades des de petites i això ens ha generat 

problemes a totes en relacions posteriors. 

La violència ho contamina tot, es cola per tot arreu fent mal a tothom que està a 

prop. Me n'adono que el procés de sanació que estic fent ara s'està escampant 

també al meu voltant i puc ajudar als meus fills a estar millor. 

El meu fill està posant els límits que jo vaig posar en el seu dia. Ell sent el dolor però no 

es desmunta com abans i jo puc fer-li de mare, el pare no em deixava apropar-me a ell. 

A Tamaia ens escolten amb saviesa, és com si tinguessis l'estomac brut i et permeten 

buidar per començar a pensar què és el que vols menjar, què és nutritiu. 

Reconeixem el valor de l'aprenentatge femení de les dones de la família en com han 

sobreviscut a les situacions de violència.  

Vull definir-me sense l'etiqueta de supervivent de VM perquè ets moltes coses a part 

d'això. Per mi el pas final de la recuperació és quan tinguem existència autònoma. 
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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.  

Les intergrupals es celebren al voltant de dues dates significatives entorn a la 

construcció de les llibertats de les dones des de l’activisme i els feminismes. 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 formem part del projecte enfortim vincles i experiències 

compartides. 

 

Intergrupal de març 2019 

Taller de moviment i improvisacions guiades 

dinamitzat per la professional Iris Romero Masià 

en el que han participat les dones dels grups, 

dones del grup Mentores i les terapeutes de 

l’entitat. 

 

Intergrupal del 25 de novembre de 2019 

Iniciem la intergrupal del 25 de novembre amb una experiència de 

sanacióconduïda per la Rosa Kugler, experta en processos de 

neteja, sanació i cura de les dones que han viscut processos de 

violència masclista.  Moltes dones, conjuntament amb les seves 

filles, participarend’aquesta experiència col·lectiva.  

La dinàmica va seguir les següents pautes: 

• Trobada entre les participants i presentació de cadascuna. 

• Descripció i sentit del ritual:  

• Espai de respiració i contacte amb una mateixa 

• Espai de contacte amb la mare terra 

• Espai de visualització pròpia emmirallada amb una
 companya del grup 

• Espai de compartença de  l’experiència viscuda amb l’altra 



 

21 

• Sanació de cada participant individualment a través de les energies de les 
plantes que van aportar i la guia de la música proposada per la Rosa 

• Espai per compartir amb el grup l’experiència singular: connexió amb dones de 
la seva genealogia i amb altres referents femenines. 

• Berenar i espai informal per contactar amb l’experiència i integrar-ne l’impacte. 
 
Les dones comparteixen les diferents sensacions: benestar, connexió amb l’altra, 
haver-se sentit cuidades, retrobar referents femenines que han estat importants en les 
seves vides, connectar amb l’espiritualitat de cadascuna i donar-li espai en un context 
segur i confortable. 

Aquest acte va ser finançat per l’Ajuntament del Prat de LLobregat a través de les 

aportacions dels seus treballadors dels diners de les vagues. 

Posteriorment, vam assistir a la manifestació del 25 de novembre organitzada des de 

Ca la Dona per Novembre Feminista.   

Projecte especial,finançat tambéper l’Ajuntament del Prat de LLobregat a través de 

les aportacions dels seus treballadors dels diners de les vagues 

Sabers i experiències en la pràctica d’intervenció en violència masclista.10 anys de 

trajectes de dones en situació de violència masclista: Itineraris, vivències i relats.  22 de 

novembre de 2019. La Bonne. 

Proposem un espai d’intercanvi entre dones de l’equip de Tamaia Viure Sense Violència, dones 

acompanyades a Tamaia en els seus processos de 

recuperació que han participat en l’elaboració de 

l’informe 10 anys de trajectes de dones en situació 

de violència masclista: Itineraris, vivències i relats , i 

professionals de l’àmbit que vulguin conèixer el treball 

realitzat i compartir la seva experiència i els seus sabers.   

Aquest activitat es composa de dues parts:  

En primer un lloc, un espai on les dones i els i les 

professionals puguin compartir sobre la relació que 

s’estableix entre les dones que s’apropen a demanar 

ajut als recursos i els i les professionals que atenen 

aquests recursos i han d’acollir les seves demandes. 

L’acte es va transmetre en directe per twiter i 

instagram. 
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Ha estat un espai de relació horitzontal en el que l’obertura estava en atrevir-se a mostrar-se 

des dels límits i la vulnerabilitat.  Hi ha hagut professionals del circuit: serveis socials, centres 

d’atenció primària, dones de la xarxa d’abordatge de la violència masclista, professionals de 

districte de l’Ajuntament de Barcelona, psicòlogues, un periodista del diari Ara. És important 

nombrar que, tot i que l’acte s’obria a participació mixte, l’únic home va ser el periodista.  

 

 

 

Vam obsequiar a les persones assistents amb un exemplar a cadascuna del llibre Ni príncipes 

ni perdices, set històries de dones que diuen prou.  Llibre que recull el testimoniatge de set 

dones que han fet els seus processos de recuperació dels efectes de la violència masclista a 

Tamaia i van voler compartir l’experiència de la supervivència, de la sortida. 

“..És un projecte que situa la mirada en l’espai més 

petit, el més íntim, l’espai de vincle que es crea a 

través de la disponibilitat de la persona professional, 

un vincle que és oportunitat necessària perquè la 

dona s’obri i confiï la pròpia vivència de violència 

masclista, un vincle que és possibilitat d’horitzó, 

oportunitat per sortir i per comprendre la vivència de 

la violència masclista sense culpa, un vincle que és de 

confiança, confiança que és imprescindible per refer i 

recuperar-se dels efectes de les violències 

masclistes.“ 

10 anys de trajectes de dones en situació de violència 

masclista:  

Itineraris, vivències i relats 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Estudis_VM/Estudi_10anys_VM_Tamaia2018.docx.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Estudis_VM/Estudi_10anys_VM_Tamaia2018.docx.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Estudis_VM/Estudi_10anys_VM_Tamaia2018.docx.pdf
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En segon lloc, vam obrir un espai de relació informal a l’entorn d’una taula amb 
menjars i begudes on totes les dones que estàvem allà per propiciar relacions properes 
amb qui sentissin que podien obrir, aprendre i aportar. 
 

 

Supervisions a equips 

 

L’acompanyament a equips que fan un treball específic en l’abordatge de la violència 

masclista és necessari per sostenir els efectes que aquesta té en les i els professionals 

que treballen a primera línia, sostenint, resolent i acompanyant a les dones i a les 

seves filles i fills.  

 

Serveis d’Intervenció Especialitzada del Gironès 

Els Serveis d’Intervenció Especialitzada són bàsics per a un abordatge integral de les 

casuístiques específiques que afronten les dones en situació de violència masclista. Al 

llarg de tot l’any hem tingut el privilegi d’acompanyar aquest equip compromès amb la 

seva tasca, un equip cohesionat, format per excel·lents professionals, amb el que hem 

après i compartit coneixements i experiències.   
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Servei d’Informació i Atenció a Dones d’El Prat del Llobregat 

El SIAD d’El Prat del Llobregat compta amb una llarga trajectòria com a servei d’atenció 

a les violències masclistes. El seu arrelament al territori i el seu compromís el situen 

com a espai de referència tant per l’atenció a les dones, al col·lectiu LGTBI com per a la 

resta de professionals del Circuit contra la violència d’El Prat.  

En la supervisió a aquest equip hem après de la persistència, el coratge i les estratègies 

creatives d’un servei i d’unes professionals que sovint ha de lidiar amb la intermitència 

de les professionals i la precarietat d’aquestes.  
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PROGRAMA DE PREVENCIÓ  
AMB JOVES 

Des de TAMAIA, viure sense violènciadesenvolupem activitats vinculades a la 
sensibilització i la prevenció de la problemàtica de la violència masclista per: 

 

✓ Conscienciarrespecte del model desocialització 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 lessituacions de violència masclista en 

el context dels 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 56 tallers realitzats 

durant l’any 2019, en un 48%  s’han detectat situacions de violènciaen 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 és imprescindible, i 

aquesta aproximació ens demana mobilitzar l’experiència pròpia en relació amb 

l’abordatge de la violència masclista, conèixer les diferents realitats de l’alumnat i 

adequar els continguts a les seves demandes, el seu context i la seva quotidianitat. 

Aquest treball de validació a partir del context sociodemogràfic de cada centre 

educatiu des d’una perspectiva interseccional 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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6%

75%

15%

4%

Edat participants

6 - 12 anys

12 - 16 anys

16 - 17 anys

18 anys

 

 

 

Els tallers ofereixen un espai de reflexió a 

l’alumnatrespecte de la dimensió, l’abast i 

els efectes de violència masclista; en la 

mateixa línia són una eina per la 

comprensió de la violència masclista, de 

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 

maltractament, són accions de prevenció, 

imprescindibles, per als i les joves que 

precisen d’altres models de relació que no 

validin la violència masclista.  

  

 

4Aquestes 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 2019 

Tallers realitzats 56 

Nº instituts o centres formatius 9 

Nº municipis 3 

Nº participants: 4244 

✓ Noies: 705 

✓ Nois: 737 

1.442 

Nivells formatius:  1r,2n,3r i 4rt ESO, 1r i 2nBatxillerat, Cicles Formatius i Educació Especial 
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Projecte específic de prevenció per a noies joves 

Feminismes llavor de canvi és una proposta de 4 tallers que han estat treballats amb 

l’objectiu de generar CONSCIÈNCIA col·lectiva i aportar eines per poder detectar i reaccionar 

davant la violència masclista. 

Aquest ha estat un projecte adreçat a DONES JOVES per, a través 

de la vivència pròpia, revisar-nos, pensar-nos, compartir-nos i 

nodrir-nos. Juntes hem explorat el sentit i el significat dels 

feminismes i ens hem atrevit a desmitificar la violència masclista 

per poder-la nombrar en l’experiència quotidiana que ens 

confronta. La violència masclista que ens pretén captives, que ens 

manlleva la llibertat; perquè no volem més por, ni més de culpa, ni 

cap vergonya, perquè sabem que poder-la nombrar ens enforteix.  

Un espai no mixt.Aquest espai l’hem sostingut plegades 13 dones que ens hem confiat i ens 

hem atrevit a compartir i a nombrar el pes que ens suposa la violència masclista, en tant que 

dispositiu de control que pretén disciplinar els nostres cossos i la nostra sexualitat i, també, 

ens hem conjurat i hem convingut la urgència de desfer el patriarcat de les nostres vides.  

Els espais no mixtes són imprescindibles per què les dones joves puguin formular i elaborar les 

pròpies vivències des de la seguretat, la confidencialitat i el reconeixement. 

Aquest projecte va ser finançat per les CUP a través del seu programa diners al carrer 
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PROGRAMA DE FORMACIÓ I RECERCA 

Durant aquest any, el programa de formació i recerca, ha tingut una forta incidència dins les 

activitats de l’entitat. La obertura a la formulació i treball de nous continguts ha possibilitat 

adreçar la formació a col·lectius diferents i, explorar i posar en pràctica, nous formats i 

metodologies d’aprenentatge que han estat molt ben rebudes i valorades. 

Aquest moviment ha estat possible, principalment, gracies al treball de les formadores de 

l’entitat i, també, a les accions solidaries que hem rebut que situàvem a la Introducció:  les 

treballadores i treballadors de l’Ajuntament de Barcelona que ens han fet donaciód’una part 

dels diners descomptats de les vagues, a proposta del sindicat CCOO al Comitè d’Empresa de 

l’Ajuntament i amb l’acord dels diferents sindicats representats. Aquesta aportació ens ha 

permès oferir,l’any 2019, els cursos de: La Violència Masclista: responsabilitat de saber. i La 

violència masclista: afectació en la salut de les dones i, també, dues edicions dels tallers de 

prevenció de la violencia masclista per a dones joves: Espais de creixement de vides lliures de 

violències. 

En el marc d’aquesta innovació cal posar de relleu el: Curs d’Especialització Lletrada en 

Violència de Gènere, organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC).Aquesta formació 

és essencial per a que des d’aquest àmbit és tingui una major comprensió dels efectes de la 

violència masclista, a la vegada que, pugi facilitar el transit de les dones pels processos judicials 

i evitar la revictimització.  

La confiança en l’entitat, amb les docents, han donat continuïtat a formacions que ja s’estaven 

fent: Universitat (UAB), Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), Departament 

d’Ensenyament. A aquestes formacions hem d’afegir la demanda per part de l’Institut Català 

de les Dones (ICD)de materials de formació per a professionals del Circuit de violència i, la 

participació al Programa de Noves Oportunitats de Garantia Juvenil del Departament de 

Justícia amb la formació:Pràctiques de prevenció i abordatge de la violència masclista en 

l’acompanyament als nois i les noies del Programa ‘Noves Oportunitats’ de Garantia Juvenil. 

El Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del projecte: Formació per al 

desplegament i l’abordatge tècnic de la Xarxa d’Atenció a les dones en situació de violència 

masclista a les Oficines de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya, ens ha confiat, 

juntament amb Surt, la formació de les persones referents de les seves oficines i del 

personal director. 

 

 

DADES GLOBALS DEL PROGRAMA DISTRIBUÏDES PER ACTIVITAT 

Activitat Nº Participants 

Ponències 3 242 dones 69 homes 
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Formació universitària 3 56 dones 5 homes 

Cursos i seminaris  14 535 dones 129 homes 

Projectes específics 10 251 dones 58 homes 

Total desagregats per sexe 

 

1084 dones 

261 homes 

Total sense desagregar: 

 

1345 

 

 

Ponències 

 

 

 

Formació universitària 

Es continua col·laborant amb la Universitat Autònoma de Barcelona amb les noves edicions 

dels Postgraus. Aquesta any s’ha col·laborat també, amb  la 1ª edició del Postgrau en Igualtat 

de Gènere a la Funció Pública. 

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

Ponència: “LA LLIBERTAT DE DIR EL MÓN”, en el marc de la JORNADA 
D’INTERCANVI DE CONEIXEMENT DELS GRUPS DE TREBALL 
TRANSVERSAL DE GÈNERE: construint equitat, generant xarxa i 
generant coneixement 
Organitza: Institut Català de les Dones 
Barcelona,3/10/2020 

68 dones 

19 homes 

Ponència en el marc del Cicle de Benvinguda per a nous regidors i 
regidores de l’Administració local:“La urgència d’incorporar la 
perspectiva de gènere a les polítiques municipals per eradicar la 
violència masclista.”  
Organitza: Escola d’Administració Pública de Catalunya 

Barcelona, 10/07/2019 

93 dones 

34 homes 

Conferència:“Les violències masclistes: aproximació a les perspectives 
d’abordatge i pràctica professional.” 
Organitza: Facultat d’Infermeria i Magisteris.Campus Terres de l’Ebre. 
URV. 
Tortosa 7/03/2019 

81 dones 

16 homes 
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DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

18ª ed. Postgrau Gènere i Igualtat (UAB): Respostes jurídiques i 
intervencions polítiques, circuits i protocols d'actuació.  
Barcelona,15/03/2018. 

22 dones 

5ª ed. Diplomatura de Postgrau en violències Masclistes (UAB) 
Mòdul 1. Assignatura: Intervenció psicosocial amb dones. 
Tutoria d’alumna en pràctiques: 100h. 
Sessió de cura i acompanyament a l’alumnat 
Barcelona, 17/7/2018. 

15 dones 

1º ed.Postgrau en Igualtat de Gènere a la Funció Pública.Disseny de 
Polítiques Públiques amb perspectiva de gènere. 
Bloc I. Relacions patriarcals, subjectivitatsi corporalitats.  
Bloc II. Diagnosi i disseny d'indicadors. 
Organitza: Escola d’administració Publica de Catalunya 
Barcelona,19 i 28/06/2019 Barcelona 

19 dones 

5 homes 

Total 
56 dones 

5 homes 

 

 

Cursos i seminaris 

La demanda de cursos i formacions més especialitzades augmenten i, a la vegada que es 

mantenen les demandes de formació bàsica, en aquells àmbits en els que encara no s’ha fet un 

apropament a la problemàtica de la violència masclista. 

 

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 de l’advocacia de Barcelona. Comissió del torn 
d'ofici. Secció Dret Penal.  
Barcelona.10/10/2019.  

27 dones 

23 homes 

Curs:Violència masclista: Comprensió, Prevenció, Detecció. 
Formació adreçada als agents del municipi que es poden trobar amb 
casos de violència masclista: Sanitaris, Educació, Policia, Serveis Socials.  
Organitza: Ajuntament de Sentmenat 
Sentmenat maig-juny, 2019 

12 dones 

3homes 

Curs: Prevenció de la violència de gènere en l’àmbit educatiu per a 
professorat de primària, secundària i cicles formatius.7 edicions de 
formació online  
Organitza: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  
Gener, març, juliol, octubre  de 2019 

154 dones 

21 homes 

Curs: Prevenció de la violència masclista en l'àmbit educatiu per a 
Personal d'Administració i Serveis (PAS).2 edicions de formació online 
Organitza: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
Març-abril 2019 

58 dones 

2 homes 
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Formació al personal de la Xarxa d'atenció de les Oficines de Treball del 
Servei d'Ocupació de Catalunya. 3 edicions de dues sessions cadascuna  
Organitza Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 
Barcelona,octubre 2019. 

55 dones 

8 homes 

Curs: Gestió transversal de gènere per a comandaments 
Organitza: Departament de Justícia 
Barcelona, març-abril (4/03; 11/03; 9/04),2019    

13 dones 

9 homes 

Curs: Gestió transversal de gènere 

Organitza: Departament de Justícia 

Barcelona,octubre-novembre (1/10; 8/10; 5/11), 2019    

17 dones 

10 homes 

Curs: Disseny de les polítiques públiques amb perspectiva de gènere. 
Organitza: Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
Barcelona, maig-juny-juliol (9/05; 16/05; 23/05; 28/05; 04/06; 
04/07),2019 

19 dones 

4homes 

Formació: Introducció a la perspectiva de gènere en les polítiques 
públiques.  
Organitza: Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 
Barcelona, 12 novembre 2019 

17 dones  

8 homes 

Formació: El treball en xarxa en l’abordatge de les violències masclistes: 
la revisió del protocol d’actuació des de la perspectiva 
d’actuació.Formació als i les professionals del circuit d’abordatge de la 
violència masclista de la Comarca del Solsonès. 
Organitza Consell Comarcal del Solsonès 
Solsona, 18-25 de setembre 2019 

11 dones  

5 homes 

Formació: Prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina.  
Organitza: Àrea d’Igualtat d’Oportunitats. Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.  
Barcelona, 10 d’abril 2019;Tortosa, 22 de maig 2019 

126 dones  

28 homes 

Psicologia social i Drets Humans. Mòdul: Violències masclistes Impactes 
psicosocials de la revictimització en el transcurs del procés judicial. 
Eines d’apoderament i resiliència individuals i col·lectives: “De víctimes 
a supervivents”  
Organitza IRIDIA. Centre de Defensa dels Drets Humans 
Barcelona, 15 de març 2019 

12dones 

 7 homes 

Formació: Prevenció́ de les relacionsabusives entre el jovent 
Organitza: Intermon-Oxfam 
Tarragona, 28 i 29 de novembre 2019 

14 dones 

 1 home 

Total 
535 dones 

129 homes 

 

Projectes específics  

La necessitat de formació especifica i capacitadora per l’abordatge de la violència masclista,és 

un requisit indispensable en tots els àmbits de la intervenció, però és especialment necessària, 

per aquelles i aquells professionals, que han de tenir un contacte directe amb les dones 

afectades i, en el que, la relació professional ha d’aportar  eines i suport en la resolució de les 

diferents situacions que les dones han d’afrontar, per garantir un acompanyament curos. 
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DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

Curs d’Especialització Lletrada en Violència de Gènere. 
Organitza: Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC)Edicions a Barcelona 
06/04/19; Lleida17/06/19; Tarragona 13/06/19; Girona 06/06/19; 
Sabadell 19/06/19 

50 dones 

23 homes 

Formació: Per al desplegament i l'abordatge tècnic de la Xarxa 
d'Atenció a les dones en situació de violència masclista a les Oficines de 
Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya. Sessió de formació per al 
personal director de les Oficines de Treball  del Servei d'Ocupació de 
Catalunya. 
Organitza Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) 
Barcelona,novembre i desembre 2019 

18 dones 

 7homes 

Curs de capacitació bàsica:  La Violència Masclista: responsabilitat de 
saber. 
Organitza: Tamaia viure sense violència.  
Casa del Mar, Barcelona 18 i 19 octubre 2019 

24 dones 

1 home 

FORMACIÓ: Pràctiques de prevenció i abordatge de la violència 
masclista en l’acompanyament als nois i les noies del Programa de 
Noves Oportunitats de Garantia Juvenil. 
Formació als 8 equips territorials: Barcelona, Catalunya Central, 
Maresme i Vallès Oriental, El Llindar, Terres de l’Ebre, Lleida, Girona i 
Tarragona.  
Organitza: Departament de Justícia 
Octubre – desembre de 2019.  

87 dones 

26 homes 

Curs de formació especialitzada: Violència masclista, afectació en la 
salut de les dones 
Organitza: Tamaia viure sense violència.  
Casa del Mar, Barcelona, 16 i 23 novembre 2019  

22 dones 

1 home 

Formació: Espais de creixement de vides lliures de violències. adreçat a 
dones joves. 4 sessions 
Organitza: Tamaia viure sense violència.  
Barcelona (Ca la Dona), 9-11-15-17 de juliol,2019 

17noies 

Taller: Feminismes llavor de canvi. 
Organitza: Tamaia viure sense violència.  
Barcelona (Ca la Dona), 3-15-29 de març i 12 d’abril 2019 
Torelló, 22-29 de juny i 6 de juliol 2019 

23 noies 

Formació: adreçada a les entitats socials per l’abordatge de la violència 
masclista. 
Organitza: Ajuntament de Vitoria-Gasteiz 
Vitoria-Gasteiz 1, 2 i 3 de febrer, 2019 

10 dones 

Elaboració de materials de Formació adreçada al circuit d’atenció a la 
violència masclista. Dos mòduls formatius, virtuals i Presencials: Mòdul 4. 
Unitat 4.2Conceptualització de la violència masclista. 5h. 2.30 virtuals i 
2.30 presencials. 
Mòdul 5. Unitat 5.2 Violència i cicle vital de les dones.5h. 2.30 virtuals i 
2.30 presencials. 
Organitza: Institut Català de les dones.  

 

Total 
251 dones 

58 homes 
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Publicacions 
 
 

Escurriol, Rakel. (2019)Les tic i la banalització de la violència. Revista. Drets dels 

pobles.http://www.dretsdelspobles.org/mm/file/Revista%20Papers/Papers-70-web.pdf 

Masià, Beatriu.(2019)Creuen les dones en la justícia. Directum. nº 4   
https://issuu.com/forumadvocacia/docs/directum_4_ 

 

 

Recerques 
Cal destacar de manera significativa el desenvolupament de la recerca: La salut de les dones 
en situació de violència masclista: mirades amb cura.  Identificació de necessitats per a 
l’abordatge curós de la salut de les dones en situació de violència masclista, encàrrec de la 
Sub-direcció General de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari Direcció General de Planificació 
en SalutDepartament de Salut - Generalitat de Catalunya. Aquesta és un recerca 
complementària al Protocol per a l’Abordatge de la Violència Masclista en l’àmbit de salut.  

L’objectiu d’aquest treball centra en identificar punts clau en els que aprofundir per un 
abordatge curós, professional i eficaç  en l’atenció́ a la salut de les dones en situació de 
violència masclista. En la realització d’aquest treball ens han acompanyat professionals de la 
salut i del treball social, per tal que, a través de la seva expertesa ens donessin mesura i, que 
allò que compartíssim tingues significació i utilitat,pels i les professionals de l’àmbit de la salut. 
S’han fet 3 sessionsde focus grup, que han facilitat un espai de reflexió professional 
onvalorarel marc de treball, les necessitats específiques i la utilitat de la proposta en la creació 
dels indicadors d’impactede identificació i detecció de la violència masclista, per una bandai 
per altra, l’afectació específica dels i les professionals de la salut en l’atenció a casos de 
violència masclista. 

Les professionals participants han estat: Núria Beitia Hernández. Psicòloga. Activista em salut 
sexual, menstrual i maternal. Terapeuta d’El Safareig 2004-2010 ; Pilar Babi Roureda. 
Metgessa de Família del CAP La Pau. ICS. Barcelona; Anna Abadia Escartin. Treballadora Social 
de l’Hospital de l’Esperança-Parc de Salut Mar; Teresa Etxeverria Vallejo. Infermera. 
Coordinadora del CAP. Servei d’urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona. 

S’ha presentat públicament  la recerca: 10 anys de trajectes de dones en situació de violència 

masclista: itineraris, vivències i relats.5Recerca al voltant de l’impacte de laLlei 5/2008 del 24 

 
5Enllaç a la publicació provisional per part de l’ICD, en procés de maquetació definitiva. 

http://www.dretsdelspobles.org/mm/file/Revista%20Papers/Papers-70-web.pdf
https://issuu.com/forumadvocacia/docs/directum_4_
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Estudis_VM/Estudi_10anys_VM_Tamaia2018.docx.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Estudis_VM/Estudi_10anys_VM_Tamaia2018.docx.pdf
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d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, des de la perspectiva de les 

dones que han requerit dels recursos i de les professionals de l’atenció.  En aquest recerca s’ha 

posat en circulació i a l’abast de les professionals i dels àmbits competents en l’abordatge de la 

violència masclista, la percepció de les dones en situació de violència masclista, respecte 

l’atenció rebuda, en els diferents serveis durant la cerca de suport per a sortir de la violència. A 

la vegada que les reflexions i experiències de les professionals de l’atenció, en relació a 

l’abordatge de la violència masclista i, de la necessitat de una cultura compartida en aquest 

abordatge. Segueix el recull de premsa d’aquest acte públic: 

 

• https://www.naciodigital.cat/noticia/182528/alerten/ctimes/viol/ncia/masclista/patei

xen/descr/dit/jutjats 

• https://www.larepublica.cat/expertes-alerten-que-un-dels-ambits-on-les-dones-

victimes-de-violencies-masclistes-senten-mes-descredit-es-el-judicial-3/ 

• https://www.vilaweb.cat/noticies/expertes-alerten-que-un-dels-ambits-on-les-dones-

victimes-de-violencies-masclistes-senten-mes-descredit-es-el-judicial/?f=rel 

• https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/10-anys-de-la-llei-contra-la-violencia-

masclista/video/5875013/ 

• https://totlleida.cat/la-presidenta-de-licd-a-catalunya-totes-les-dones-hem-de-poder-

viure-amb-llibertat-i-tots-els-nostres-drets-fonamentals-garantits/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=SfKTSKLZLrw 
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PROGRAMA TAMAIA AL MON 

Comunicació 

Enguany hem fet una aposta ferma a l’àrea de comunicació de l’entitat.  

L’inici d’aquesta aposta va serinicialment la creació dela web www.tamaia.org, que es va a 

traduir en una eina molt valuosa. Per una banda, es va consolidar com a canal d’entrada de 

consultes de dones que viuen o han viscut situacions de violència masclista, però també dels 

seus familiars i amistats, així com professionals que demanen assessoraments o qualsevol altre 

consulta relacionada amb el nostre projecte. Els estudiants, de diverses procedències, també 

han trobat un canal d’entrada per adreçar-se a nosaltres. Cada vegada rebrem més interès no 

només en el projecte de TAMAIA i pel nostre saber i experiència en l’abordatge de la violència 

masclista, sinó per comprendre la problemàtica, mostrant un gran interès per aquesta lacra 

social.  

El nombre de visites d’enguany ha estat de 8.615. La major part d’usuàries són de l’Estat 

espanyol (89,43%), però també hem tingut usuaries de Estats Unitits (2, 41%), Reino Unit, 

Brasil, France, Canadá, China, Alemania i Argentina (en aquest ordre d’impacte).  

Dins l’Estat, el percentatge més alt pertany a Barcelona (57,05%) la qual cosa es valora de 

forma positiva perquè el servei terapèutic de l’entitat es realitza en l’àmbit territorial de 

Catalunya, i principalment a Barcelona. A continuación, i por ordre d’impacte, tenim a usuaries 

d’Hospitalet de Llobregat, de Badalona, Sabadell, Girona, Sant Cugat del Vallès i Granollers. La 

majoria són municipis propers a Barcelona i amb qui també tenim relació, només des de 

l’acompanyament a les dones, sinó amb altres projectes (formatius, d’assesorament, 

supervisió, etc ).  

Aquest canal d’entrada està instaurat. Diferents persones arriben al web cercant diferents 

tipus d’informació, assessorament, i ajut en relació a la violència masclista i, a través 

del mail que s’hi publicita (comunicacio@tamaia.org), poden contactar amb Tamaia. És 

un correu de seguiment habitual, al qual es dóna sempre resposta a les demandes. Cal 

nombrar que també és un canal d’accés de publicitat, informacions, i altres que no 

recollim com a projecte de difusió i sensibilització doncs forma part d’una altra 

dimensió de l’entitat. 

Separem les atencions realitzades via web de l’any 2019 en dos grups, un grup vinculat 
directament a l’atenció a dones, i un vinculat a les peticions d’assessorament i 
especialització d’estudiants en relació als estudis propis i la violència masclista. 

http://www.tamaia.org/
mailto:comunicacio@tamaia.org
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Del grup vinculat a l’atenció a dones s’han realitzat 71 atencions, de les quals 66 han 
estat dones i 5 han estat homes. 
 
De les 66 dones:  
28 dones reconeixien estar o haver estat en situació de violència masclista. 
27 dones professionals de diferents àmbits d’intervenció 
03 dones familiars i/o amistats de dones en situació de violència masclista 
08 dones amb diferents tipologies de necessitats. 
 
Dels 5 homes: 
01 home que havia estat víctima de violència masclista a la infantesa. 
01 home familiar d’una dona en situació de violència masclista 
03 homes professionals de l’àmbit de la intervenció 

Les procedències són difícils de precisar perquè, molt sovint, en els mails no es fa 
constar el lloc d’origen. Sabem: 32 de la província de Barcelona, 1 de Tenerife, 1 
d’Helsinki. La resta són de procedència no informada. 

Del grup vinculat a la formació d’estudiants, s’han atès 79 missatges del web. Els i les 
estudiants que s’adrecen a Tamaia per aquesta via, són acollits presencialment a 
l’entitat i es responen els seus dubtes i demandes. Detallat per moments i branques 
d’estudi: 
 
Batxillerat i ESO   25 alumnes 
Periodisme           10 alumnes 
Psicologia             10 alumnes 
Integració social    8 alumnes 
Treball social          7 alumnes  
Educació social      6 alumnes 
Diverses                 13 alumnes 

El total d’atencions directes via web ha estat doncs de 150. 

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. 
 

Les xarxes socials: Facebook, Twiter, Instagram, són una finestra que ens obre la possibilitat de 

demanar ajuda però també són una finestra des de la que es veu el món. Aquesta aposta per 

tant, no només suposa obrir canals d’entrada a la demanda d’ajuda sinó que també implica 
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una ampliació de la divulgació, la sensibilització i la visibilització de la problemàtica de la 

violència masclista.  

Volem destacar que les xarxes socials ens possibiliten teixir fils amb les altres, recuperant i 

aportant idees des de la sororitat amb altres. Hem aconseguit generar diàlegs dins dels espais 

virtuals, teixir relacions profitoses, solidaries i molt enriquidores.  

Intervenció en mitjans de comunicació tradicionals 

Radio 4. 16/01/2019. Alerta Feminista 

Revista papers. 1/02/2019. Publicació de la Lliga dels Drets dels Pobles nº 70. 

Diari Ara. 1/03/2019. Feminismes Ara. Entrevista a Rakel Escurriol sobre Les TIC i la 

banalització de la violència masclista. 

Radio BTV. 4/03/2019. Vaga feminista. 

Radio 4. 9/05/2019. Feminismes. Tertúlia amb la Rosa G. Graell i les dones del taller 

d'escriptura. 

TV1. 8/07/2019. Informatius. Entrevista a Beatriu Masià. 

Cat Radio. 25/07/2019. Beatriu Masià sobre masculinitats. 

Radio 4. 11/07/2019. Feminismes. Rakel Escurriol i dones del grup de dones grans i sàvies. 

Onda 0 Radio. 22/08/2019. Fem l'agost. Entrevista a Rakel Escurriol sobre Les violències 

sexuals i els efectes en les dones. 

Betevé 25/11/2019  entrevista a Carme Vidal sobre Els diferents tipus de  violència vers les 

dones. 

 

Projecte de comunicació a l’entorn del 25 de novembre: 

“Comunicació i sensibilització front la violència masclista” Activitats novembre 2019. 
 
Aquest projecte va estar finançat per l’Ajuntament del Prat de Llobregat a través de les 
aportacions dels imports retinguts de les vagues dels seus treballadors i treballadores. 

 
En els processos de recuperació és rellevant la incidència de la difusió i sensibilització. 
Les dones en situació de violència experimenten la silenciació de les seves veus, i 
recuperar la veu és essencial per poder nombrar-se, a sí mateixes i al mon. 
 

“Les dones hem d’aprendre l’idioma perquè així ningú podrà parlar per nosaltres i podrem fer 

ús de la pròpia veu.”  

 

“Y poco a poco vas recuperando la persona que dejasteatrás, túmisma. Las piezas del puzle, 

como pétalos de una deshojada flor, vuelven a sulugar” 

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

Itineraris, vivències i relats 

 
Reproduïm a continuació l’informe de l’impacte comunicatiu del projecte de comunicació que 
inclou, també, l’impacte de l’acte recollit com activitat 2.  

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_RFMRD91/mp3/5/7/1547638884275.mp3
http://dretsdelspobles-org.b.iwith.org/news/ca/2019/03/20/0001/les-tic-i-la-banalitzacio-de-la-violencia-masclista
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_RFMRD91/mp3/7/1/1557389995817.mp3
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_RFMRD91/mp3/7/1/1557389995817.mp3
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/que-els-passa-als-homes/audio/1046369/
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_RFMRD91/mp3/0/3/1562751929030.mp3
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/fem-agost/fem-lagost-22082019_201908235d5f91200cf2d651bc51c020.html
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/fem-agost/fem-lagost-22082019_201908235d5f91200cf2d651bc51c020.html
https://beteve.cat/societat/violencia-dones-entrevista-carme-vidal/
https://beteve.cat/societat/violencia-dones-entrevista-carme-vidal/
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Estudis_VM/Estudi_10anys_VM_Tamaia2018.docx.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Estudis_VM/Estudi_10anys_VM_Tamaia2018.docx.pdf
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Impacte Comunicatiu:  

Objectius 

● Difusió de la jornada 'Sabers i experiències en la pràctica d’intervenció en violència 
masclista' el 22 de novembre. Cobertura de l'esdeveniment (twitter i Instagram). 

● Cobertura d'activitats entorn del 25 de novembre i vinculades amb motiu del mes 
contra la violència masclista, com l'esdeveniment 'Mirar el món amb ulls de dona' del 
XV Fòrum contra les Violències de Gènere, l’acte al parlament de Catalunya, en els 
qual va participar la presidenta de Tamaia i altres. 

● Difusió de l’informe "10 anys de trajectes de dones en situació de violència masclista: 
Itineraris, vivències i relats " http://bit.ly/TrajectesDeDones 

 

S'ha analitzat el període de l'1 de novembre al 14 de desembre  

 

 

● Durant el període analitzat, els tuits de Tamaia van tenir 240 retuits, 428 m'agrada, 158 
clics en enllaç i 44.500 impressions (vegades que el tuit apareix en el timeline d'una altra 
persona). 

● Les publicacions en Facebook van tenir 6.894 impressions (vegades que apareixen les 
publicacions en els murs d'una altra gent), que van generar 706 interaccions (likes, 
comentaris, clics en els enllaços, etc.) 

● 223 persones van visitar el formulari d’inscripció a la jornada de 22 de novembre  i 31 es 
van inscriure. 

● 4 mencions en premsa 

Accions comunitatives 

 

1. Grafisme i cartelería 
 

Es van crear una sèrie de targetes per a la difusió de l'informe i de la jornada. 

Cartell de la jornada 

 

http://bit.ly/TrajectesDeDones
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Gràfics vinculats amb l'Informe: 
 

 

 

Enviament de mails i missatges directes  

Es van enviar mails, missatges directes a través de twitter i missatges de telegram a 

professionals de l'atenció a dones víctimes de violència masclista: juristes, professionals de la 

salut, serveis d'atenció a dones, centres d'acolliment, psicòlogues, treballadors socials, 

institucions... 
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Es va enviar una newsletter a la base de dades de subscriptores de Tamaia informant dels 

actes: 

 

 
 

El formulari d’inscripció de la jornada va tenir 223 visites i 31 inscripcions: 

 

 

 

Twitter 

https://twitter.com/TamaiaCoop 

 

Durant el període analitzat, els tuits de Tamaia van tenir 240 retuits, 428 m'agrada, 158 clics en 

enllaç i 44.500 impressions (vegades que el tuit apareix en el timeline d'una altra persona). 

https://twitter.com/TamaiaCoop
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Fuente: TwitterAnalytics 

 

Els tuits que més impacte van tenir van ser: 
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Facebook 

https://www.facebook.com/pg/TamaiaViureSenseViolencia/ 

 

Durant el període analitzat s'han realitzat 21 publicacions en Facebook que han tingut 6.894 

impressions (vegades que apareixen les publicacions en els murs d'una altra gent) i han 

generat 706 interaccions (likes, comentaris, clics en els enllaços, etc.) 

 

 

https://www.facebook.com/pg/TamaiaViureSenseViolencia/
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Instagram 

https://www.instagram.com/tamaiacoop/ 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/tamaiacoop/
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46 

Cobertura de la jornada 

La jornada es va retransmetre per twitter i instagram. No es va realitzar streaming per tal de 

generar un ambient de confiança en el qual les professionals es poguessin expressar 

lliurement. Però en finalitzar la xerrada, es va recollir la seva opinió a través d'una dinàmica.  

 

Repositori de la dinàmica de la jornada 

https://tamaiacoop.tumblr.com 
 
 

 

Premsa 

Durant el període analitzat Tamaia va rebre els següents esments en premsa: 
● Diari Ara: https://www.ara.cat/societat/violencia-masclista-016-burocracia_0_2349965019.html 
● Betevé: https://beteve.cat/societat/violencia-dones-entrevista-carme-vidal/ 
● Vilaweb: https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-simona-levi-fake-news/ 
● La Razón: https://www.larazon.es/familia/20191209/m4x7qhve3zbjlm7ho6u2oao3sa.html 

  

https://tamaiacoop.tumblr.com/
https://www.ara.cat/societat/violencia-masclista-016-burocracia_0_2349965019.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR2ngh2QR-oUglaUi091fOnl1yNfaBa2sKzPS2-k9bihwGmu8Q1mCGzJe4A
https://beteve.cat/societat/violencia-dones-entrevista-carme-vidal/?fbclid=IwAR0XlFbKqF0zTsLhw91Z6n0GO4ZSk6ZrV9Va2A01nwKS-uL4cPJ1cGnzycY
https://www.vilaweb.cat/noticies/entrevista-simona-levi-fake-news/
https://www.larazon.es/familia/20191209/m4x7qhve3zbjlm7ho6u2oao3sa.html
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Participació en xarxes 

Projecte de cooperació internacional 

El projecte de construcció i consolidació de la 

xarxa ANAWANTI, “Red Internacional de 

Organizaciones de Mujeres de América Central 

y del Mediterráneo por una vida libre de 

violencias”,liderat per la ONG SUDS i finançat 

per l’ACCD, segueix amb activitats compartides 

amb l’objectiu de cercar i generar aliances i 

sinèrgies polítiques a nivell local, nacional i 

internacional.  

Enguany hem posat nom a la xarxa i hem creat 

la web d’Anawanti, que neix amb l’objectiu de 

recollir les activitats i sabers que anem 

compartint  

 

Participants: AMDF (Marroc), MS (Marroc), Actoras de Cambio (Guatemala), CDM 

(Hondures) i ORMUSA (El Salvador), UPWC (Palestina), SUDS (Barcelona), Tamaia Viure 

Sense Violència (Barcelona), SURT (Barcelona). 

 

Enguany, una de les activitats en les que hem intervingut han estat les jornades de la 

IV Trobada de treball de les organitzacions i 

entitats de la Xarxa a Casablanca (Marroc) al 

mes de juny de 2019. Com dèiem a la 

introducció, el treball que hem facilitat enguany 

ha estat centrat en la identificació de les 

fronteres, les visibles i les invisibles, com espai i 

font de violència vers les dones, el marc de 

treball es situava en la idea: MUJERES EN 

TRÁNSITO. 

 

En el marc del mateix projecte, en representació de la Xarxa ANAWANTI,i amb la organització 

de CALALA, fondo de mujeres, vam viatjar a Ginebra (27-30/10/2019)amb motiu del fòrum 

regional de la societat civil, abans de la reunió de revisió regional de la UNECE. 

 

http://anawanti.international/saberes/
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Al llarg d’aquesta estada, vam participar en el 

Plenari del Women's Major Group i els grups de 

discussió, i en els fòrums de: violència i Tracta 

d’essers Humans; i: Ending violence against 

women, and grills. També vam assistir a la 

sessióde la relatora de Drets Humans, Lessons and 

solutions, que tractava sobre l’incompliment de la 

CEDAW. 

Vam mantenir una trobada ambla Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus 

causas y consecuencias, Dra. Dubravka Simonovic, en la que vam compartir-li el treball de la 

xarxa ANAWANTI, i li vam lliurar una còpia del manifest fundacional. En un altre ordre de 

coses, li vam explicar les pràctiques judicials victimitzadores per a les dones, especialment en 

casos de retirada de custodia de filles menors, i li vam aportar documentació sobre un cas 

concret. La Dra. Simonovicva mostrar-se interessada per aquestes pràctiques i ens va convidar 

a enviar-li informació d’incompliments de la normativa internacional CEDAW-GREVIO que 

pugui haver-hi. 

 

Seguint amb el projecte d’ANAWANTI, i 

organitzada per les companyes de SURT, 

el dia 16 de novembre de 2019 vam 

celebrar, a Ca la Dona, la jornada: 

Revisant privilegis: Fronteres visibles i 

invisibles en les aliances feministes per 

la lluita contra les violències 

masclisteson feministes diverses ens 

vam reunir per parlar de les fronteres 

físiques i simbòliques entre els 

feminismes, en relació als privilegis que 

ens travessen. Conversatori entre Carme Vidal (xarxa Anawanti), Maritza Buitrago (activista 

feminista), Basha Changuerra (Afroféminas), Carmen Juárez (Mujeres migrantes diversas), 

Xantal Guenovart (Associació de dones musulmanes de Catalunya) 
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ALTRES XARXES 

Ca la dona 

Trobada amb Dones Juristes.19/02/2019 

Participació  a la Comi Petita setmanalment 

Participació a la Comuna mensualment 

Acollida de sòcies 

 

Almena Feminista 

Trobada amb dones de Moçambic que treballen en diferents àmbits, per a conèixer les entitats 

de dones que fan atenció en violència masclista a Catalunya.  

Ca la dona. Barcelona05/11/2019 

 

Plataforma Unitària contra les violències de gènere 

XV Fòrum contra les violències de gènere de 2019.Taula rodona sobre els reptes en matèria de 

violència masclista des d’una perspectivaInternacional, Europea i Catalunya. Centre Francesca 

Bonnemaison. Barcelona. 07/11/2020.  

 

La Bonne 

Jornades: amb motiu del Centenari del naixement de Caterina Albert i Paradís. Victor Català. El 

tractament de l’abús sexual en la seva obra. 

Barcelona.14/05/2019 
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Participació Institucional 

Institut Català de les dones (ICD) 

• Trobada amb la Presidenta Sra. Laura Martínez Portell. ICD, 21/11/2019.Barcelona 

• Consell Nacional de dones de Catalunya (CNDC)Plenari 6/07/2019. Tarragona 

• Sessió ordinària del Ple del Consell Nacional de les Dones de Catalunya16/11/2019. 

Barcelona 

• Participació al Grup de Treball sobre violències masclistes: Declaració ́ del Consell 

Nacional de les Dones de Catalunya contra les violències masclistes. Exigim l’actuació ́

diligent del Govern.Grup de Treball per a l’Abordatge de les Violències Masclistes del 

Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC). Sessió: 7/11/ 2019. 

• Aportacions al document elaborat pel Consell Nacional de les Dones de Catalunya 

(CNDC)presentat al Parlament de les Dones, a iniciativa del Parlament de Catalunya 

amb la col·laboració del. Parlament de Catalunya.1/06/19  

• Assistènciaa l’acte institucional del 8 de març (07/03/2019).Palau de la Generalitat 

• Trobada amb la consellera de Justícia (17/01/19) 

 

Parlament de Catalunya 

• Assessorament a la Comissió en la Proposició́ de llei de reconeixement del dret 

d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència 

masclista. Proposat pel partit Ciutadans. 

• Parlament de les dones: a iniciativa del Parlament de Catalunya amb la col·laboració 
del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) oberta a la participació de les 
entitats feministes i a dones rellevants de la societat catalana i en què s’han implicat 
les seixanta diputades actuals. Els objectius de la iniciativa eren estrènyer vincles i fer 
xarxa entre els col·lectius i les entitats de dones, d’una banda, i les diputades, de 
l’altra, per consolidar complicitats i mostrar un compromís comú amb relació a la 
situació de les dones a la societat i facilitar la participació de les entitats de dones en 
l’agenda política del país, amb propostes i eines que els grups parlamentaris puguin 
assumir en l’elaboració de les lleis, la reforma de les ja existents i les pràctiques del dia 
a dia de la institució. La iniciativa s’emmarca en l’impuls de les polítiques d’igualtat que 
el Parlament promou com una de les prioritats de la legislatura. 1 de juliol 2019.  

• Debat general en sessió ordinària, sobre el reconeixement i el garantiment dels drets 
de les dones (17/12/19) 

http://dones.gencat.cat/ca/institut/cndc/
http://dones.gencat.cat/ca/institut/cndc/
http://dones.gencat.cat/ca/institut/cndc/
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• Intervenció al Parlament de Catalunya amb motiu dela commemoració del 25 de 
novembre de 2019. Llibertat i justícia front la persistència de la violència 
masclista.Barcelona.22/11/2019 

 

Ajuntament de Barcelona 

• Participació a: Plenari Consell de Dones 20/02/2019; Plenari Consell de dones 

29/10/20 19 

• Participació al: Grup de Treball per l’abordatge de les violències masclistes del Consell 

Municipal de les dones. 25/04, 25/09, 05/11 de 2019. 

• Trobada amb la Regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez Castaño. 20/09/2019 

Llavors 

XERRADES 

OXFAM Intermon ens va convidar a participar en la 
xerrada/debat Imaginaris que normalitzen les violències 
masclistes.  

“En el marco del programa BARAKA, por una cultura de la 

igualdad y por el derecho a una vida libre de violencias, 

financiado por la Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament, Oxfam Intermón convoca un encuentro con 

asociaciones feministas de Marruecos y Túnez entorno a las Violencias Machistas y las luchas y 

estrategias compartidas para prevenirlas.” 

Van assistir 38 persones de públic: 29 dones i 9 homes. 

 Les ponents eren: 

• MouniaSemlali, Coordinadora del 
Programa Justícia de Gènere, Oxfam 
Marroc 

• Raquel Gómez, psicòloga i responsable 
àrea de violència masclista del Centre 
Jove d'Atenció a la Sexualitat (CJAS) 

• Rosa González Graell, experta en 
violència masclista, Tamaia Cooperativa 

• Afaf Chouaib, responsable financera, 
Fédération des Ligues des Droits des 
Femmes (Marroc) 

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/lasedeta/p/33117/imaginaris-que-normalitzen-les-violncies-masclistes
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• Nadia Rahal, Presidenta de Association Mhashasspour le Développement Humain 
(Marroc) 

• Azaitraoui Mustapha, Associació Théâtre Aquarium 
 

Va moderar el debat: l’Almudena Rodríguez, Coordinadora d'incidència política internacional 
de L’Associació Drets Sexuals i Reproductius. 

 

Taller / xerrada 

Identificar la violència, recuperar-se. Grup de dones de Sants. La lleialtat Santsentca. 

Barcelona. 22/10/2019 

 

Taller/xerrada Montcada i Reixac 

Els grups com espais de transformació feminista(21/03/2019).Per a la realització d’aquest 
taller vam trobar-nos amb dotze dones participants de grups feministes de Montcada i Reixac, 
i vam estar reflexionant sobre la capacitat transformadora dels grups de dones, sobre la seva 
diversitat, i sobre els orígens del treball grupal entre dones. 

Nombre d’assistents: 12 dones 

 

VDAY 

Women’s March es sumen a la celebració i organització 
del VDAY, un moviment activista global que lluita a través 
de l'art per posar fi a la violència masclista. Part dels fons 
recaptats els aporten a entitats que estan treballant amb 
dones que pateixen violència masclista. Enguany a través 
de l’obra de teatre de V-Day BCN 2019: Un Record, Un 
Monòleg, Una Protesta i Una Oracióhan donat suport a 
TAMAIA i a Mujeres Pa’lante.  
  
S’ha organitzat en 22, 23 I 24 de febrer al Centre Cultural 
Francesca Bonnemaison en el que hem participat 

terapeutes de l’entitat per donar suport, informació i assessorament a les persones 
assistents. 
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GESTIÓ ECONÒMICA  

 

Com sempre exposem, 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.  

 

L’estabilització a la baixa dels recursos de subvenció institucional, ens obliga a la cerca 

de recursos propis per al sosteniment del projecte d’atenció a dones i, amb aquest 

objectiu, els darrers anys hem dut 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 11% 

dels ingressos de 

l’entitat s’han 

correspost a 

aquestes 

col·laboracions 

tan imprescindibles per la continuïtat.  En aquest apartat volem nombrar de nou a 

OXFAM Intermon que segueix confiant en la tasca de Tamaia i la recolza a través del 

seu Programa Domèstic. 

 

Tal i com es pot veure en el quadre, les subvencions específiques per atenció a les 

dones representen un 36% dels ingressos totals de l’entitat. Enguany, de forma 

excepcional, han estat concedides unes subvencions per formació i divulgació que han 

representat un 11%, també, dels ingressos de l’entitat. L’ingrés més elevat enguany 

correspon a la facturació per les activitats de formació i recerca, prevenció, xerrades, i 

42%

36%

11%

11%

INGRESSOS 2019

Facturació activitats

Subvencions per atenció
dones i prevenció

Aportacions i donacions
privades

Subvencions per formació
i divulgació
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cooperació internacional, tot allò que hem d’anar generant per garantir la continuïtat 

del programa d’atenció a les dones. 

 

La difusió realitzada, i el treball intensiu d’enguany de posar al món paraules des del 

saber i l’experiència de Tamaia, han generat un creixement important del programa de 

prevenció amb joves, 

així com una demanda 

molt elevada d’activitats 

de formació i recerca. 

Tal i com es pot veure en 

el quadre de facturació, 

les activitats de formació 

i recerca han 

representat el 74% de la 

facturació del 2019. 

També, s’han dissenyat i  

projectat activitats de 

prevenció per a joves que, enguany han representat el 15% de la facturació. S’ha donat 

continuïtat al projecte de cooperació internacional, que ha representat un 10% dels 

ingressos per facturació, i algunes activitats de difusió del projecte total a través dels 

mitjans, ha aportat un 1% de la facturació realitzada.  

 

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 

i complexitat, i assolir l’equilibri entre ingressos i despeses per assegurar la continuïtat 

del programa i de l’entitat. 

Com és sabut, 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 86% de les despeses de 

l’entitat, essent el 14% el 

recull de diversos 

conceptes corresponents 

tant a serveis exteriors com a altres necessitats per al desenvolupament i per a la 

gestió del projecte.  

10%

15%

74%

1%

Facturació 2019

Cooperació
internacional

Tallers prevenció

Formació
especialitzada

Xerrades i participació
en mitjans
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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.  

 

I com dèiem a la introducció: : Gràcies a totes i tots per ser-hi!!. Gràcies per recolzar el 

projecte de Tamaia Viure Sense Violència !!!. 

 

 

Barcelona, juny 2020 
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AMB EL SUPORT DE 

 

 

 

 

Hi col·labora: 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

la sostenibilitatdels 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. 

 

 


