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INTRODUCCIÓ A LA MEMÒRIA
Enguany el Govern de Catalunya ha
aprovat la Llei d’igualtat efectiva entre
dones i homes. Comencem la
introducció a aquesta memòria
referint aquesta llei perquè la violència
contra les dones s’emmarca dins
d’unes
relacions
de
poder
asimètriques entre els homes i les
dones, que col·loquen a les dones en
un lloc de supeditació i discriminació i
que posen al servei dels homes l’ús de
la violència per resoldre conflictes.
Assolir l’equitat i la igualtat des del
valor de les diferències és clau per
l’eradicació de la violència masclista.

“....per tal d’assolir una igualtat efectiva de dones i
homes, aquesta llei vol reforçar les mesures i els
mecanismes concrets per a aconseguir que els poders
públics de Catalunya duguin a terme polítiques i
actuacions destinades a eradicar el fenomen de la
desigualtat entre dones i homes, que col·loca les dones
en una situació de subordinació i desavantatge social i
econòmic respecte dels homes i que impedeix que les
dones exerceixin plenament llurs drets com a
ciutadanes. En definitiva, aquesta llei ha de comportar
un benefici per a tothom, dones i homes, ja que ha de
permetre construir noves pautes de relació entre
homes i dones, basades en el respecte i l’equitat, i
també contribuir a millorar la societat i fer-la més
democràtica, justa i solidària.”
Preàmbul de la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat
efectiva de dones i homes.

D’altra banda, també a Catalunya, ens trobem amb una realitat contradictòria que és
la quantitat d’ordres de protecció denegades a les dones que denuncien als seus
agressors. Catalunya és la comunitat autònoma on més ordres es deneguen de tot
l’Estat espanyol (57% al 2015). Segons les dades de la Conselleria d’Interior a
Catalunya, 6 dones i 2 criatures han estat assassinades per violència masclista a
Catalunya, cal veure què
està passant entre la
responsabilitat de protegir
a les víctimes i la manca
de confiança amb les
mesures que se’ls hi
posen a l’abast.

Informe de l’Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (2015)

Aquest any 2015, sabem
que
la
Conselleria
d’Interior prepara un nou
protocol per tal de
facilitar
als
Mossos
d’Esquadra l’avaluació de
la situació de risc en la
que es troba una dona víctima
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de violència masclista, avaluació que després es remet al jutjat on es decideix
l’activació o no de les mesures de protecció.
Fa tres anys Amnistia Internacional denunciava els obstacles
que les dones víctimes de violència de gènere es trobaven en
els jutjats, com són: la falta d'informació sobre els seus drets, la
falta de diligència en la recerca judicial, la dificultat per
demostrar la violència psicològica, o els prejudicis i tracte
irrespectuós en l'obtenció del testimoniatge de les víctimes. A
dia d'avui segueix sense haver-hi avanços concrets per acabar
amb aquests obstacles.
Amnistia Internacional, novembre 2015.

Diversos grups de dones feministes expertes en la problemàtica de la violència
masclista (encapçalades per Ca la Dona), coneixedores de la diversitat i gravetat de la
problemàtica que pateixen les dones víctimes de violència masclista quan s’apropen a
interposar una denúncia, demanàvem a la Conselleria d’Interior informació sobre qui
elaborava aquest protocol de risc i quins criteris els regien. D’altra banda s’oferia a
aquesta institució la col·laboració d’aquests grups que, des del saber i l’expertesa,
tenen l’autoritat per poder assessorar de forma vinculant a l’elaboració d’aquesta eina
tan transcendent.
Esperança el desplegament total d’aquesta nova Llei aprovada pel Govern Català doncs
reconeix i situa com neix aquesta
problemàtica, i com les institucions tenen
la responsabilitat de dotar dels recursos
necessaris per a la reparació i per garantir
la no repetició. Reivindiquem des d’aquí la
necessitat de disposar d’aquests recursos
estables
i
suficients,
i
adaptats
constantment a les necessitats de les
víctimes de violència masclista per facilitar
la reparació de les dones que la pateixen.
Exposem tot seguit les activitats que des de TAMAIA Viure sense violència s’han dut a
terme aquest any 2015 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.

La realització d’aquesta memòria ha estat possible gràcies a:
Beatriu Masià, Rakel Escurriol, Leticia Sánchez Moy,
Rosa Gonzàlez Graell, Pamela Rodríguez Pérez.
Barcelona, abril de 2015.
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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
Dades globals del programa 2015
Un dels eixos principals de treball a TAMAIA viure sense violència és 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.
L’entitat compta amb professionals especialitzades i formades en l’àmbit de la
violència masclista, la perspectiva de gènere i altres formacions en psicologia, treball
social, ensenyament, antropologia i filosofia. Aquests coneixements es complementen
amb la participació en espais socials i comunitaris vinculats a la violència masclista, així
com altres formacions terapèutiques més específiques.
La cura de les dones a través de la cura dels equips de treball
Des de TAMAIA es realitza un treball de cura de qualitat de les dones que són ateses
en el seu procés de recuperació de la violència masclista. És per això que el
sosteniment i la cura de l’equip clínic també és necessari per poder fer una bona
pràctica professional. 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.
TREBALL D’EQUIP

Reunions clíniques

17

Supervisions d’equip

10

El nostre Programa d’Atenció a Dones maltractades consta de les següents activitats:
Atenció Telefònica
Atenció Individual
Atenció en Grups de Dones
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L’abordatge de les necessitats de les dones es fa a través de l’atenció telefònica
especialitzada, l’atenció terapèutica individual i els grups de suport psicosocial. Hi ha
diferents trets que caracteritzen el servei de TAMAIA com un servei global en
l’atenció a dones. Alguns dels trets més remarcables són:

 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.

Avantatges del treball terapèutic realitzat a TAMAIA:

 Les dones són les protagonistes i guies de la seva pròpia recuperació.
 Una terapeuta de referència acompanya a la dona al llarg del temps en
el seu procés.

 Contacte amb altres dones com a referents en una vida lliure de
violències, aquí hem de destacar el paper fonamental de les Mentores
de TAMAIA1.

1

Més endavant, mirar al punt Mentores de TAMAIA.
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Objectius generals del Programa d’Atenció Terapèutica a Dones:
•

Afavorir la seguretat emocional i física de les dones.

•

Avançar cap a una millora de la salut psicològica, emocional i física de les
dones.

•

Treballar la marentalitat amb les dones que tenen fills/es.

•

Transmetre l'experiència i el coneixement de les dones.

•

Divulgar els recursos i serveis disponibles.

•

Assessorar i realitzar tasques de coordinació amb professionals.

•

Orientar i facilitar l’acompanyament a l’entorn de les dones (familiars i
amistats).

•

Assessorar a estudiants.

DONES ATESES
Dones ateses en atenció 134
telefònica
Dones ateses en atenció 74
individual
Dones participants en els 19
grups

Dones que han rebut 11
assessorament

SESSIONS REALITZADES
Servei atenció telefònica 206

Atenció individual 533
presencial

Atenció individual 104
telefònica
Grup de suport 20
terapèutic

Han format part de l’equip clínic de TAMAIA durant l’any 2015 les terapeutes
especialitzades en violència masclista: Beatriu Masià, Rakel Escurriol i Leticia Sánchez
Moy. Tot l’equip clínic ha realitzat l’atenció telefònica, l’atenció individual i els grups de
suport.
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Atenció Telefònica
L’atenció telefònica és el primer contacte
amb l’entitat i les seves terapeutes. En uns
dies i horaris concrets s’ofereix un espai
d’escolta, assessorament i contenció
especialitzada en casos de violència masclista
a la parella i a la família. Es disposa d’un
contestador el qual s’atén diàriament.
El primer contacte és crucial quan una dona
en situació de violència cerca ajuda, si hi ha
resposta a la seva demanda aquesta podrà
confiar en la posterior creació d’un vincle
d’ajut. És per això que és tant important que aquest primer contacte sigui fet per una
professional especialitzada en violència i que tingui domini de les eines
psicoterapèutiques adients.

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 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.

NÚMERO TOTAL D’ATENCIONS REGISTRADES
Atencions a dones maltractades

134

Altres atencions (professionals, estudiants...)

72

TOTAL

206
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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, si hi ha altres
necessitats, poder acompanyar en la recerca del recurs més adient.

 Identificar i/o prevenir la victimització secundària.
 Atendre estudiants.
 Assessorament i coordinació amb professionals.

La majoria de les atencions s’han realitzat a dones que estant vivint situacions de
violència masclista, algunes de les quals han trucat en més d’una ocasió o també
dones que han realitzat un seguiment terapèutic anteriorment a l'entitat i que tornen
a trucar amb una nova demanda.

Professionals Estudiants
12%
que truquen
per derivar
3%
Professionals
que truquen
per rebre
assessorament
16%

Qui truca

Amistats
2% Familiars
10%

Dones
maltractades
que contacten
per primera
vegada
53%
Dones
maltractades
que han
participat
anteriorment al
programa
4%

Les demandes que fan les dones que truquen són en relació a violència masclista a la
parella (62%), violència a la família d'origen (20%), violència per part dels fills/es (5%) i
la resta (14%) es correspon a altres situacions de violència per part d'altres persones i
demandes jurídiques.
Altres demandes les fan els i les professionals (19%) que truquen per assessorar-se i/o
fer una derivació al servei. Les i els professionals pertanyen a serveis tant públics
(sanitat, justícia, serveis socials, serveis especialitzats en violència, etc..) com privats
(salut, advocats/des, associacions, etc...). Es continua rebent un gruix de demandes
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importants realitzades des dels serveis de salut. Són destacables les demandes de
professionals de serveis de l’administració o privats que demanen assessorament per
desconeixement dels recursos, els protocols i els circuits existents en la temàtica.
Un altre col·lectiu que acostuma a trucar són estudiants (12%) que demanen
informació respecte la temàtica intentant apropar-se a qui fa el treball directe amb les
dones.

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.
Les demandes de les dones
poden anar variant al llarg
del procés terapèutic de
cada dona, com a exemple
situaríem el procés judicial,
si hi ha fills/es amb l’agressor i quin abordatge s’ha fet, experiències anteriors amb
altres serveis, altres abusos viscuts a la família, l’entorn, la feina, altres situacions
abusives...

Per poder fer un correcte abordatge són necessàries algunes eines que el model
d’intervenció de TAMAIA ha anat desenvolupant al llarg del temps:
•
•
•
•

el treball amb el vincle terapèutic, un vincle segur i de confiança;
situar a les dones al centre de la intervenció, són elles les que guien el
seu procés;
el treball clínic en equip, per poder abordar la complexitat de cada cas
concret;
coordinació i derivació amb altres professionals i serveis que formen
part de la xarxa de recursos, tant públics com privats.
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DONES ATESES EN ATENCIÓ INDIVIDUAL
Noves acollides

39

Seguiments des de l’any anterior

35

Total dones ateses en atenció
individual

74

Les Noves acollides fan referència a les dones que han entrat al programa aquest any.
Seguiments des de l’any anterior fa referència a les dones que van iniciar un treball de
seguiment per a la recuperació de la violència en anys anteriors.
El temps de treball terapèutic dels seguiments de l’any anterior varia segons cada cas,
pot ser d’un a cinc anys o fins i tot més, això dependrà de la intensitat del dany i de
l’afectació en les diferents àrees de la vida de les dones. És freqüent que les dones un
cop separades continuïn rebent abusos bé a través de l’àmbit econòmic i judicial, bé a
través dels fills per part de l’agressor. Sovint és necessari un acompanyament en els
efectes que aquests nous abusos generen a les dones així com estratègies de
protecció i resolució.

DADES QUALITATIVES

Dones que realitzen un procés de recuperació de la
violència de llarga durada

63

Dones que reben sessions d’orientació i suport terapèutic
en el procés de recuperació de la violència
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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.
El treball terapèutic amb les dones també inclou tasques de coordinació amb altres
professionals que poden estar acompanyant a les dones en altres àmbits de la seva
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vida. Sovint aquesta tasca de coordinació s'acompanya d'una part pedagògica que
pugui aportar major comprensió de les dinàmiques de la violència masclista i els
efectes en les dones,, així com pautes d’acompanyament a dones
es en els i les
professionals.

Les dones que assoleixen la
recuperació dels danys de
la violència i finalitzen el
seu treball terapèutic a
TAMAIA després de fer el
seu procés de llarga durada
representen un 20%. Això
vol dir que han assolit amb
èxit els canvis personals
desitjats en relació a la
violència.. Aquesta
A
és una
de les fites més importants
de l’entitat.

S’han realitzat un total de 614
sessions entre l’acolliment i el
seguiment
terapèutic
individual i les sessions
telefòniques.
Les sessions d’acolliment són
el primer contacte amb
l’espai terapèutic i la
terapeuta de referència. Les
sessions de seguiment són
aquelles en les quals es treballa específicament la demanda/es de cada dona.
Les sessions de seguiment telefònic són les atencions de suport telefònic
telefò continuat a
les dones que estan en seguiment terapèutic. És una eina que les dones en moments
d’urgència emocional o crisi poden utilitzar.
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En
relació
a
la
procedència de les
dones,els
els percentatges
percent
se situen
en en un 49% a
Barcelona ciutat, un
42% a altres municipis
de Barcelona i un 9% en
altres municipis de
Catalunya
Catalunya.

Sii s’analitzen les franges d’edat de les dones del Programa,es
Programa,es constata la tendència, ja
apuntada en anys anteriors,
anteriors d’un augment del total de dones menors de 35
anys,incrementant-se
se la franja de 18 a 24 anys.

Una
na de les demandes que s’ha incrementat és el suport i acompanyament en casos de
violència familiar. El fet de què
qu les dones que estan en situació de violència familiar
accedeixin a un servei d’atenció especialitzada
especialitzada és un preventiu de la reproducció dels
patrons de violència en les seves posteriors relacions. Alhora el treball de
sensibilització i prevenció en matèria de violència masclista pot estar tenint un efecte i,
en alguns casos, les dones poden detectar
detectar abans i esperen menys temps a buscar
ajuda.

Igual que els anys anteriors, la
franja d’edat més present
segueix sent entre 36 i 50 anys,
seguida per les franges de 51 a
64 anys.
En global, la franja majoritària
de dones és entre els 25 i 64
anys, aquest fet denota una
consciència i un treball amb el
tema en les dones d’edats variades i per tant es confirma que la violència masclista
està present en totes les franges d’edat.
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Respecte el nivell d’estudis,
d’estudis més de la meitat (59%)de
%)de les dones tenen estudis
e
universitaris, seguit de Batxillerat o Cicles Formatius (32%).
Aquesta dada,d’una
,d’una banda
qüestiona la creença de la dona
maltractada sense estudis, i de
l’altra, ressalta la necessitat del
servei que ofereix l’entitat per
a aquest tipus de dones, que
poden tenir dificultats o
pressions socials (prestigi,
estatus) per accedir als serveis
socials i als recursos públics.
Malgrat la formació de les dones majoritàriament
majoritàriament és universitària o de FP/ Batxillerat
un 32%
% de les dones ateses estan a l’atur,
l’atur dada que ha disminuït respecte l’any
passat. Sovint aquesta dada és movible ja que moltes de les dones acaben tenint
feines precàries o temporals, el sector femení ha estat un dels més colpejats per la
crisi.
La majoria de dones que
contacten amb el Programa
ograma
d’Atenció a Dones
ones 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
viscuda que no són per part
de
la
parella.
Recull
majoritàriament situacions de violència a la família o situacions d’assetjament.
d’assetjament
Les dones, un cop separades de l’agressor poden ser més conscients del dany que ha
provocat la violència a les seves vides i de la necessitat de ser acompanyades en
aquest procés. A la vegada
da hi ha un gran risc en continuar patint violència per part de
l’agressor malgrat hagin decidit finalitzar la relació. Sovint les dones víctimes de
violència masclista pateixen una nova re-victimització
re victimització quan intenten separar-se
separar
o
protegir-se del agressor.
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Es continua confirmant la necessitat d’un servei especialitzat en la recuperació i
reparació dels efectes de la violència a llarg termini.
Un element a tenir en compte serà si les dones tenen o no fills, ja que la violència
sovint es continua exercint a través d’aquests un cop finalitzada la relació i dificulta
que les dones realment es puguin desvincular emocionalment de l’agressor. En el
Programa d’Atenció el 59% de les dones tenen fills, la mitjana resultant és de 1,68 fills
per dona. A TAMAIA es treballa específicament la marentalitat, el vincle de les dones
amb els seus fills i filles, que sempre queda afectada per la violència que s’exerceix
directa o indirectament contra les dones i els infants. S’acompanya a les dones en la
comprensió de com afecta la violència a la relació, així com a apropar estratègies de
protecció i reparació de les seves filles i fills.
Des de TAMAIA any rere any es pot constatar com el treball en la marentalitat,
l’enfortiment de les dones i la millora de la seva salut i seguretat reverteix directament
en el benestar i desenvolupament Dels seus fills i filles, en el cas de que estiguin a
càrrec de la mare. I com una correcta protecció per part dels serveis judicials i socials
disminueixen el risc físic i emocional per aquestes nenes i aquests nens.
En relació a altres aspectes a tenir en compte, la diversitat funcional és una dada que
des de l’any passat es recull, el 4% de les dones presents al projecte
d’acompanyament i recuperació del programa tenen diversitat funcional. Aquesta
dada és rellevant a causa que moltes d’elles tenen diagnosticada una invalidesa
relacionada directament amb la violència viscuda, tant sigui a la família com a la
parella. Aquest seria un dels efectes més visibles de les conseqüències de la violència a
la salut de les dones i avala la necessitat de tenir-ho en compte com un factor de
vulnerabilitat.
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Grups de Dones de TAMAIA
Mentores de TAMAIA
Nombre total de dones: 7
Sessions realitzades: 10

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.

ACTIVITATS REALITZADES
Trobada amb un grup de noies (8) i educadores d'un CRAE.
Les mentores expliquen les seves experiències de vida i superació de la violència, amb
l'objectiu de fer prevenció de la violència en les relacions de parella.
Barcelona,05 març 2015.
Assistència a la representació de l'obra Un Senyor i Una Senyora de Marcenia Baqués.
Presentació de l'entitat i dels diferents programes que es fan.
Teatre Muntaner. Barcelona,16 març 2015.
Visita guiada a l'exposició Topografies: Atles Médico-artístic. Exposició de Cori Mercadé i
Laia Martí.
Mataró, 16 abril 2015.
Assistència a l'estrena de la pel·lícula i cinefòrum "Empieza en ti".
Activitat compartida amb Drac Màgic i CCD Francesca Bonnemaison, La Bonne
Cinemes Girona. Barcelona, 3 novembre 2015.
Visita guiada a FemArt: Contramemòria: Oblidem l’Oblit.
Ca la Dona, Barcelona 12 novembre 2015.
Trobada amb estudiants: Belles Arts, Integració Social i Batxillerat
Barcelona, 10 desembre 2015.
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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 perquè 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.
Aquest treball té la seva continuïtat en les visites als grups de suport psicosocials i en
les trobades intergrupals (veure punt intergrupals) en que poden compartir amb altres
dones que estan en moments diferents del procés. També assumint moltes vegades la
proposta d'activitats i la dinamització d'aquestes.
El procés de recuperació realitzat per cadascuna comporta també identificar el dolor
com a emoció que forma part del camí, aquest camí compren el restabliment de la
feminitat destruïda per la violència i la possibilitat d’acollir el propi desig.
“Es molt dur parlar de allò que t’ha passat davant persones que no coneixes”

“La recuperació no amaga la cicatriu que de vegades fa mal”

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
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han passat per experiències similars.
En aquest espai es comparteixen les vivències de les dones, les seves experiències,
quines dificultats tenen i quines estratègies han fet servir, així com els efectes de la
violència viscuda i el moment procés de recuperació de cadascuna.

RESUM DE DADES

Nº de grups: 2
Nº de participants: 12
Nº d’incorporacions: 6
Nº de comiats: 4
Nº de sessions de grup: 16
Nº de sessions intergrupals: 2
Nº terapeutes: 3

Al 2015 han estat en funcionament dos grups, Harmonia i Ona. Els grups de suport es
conformen de dues terapeutes i un màxim de 10 dones per grup; depenent de les
necessitats de cada grup aquest nombre pot ser menor. Tenen una programació
mensual i una duració de 3hores 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.

Cada any es treballa un tema transversal, enguany s’ha treballat específicament el
tema del grup terapèutic i el procés de recuperació.
Les Mentores han visitat els grups i han compartit la seva experiència personal.

Comentaris de les dones
Aquí va a començar la meva història
És el meu lloc , el meu moment
Estar aquí, en aquest espai, significa que he fet moltes coses a la meva vida
Som dones valentes
Un espai que ens permet fer un treball de reparació
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El grup és un espai segur on portar les coses que penso, esperant les respostes de les
companyes
Aquí puc dir coses que fora d’aquí no s’entendrien: rebo de les companyes complicitat i afecte
Un lloc on em sento segura, còmoda i amb confiança
Un lloc que necessita de qui hi hagi filles i mares
El treball corporal et permet gaudir de tu mateixa i de la resta del grup
El treball corporal és molt valuós. Cada vegada em costa menys relaxar-me.

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.

A la sessió intergrupal al voltant del 8 de
març es va realitzar una sessió de Shakti
dance, on es combina la dansa, el ioga i el
treball corporal. Aquesta disciplina fusiona
respiració, moviment i consciència corporal.

El 25 de novembre uneix diversos propòsits, per una banda és la celebració d'un dia
commemorat internacionalment i que té un sentit reivindicatiu per a les dones de
TAMAIA.
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Per altra banda, es fa una activitat vinculada amb la temàtica i que ajudi a visibilitzar
algun/s efectes de la recuperació i
l’apoderament de les dones que
participen en el Programa d’Atenció.
Aquest any es fa un treball amb totes
les dones de grups de creació de
missatges per eradicar la violència
masclista al món. Aquesta acció forma
part d’un projecte de Cooperació
Internacional en el que participen
TAMAIA, Calala i SUDs.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓ AMB
INFANTS I JOVES
TAMAIA viure sense violència continua fent una tasca de prevenció adreçada a la
població adolescent, jove i infantil. Activitats que s’emmarquen en l’àmbit de la
sensibilització i divulgació de la problemàtica de la violència, però que també permet i
per tan té como finalitat donar informació per a l’accés als recurs d’atenció i /o espais
de suport per a les víctimes i el seu entorn. Per altra banda, cal anomenar a més de la
sensibilització, divulgació i informació, la funció de detecció i identificació que tenen
aquestes accions. Aquestes dues últimes funcions permeten facilitar possibles
demandes d’ajuda, fet pel qual dins de la prevenció trobem la mirada terapèutica, amb
l’afegit de l’experiència en l’atenció a dones que han viscut o viuen violència masclista.
La persistència d’aquesta violència entre la població més jove fa palès la necessitat
d’intervenció des de l’àmbit de la prevenció.

Durant els tallers del prevenció, un cop
més, ha estat present la detecció de
casos de violència entre el jovent. Hi ha
hagut noies que s’han identificat amb
situacions de violència a la família i a la
parella i algunes d’elles s’han adreçat a
les professionals per demanar ajuda o
assessorament. Fins i tot algunes joves
han mostrat interès per la tasca feta a
l’entitat en un intent d’apropar-se a la
temàtica de la violència masclista, potser si per interès en el seu futur professional, o
bé per entendre millor el que els passa.
Per altra banda, les terapeutes que coordinen i dinamitzen els tallers de prevenció
continuen detectant casos de noies que estan en relacions de violència, casos de nois i
noies que estan en situacions de violència familiar i la necessitat de trobar altres
models de relació.
En aquest context, la feina preventiva va començar l’any passat a intervenir en edats
més primerenques per tal d’incidir en la problemàtica el més aviat possible. Enguany
s’ha aconseguit arribar a una població representativa. El treball amb la infantesa pot
ser una de les maneres més efectives d’aturar l’auge la violència masclista.
També és important assenyalar que el treball continuat en centres educatius permet
poder fer seguiments de les activitats preventives, conèixer les diferents realitats de
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l’alumnat i per tant adaptar els continguts i els discursos a la població amb qui
treballem.
La població destinatària és diversa i heterogènia, per això les accions preventives són
flexibles i tenen la capacitat de adaptar-se a la realitat on intervenim. El format i els
continguts han estat ampliats, fent especial èmfasis a les arrels d’aquesta violència i
adreçant aquest treball a edats més primerenques. Abans de parlar i treballar quan la
violència es manifesta, cal obrir espai on la població jove i adolescent pugui reflexionar
al voltant dels elements que poden facilitar l’aparició de les relacions abusives.
El treball amb la infantesa ens permet posar en qüestió la naturalització de les
desigualtats de gènere i amb el jovent podem obrir espais de reflexions on poder
parlar de les relacions que es troben i que construeixen, si és això el que volen o oferir
altres models de relació més saludables, respectuosos i gratificants.
Aquesta vegada hem tingut la possibilitat de treballar amb diferents col·lectius de
població jove i les i els infants amb especificats i característiques concretes. Des de
població immigrant resident en barris perifèrics dels municipis, amb una situació
socioeconòmica precària, a persones amb diversitat funcional o col·lectius d’ètnia
gitana. Tot això ens ha permès conèixer les seves experiències com resultat de la
interseccionalitat dels diferents eixos d’exclusió i per tant la vivència de la violència ja
no només té a veure amb el gènere, sinó que és resultat d’una cruïlla complexa i amb
múltiples exclusions i situacions de discriminació.
Les nostres accions de prevenció tenen com objectiu facilitar l’autoreflexió al voltant
dels estereotips i rols de gènere per tal d’augmentar la capacitat d’identificar l’abús,
des de les manifestacions més subtils fins a les més explícites, fent especial èmfasis en
la violència 2.0 i englobant la problemàtica de la violència masclista.
Aquestes accions van més allà de tasques puntuals en el temps. Les activitats que
desenvolupem impliquen també una valoració d’allò que ha passat a l’aula, el que
observem i detectem. Amb tot això fem una valoració i es fa una devolutiva al centre,
al professorat i a les instàncies institucionals competents per poder continuar fent la
feina iniciada. Les accions de prevenció fan possible obrir un primer espai amb
l’alumnat on podem reflexionar al voltant de la problemàtica de la violència masclista i
l’intercanvi amb el professorat i les institucions permet prendre més consciència de la
importància del treball transversal als centres. Tant és així que arran d’aquestes
accions s’ha fomentat la formació especialitzada adreçada al personal docent dels
centres per tal d’adquirir més eines per treballar aquesta lacra social.
En aquest sentit, hem de destacar la Trobada amb personal del departament
d'educació, a l’IES Esteve Terradas de Cornellà al mes de maig, amb la coordinadora
pedagògica i la coordinadora de coeducació del centre educatiu. En aquesta trobada
vam compartir la valoració dels tallers realitzats el curs acadèmic 2014-2015 i vam fer
la proposta de formació del professorat.
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Les accions preventives que
desenvolupem tenen un efecte
multiplicador en el seu impacte
social. El conjunt d’accions que
suposen els tallers de prevenció
permeten fer un treball on
s’interpel·len agents referents
com els equips docents dels
centres, el col·lectiu més proper a
l’alumnat,
però
també
a
organismes dels ajuntaments dels
municipis participants.
Enguany hem arribat a 1.960 alumnes, 1.033 nois i 927 noies2 amb edats entre 6 i 18
anys. Hauríem de contar dins d’aquest impacte directe el personal docent que moltes
vegades es queda a l’aula durant el desenvolupament de l’activitat i la persona
responsable de coordinar les tasques de prevenció entre d’altres del centre. Aquí ens
trobaríem amb un mínim de 54 persones.
L’impacte social no s’atura aquí, ja que tot allò que es treballa amb l’alumnat té un
efecte amb persones del seu entorn i família. En aquest sentit podem estimar que hem
arribat a 5.892 persones.
DADES GENERALS 2015
Tallers realitzats: 92

92

Nº instituts o centres formatius: 18

18

Nº municipis: 5

5

Nº participants: 1.960

1.960



Noies: 927



Nois: 1.033

Franja d’edats: adolescents, joves i infantesa.

 6-12 anys: 80
 12-16 anys: 1.637
 16-18 anys: 243
Nivells formatius: 3è, 4è i 6è Primària, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Educació Especial

2

Encara que es desglossen aquestes dades per sexes, cal mencionar el reconeixement d'altres que trenquen amb
aquestes dues categories binaristes establertes entre les persones.
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Amb l’objectiu de desenvolupar la tasca preventiva, TAMAIA compta dins de l’equip
propi amb una persona que coordina el programa de prevenció. A més a més, hi ha
l’equip de col·laboradors i col·laboradores amb 4 persones que reben formació
especialitzada i acompanyament en format de reunions i trobades durant tot el
calendari escolar.
Aquesta figura de coordinació manté el contacte amb les institucions, rebre les
demandes, fa difusió de les activitats de l’entitat i fa el seguiment logístic i de
continguts de les accions preventives. La coordinació amb tots els agents implicats
facilita la comunicació i fa possible el treball en xarxa des d’una mirada ecològica que
té com a objectiu arribar al major número possible de persones i als seus entorns. Tot
un conjunt de funcions que dóna qualitat al programa de prevenció.
D’aquest any podem destacar que a més de la necessitat de la presa de consciència al
voltant de la problemàtica de la violència masclista també es perceben canvis
significatius per part del jovent. Per altre banda, veiem com el treball amb la infantesa
és molt profitós i té un gran impacte. Els darrers estudis ja ens parlen de l’auge de la
violència entre la població jove, però també hem de dir que als municipis amb els quals
l'entitat porta anys treballant, veiem una major detecció dels abusos i la violència.
Moltes joves reconeixen els abusos subtils i és això el que pot evitar la instal·lació i
cronificació d’una relació abusiva. Per altre banda, observem com els mites al voltant
de la problemàtica que es tornen obstacles per a la detecció i la identificació cada
vegada es dilueixen més. També observem una major sensibilització per part de les i
els joves encara que en moltes ocasions es continua percebent aquesta problemàtica
com allunyada de les seves pràctiques de relació.
Hem de continuar avançant i sabem que és important que la tasca preventiva se centri
en les arrels de la violència amb una mirada especialitzada que pugui transmetre els
seus devastadors efectes a les persones afectades i als seus entorns sense oblidar-nos
que eradicar la violència masclista és responsabilitat de tothom.
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PROGRAMA DE
PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA
Activitats de sensibilització i divulgació
Xerrades de divulgació
Es continua donant molta importància a poder participar en xerrades en les quals es
pugui transmetre a la població general, professionals, o agents claus en l’àmbit de
l’educació, salut i atenció a les persones.

 Xerrada: La importància de la tasca preventiva per a l’eradicació de la
violència masclista
Organitza: Ajuntament de Castellbisbal
27 novembre 2015

 Xerrada: Si la violència entra per la porta, la salut surt per la finestra
Organitza: Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja. Biblioteca “Francesc Balaguer”
28 novembre 2015

Taules rodones / Jornades de debat
Enguany s’ha incrementat la participació en taules rodones i jornades de debat així
com la quantitat de persones a les que s’ha
arribat. S’han fet aportacions al voltant de
l’experiència de l’entitat del treball terapèutic
amb les dones, el procés de recuperació de la
violència masclista i les interferències de les
noves resistències patriarcals; efectes en els fills
i filles de les dones que pateixen violència; els
feminicidis com una conceptualització que
amplia la mirada sobre les víctimes de violència
masclista; els límits de les polítiques públiques en contextos de retallades socials i
econòmiques; el paper dels mitjans de comunicació i el tractament de la violència
masclista; la prevenció en joves i nous materials de treball.
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Les col·laboracions i participacions han estat amb col·lectius i entitats de dones,
col·lectius professionals, la universitat i les institucions. Es valora la riquesa del
intercanvi amb diferents professionals i activistes i les perspectives variades que això
pot aportar.

DADES

PARTICIPANTS

La crisi de les polítiques públiques contra la violència de gènere. 96
Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis i Recursos
Culturals. Pati Manning, Barcelona, 25 febrer 2015.
Presentació de l’informe “Radiografía del feminicidio en Cataluña: 38
Informe de feminicidios en Cataluña 2010-2014”. Cooperacció. Facultat
de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 25
març 2015.
Presentació dels nous materials “Estimar no fa mal. Viu l’amor lliure de 300
violència”. Institut Català de les Dones. Cosmocaixa, Barcelona, 6 maig
2015.
Jornades d'Educació en comunicació: El poder dels mitjans. AulaMèdia. 36
Col·legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona, 7 juliol 2015.
Diàlegs feministes entre l'acció i la investigació: educació, ocupació i 18
salut. Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (IIEDG).
Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Barcelona, 9
juliol 2015.
Jornades per a professionals: “La incidència de la violència masclista en 210
dones i menors: respostes jurídiques i reptes psicosocials”.Ajuntament
de Terrassa. Vapor Universitari, Terrassa, 25 novembre 2015.
Jornades CC. OO. sobre violència masclista. Taula rodona. Mataró, 15 30
octubre 2015.
Tractament de les notícies sobre violència masclista. ORIGEN. Col·legi 14
de Periodistes de Catalunya. Barcelona, 15 desembre 2015.

TOTAL PARTICIPANTS

742
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Participació en mitjans de comunicació

L’Illa de Robinson

Vespres a la 2

La participació als mitjans de comunicació s’ha incrementat aquest any, sobretot en el
format televisiu, es valora la seva importància com elements de transmissió
d’informació però també com a creadors d’ideologia i valors entorn a la problemàtica
social de la violència masclista.
Els temes sobre els que ha versat la participació de l’entitat han estat vinculats als
quals han tingut més ressò, entre els que destaquem:

 El paper de la justícia en la violència masclista: disminució de denúncies per
part de les dones i disminució de les ordres de protecció per part dels
operadors judicials.

 Valoració de les polítiques actuals respecte la violència masclista en població
adulta i jove.
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 Crítica per part de les organitzacions de dones als informes de valoració del risc
elaborats pels Mossos d’Esquadra.

 La violència masclista en els i les joves.
 La prevenció i la sensibilització en la violència masclista.
 La tasca terapèutica i preventiva de l’entitat.
 El tractament de la violència masclista en els mitjans de comunicació.
 Mobilització del 7 de Novembre Feminista.
TELEVISIÓ
Programa

Canal

Data

L’illa de Robinson

El Punt Avui TV

10/02/2015

Vespres a la 2

TV2

19/02/2015

Informatius

TV5 i Cuatro

01/10/2015

Roda Premsa 7 Novembre

Varis

7/11/2015

Vespres a la 2

TV2

24/11/2015

TV La Directa

TV La Directa

25/11/2015

Els matins de TV3

TV3

25/11/2015

Roda Premsa 25 de Novembre

Varis

25/11/2015

Programa

Emissora

Data

La Xarxa

Ràdio Girona

6/05/2015

Món Possible

Ràdio 4-RNE

19/11/2015

RÀDIO

PREMSA
Nom

Data

Nació digital

19/11/2015
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Tallers de prevenció per a dones
Part del nostre programa de prevenció i participació social són els diferents tallers que
fem a grups de dones. Aquest any hem tingut el privilegi de fer una activitat adreçada a
dones.

 Migròctones: Violencia de Género: ¿Qué violencias atraviesan las mujeres? La
Bonne. Barcelona, 13 juny 2015. 8 participants.

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. La
participació en xarxes requereix de molt de temps i disponibilitat, i això fa que calgui
recórrer a temps personal per poder-hi donar continuïtat.
Xarxa de dones feministes contra la violència*
Participació en l’organització del 25 de novembre,
Dia Internacional Contra la Violència vers les
Dones i les Nenes, al llarg de l’any en el marc del
Novembre Feminista. Redacció del manifest i
celebració del mateix dia a través de parlaments i
dinamització de l’acte. Enguany l’eix de treball ha
estat: NO MORIM, ENS MATEN. Contra la
violència masclista, AUTODEFENSA FEMINISTA.
*Xarxa creada al voltant del 25 de novembre.
Conjunt d'entitats i grups de dones que treballen al
voltant de la temàtica de la violència.
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Espai pels Drets de les Dones*
Participació com a entitat en l’espai.
*Espai d'assessorament jurídic a dones creat per Dones Juristes, Ca la Dona i TAMAIA
viure sense violència, iniciat l’any 2002.

Ca la Dona*

 Treball sobre les necessitats dels grups de Ca la Dona en relació a l'espai que
falta condicionar per part de l'Ajuntament en el projecte Ripoll 25.

 Trobada dels grups de Ca la Dona.
 Trobada de sòcies de Ca la Dona, 22 juny
2015.

 Trobades per fer seguiment de la relació
entre les dues entitats.
*Ca la Dona és un espai consolidat de trobada i relació entre dones i grups de dones, on
TAMAIA té la seva seu i el seu espai de treball.

Centre Cultura de Dones Francesca Bonnemaison - La Bonne*

 Coordinació per a l'ús i condicionament de
les sales adreçades a l'atenció individual i grupal
de dones que estan al Programa d'Atenció a
Dones en situacions de violència masclista de
l'entitat.

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

 Trobada de presentació i compartença amb l’equip La Bonne, Duoda, Sindillar i
TAMAIA, 19 gener i 20 abril 2015.
*Centre de dones que fomenta la participació activa de les dones en tots els
àmbits, impulsa les polítiques d'igualtat d'oportunitats i promou els drets de les
dones.

Xarxa de dones per la salut*

 Participació com a fila 0 en el

Dia Internacional de la Salut de les dones “Món
sanitari i moviment feminista, sinèrgia necessària”. La Bonne, Barcelona, 28
maig 2015.
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 Assistència a les “Jornades Internacionals Els nostres cossos, les nostres vides”.
La Fontana, Barcelona, 2 octubre 2015.

 Participació a les assemblees anuals de la Xarxa de dones per la salut.
*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.

COOP 57*

 Assemblea Anual de Sòcies, Can Batlló, Barcelona, 5 febrer
2015.

 Assemblea ordinària Coop57 Catalunya, Col·lectiu Ronda.
Barcelona, 9 juny 2015.
*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.
 Assistència a la taula rodona Drets Humans de les Dones i Justícia de Gènere en
l'Era Post 2015. El rol de Wide+ i de les organitzacions feministes. Pati Manning,
Barcelona, 17 juliol 2015.

 Participació a la trobada de Calala Fondo de Mujeres y Front Line Defenders,
amb dues defensores dels drets humans de Guatemala y Honduras, fundadores
d’IM-D y d’Alda Facio, experta independent del Grup de Treball de les Nacions
Unides sobre la discriminació contra les dones en la Llei i en la Pràctica. Palau
Macaya, Barcelona, 7 i 8 octubre 2015.
* Fundació feminista que promou els drets, la participació i l’apoderament de les dones.

Cooperacció*

 Trobada d'activistes i professionals activistes contra les violències masclistes.
Trobada d’expertes en violència masclista. Organitzada per Cooperacció i
Mugarik Gabe a la Casa del Mar, Barcelona, 27 gener 2015.
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 Formació jurídica amb Laia Serra i presentació estudi “Radiografía del
feminicidio en Cataluña: Informe de feminicidios en Cataluña 2010-2014”.
2010
Casa del Mar, Barcelona, 24 març 2015.
* Associació de cooperació internacional
creada en 1994 que contribueix a
l’apoderament de les dones, al ple exercici
dels seus drets i a aconseguir l’equitat de
gènere.

Xarxa Feminista de Catalunya*

 Participació a laa preparació de les Jornades feministes catalanes del 2016.
2016
*Xarxa
arxa de coordinació d'organitzacions de dones de Catalunya.

 Acte de denúncia front els
feminicidis a Catalunya. Concentració
davant la Ciutat de la Justícia.
Organitzada per la Xarxa contra els
feminicidis. Barcelona, 13 febrer 2015.

 Trobada Plataforma Afectades
per la Hipoteca (PAH)
i TAMAIA.
Coneixença mútua, exposició de necessitats de la PAH en relació a la detecció
d
de la
violència masclista i la relació amb la violència econòmica. Ca la Dona, Barcelona 12
juny 2015.

 Trobada entre equips Associació Assistència Dones Agredides Sexualment
(AADAS) i Differenza Dona. Coneixença mútua, intercanvi d’experiències i realitat
entre el context català i italià. Ca la Dona, Barcelona 16 juny i 3 setembre 2015.
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Projectes específics
Escoltant, escoltant-nos. Reptes per a l’abordatge intercultural de les violències de
gènere.

La Bonne, Barcelona, 26 i 27 maig 2015.

Objectius:

 Continuar amb el desenvolupament del projecte i facilitar el seu sosteniment.
 Compartir

sabers, experiències, i bones pràctiques
acompanyament a dones víctimes de violència de gènere.

en

l'atenció

i

 Reflexionar

sobre l’atenció intercultural a les dones que viuen violència
masclista en diferents àmbits a Catalunya i com intersecciona el fet migratori
en l’atenció.

 Consolidar una xarxa d’entitats que aborden l’atenció a dones que viuen o han
viscut violència masclista posant atenció a la interculturalitat, tant en les
especificitats dels serveis com en les de les dones que hi acudeixen.

Organització: Suds, Cala-la i TAMAIA viure sense violència (Catalunya).
Convidades: AMDF (Marroc), Manis Solidaries (Marroc), Actores de Cambio
(Guatemala), CDM (Hondures) i ORMUSA (El Salvador).

Alçant la veu de les dones de Catalunya, Magrebí i Amèrica Central per una vida
lliure de violència masclista
Inici del projecte d’abast internacional que cerca generar aliances i sinèrgies polítiques
a nivell local, nacional i internacional i que es desenvoluparà al llarg del 2016.
Organització: SUDs, Calala i TAMAIA viure sense violència (Catalunya).
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Convidades: AMDF (Marroc), MS (Marroc), Actoras de Cambio (Guatemala), CDM
(Hondures) i ORMUSA (El Salvador), UPWC (Palestina).

Teixim Xarxa contra la Violència 2.0
Projecte de col·laboració amb La Bonne. Treball conjunt d’un grup de professionals
interdisciplinari que es va a concretar en la sistematització per part de TAMAIA
d’aquesta iniciativa. El resultat final va ser un material en format de taller con tal que
pugui ser reproduït pels i les professionals de l’àmbit de l’educació amb població jove
per treballar la prevenció de la violència manifestada en entorns virtuals.
Aquest projecte va a tenir una temporalitat de setembre a desembre 2015.

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. Aquest any posem en valor l’assistència en representació del CNDC, a la
CSW 59/Beijing+20 (2015) a Nacions Unides.

GENERALITAT DE CATALUNYA
 Assistència a l’Acte Institucional del 8 de març, Dia Internacional de les Dones al
Palau de la Generalitat. Parlaments: Montse Gatell, Sonia Moreno, Artur Mas.
 Elaboració dels Estàndards de Servei de Joventut, en el marc del Protocol marc
per a una intervenció coordinada contra la violència masclista. Participació en
el grup d'expertes, amb 30 persones de diferents àmbits d'intervenció amb
joventut. Departament de Joventut, Generalitat Catalunya. Agència Catalana de
Joventut. Barcelona, 15 i 29 abril i 27 maig 2015.
 Assistència a l’Acte Institucional del Dia Internacional de la Família. XX
Aniversari de l'any internacional de la família. Departament Benestar Social i
famílies, Palau Moja. Barcelona, 27 maig 2015.

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

 Trobada

amb Ioana Liana, secretària d'Estat d'Igualtat d'Oportunitats entre
Dones i Homes del Ministeri de Treball, Família i Assumptes Socials del Govern
de Romania. Institut Català de les Dones, 16 gener 2015.
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 Participació en la trobada SIADs: Balanç del Servei d'atenció a dones 20092014. Museu d'Història de Catalunya. Barcelona, 12 febrer 2015.

 Participació al Consell Nacional de Dones de Catalunya
o Assistència a la CSW 59/Beijing+20 (2015) a Nacions Unides, per avaluar
els avenços aconseguits en la implementació de la Declaració i
Plataforma d’Acció de Beijing 20 anys després de la seva adopció a la
Quarta Conferencia Mundial sobre les dones de 1995. Nova York, del 10
al 17 març 2015.
o Elaboració document sobre desenvolupament sostenible, 28 setembre
2015.
o

Sessions ordinàries del Ple del Consell Nacional de Dones de Catalunya,
25 març i 24 octubre 2015.

o Reunió del grup de treball sobre violències del Consell Nacional de
dones de Catalunya*. Barcelona, 29 gener i 9 juny 2015.
* 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.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

 Participació

a la presentació de recomanacions sobre: El tractament de la
prostitució i el tràfic d'éssers humans amb la finalitat d'explotació sexual als
mitjans de comunicació. Regidoria de la Dona i Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Barcelona, 13 febrer 2015.

 II Jornada PIADs. Espai "Diàleg entre Dones". Ajuntament de Barcelona, 18 de
juny 2015.

 Participació de la convocatòria de la Regidora de Cicle de Vida, Feminismes i
LGTBI, a les entitats que treballen en violència per sondejar sobre les
necessitats en el circuit d'atenció de la ciutat. Ajuntament de Barcelona, 9
octubre 2015.

 Participació

en l’acte polític de valoració dels acords de la plataforma de
Beijing+20 sobre igualtat. Saló de cent de l'Ajuntament de Barcelona, 27
octubre 2015.
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AJUNTAMENT CORNELLÀ
Assistència i participació com entitat convidada, al plenari del Consell de Dones de
l’Ajuntament de Cornellà, per tal de valorar la relació política en la tasca de prevenció
de relacions abusives en les parelles joves.

ALTRES

 Enviament

d’una carta al Ministeri de Justícia per tal que reconegui el cas
d'Àngela González, demanant que adopti mesures efectives i apropiades per
donar compliment a les recomanacions del Comitè de NN. UU.

 Women's World Link, 4 gener 2015.
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PROGRAMA DE FORMACIÓ I RECERCA
Un dels objectius de l’entitat, d’acord amb el marc de comprensió de la violència, és
oferir formació capacitadora a totes aquelles persones que directament o indirecta
han de treballar front la violència masclista. Els aprenentatges obtinguts a partir
d'escoltar les dones, i d'identificar/reconèixer les seves necessitats ens donen
l’expertesa i saber a l’hora de confegir formacions adreçades als diferents àmbits
d’intervenció.
Aquest any s’ha assolida la fita d’oferir una formació pròpia que ha tingut una bona
acollida i que orienta respecte noves possibilitats.
La publicació digital del manual Estimar no fa mal ha generat diferents demandes de
formació per tal d’adquirir eines adreçades a la prevenció de la violència en
adolescents i joves, donada la prevalença de la violència masclista en aquest àmbit,
necessitat detectada per tots aquells professionals que d’una manera o altra
conformen el context socioeducatiu d’aquesta població. En aquest sentit, cal ressaltar
l’inici de projectes formatius adreçats al professorat d’educació primària, com a prova
pilot en municipis de llarga trajectòria en la tasca preventiva.
Es continua participant en les diferents formacions de Postgraus, així com l’obertura a
noves propostes.
Les mancances en la formació reglada respecte a la violència masclista, les diferents
teories que continuen minimitzant el problema ens parlen de la vigència i continuïtat
de la tasca formativa que realitza l’entitat.

DADES GLOBALS DEL PROGRAMA DISTRIBUÏDES PER ACTIVITAT
Activitat

Nº

Participants

Ponències

1

38

Formació universitària

5

66

Cursos i seminaris

4

113

Projectes específics

1

18

Total:

10

235
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Ponències
Participació en la presentació i difusió de l’Informe sobre feminicidis a Catalunya
elaborat per Feminicidio.net.
DADES ACTIVITAT

PARTICIPANTS

Cooperacció i Feminicidio.net: Feminicidis a Catalunya: 20102014

38

Pati Manning. Barcelona,15 maig 2015

Formació universitària
La presència de l’entitat en diferents formacions universitàries es manté en el temps a
la vegada que s’obre a propostes de nous àmbits d’intervenció. L’experiència en el
treball terapèutic amb dones víctimes de violència masclista de les formadores
garanteix un coneixement acurat de les diferents metodologies d’intervenció.

DADES ACTIVITAT
14ª ed. Postgrau Gènere i Igualtat (UAB):Respostes jurídiques i
intervencions polítiques, circuits i protocols d'actuació.

PARTICIPANTS

15

Barcelona.
2ª ed. Diplomatura de Postgrau en violències Masclistes (UAB):
Eines sociojurídiques.
Mòdul 1.Diversitat de les formes de violència de gènere.
Assignatura: Anàlisis i comprensió del fenomen. Relacions de
gènere: el procés abusiu.

24

Itineraris optatius: Intervenció psicosocial amb dones.
Barcelona.
Máster Universitario en Investigación en Ámbitos Socioeducativos
(EHU): Aproximación al problema de la violencia de género:
magnitud, origen, causas y herramientas en el ámbito
socioeducativo.

16

Donostia- San Sebastian.

39

Centre Joan Riviere Psicologia i Gènere UAB: L’impacte de la
violència en la salut.

11

Barcelona.

Cursos i seminaris
Les propostes formatives de l’entitat volen donar resposta a les diferents necessitats
dels operadors que han d’atendre de forma directa i/o indirecta les dones i joves que
pateixen la violència directa, i a la vegada els efectes de la violència estructural i
simbòlica sobre la població jove i adolescent. La necessitat de formació específica es fa
palesa en els diferents àmbits d’intervenció, donada la persistència de la victimització
secundària en els diferents àmbits des dels quals s’intervé.

DADES ACTIVITAT

PARTICIPANTS

Curs d'Especialització en Violència de Gènere: Causes i origen de la
violència contra les dones
41
Organitza: Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Comissió del
torn d'ofici. Secció Dret Penal. Barcelona.
Curs de Formació adreçada al professorat d'educació primària:
Prevenint des de l'Educació Primària. Escola Gaudí

19

Organitza: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Curs de formació: Estimar no fa mal. Formació d’agents de
prevenció en relacions abusives al Maresme

23

Organitza: Consell Comarcal del Maresme i ICD.
Sessió monogràfica sobre violència masclista.
Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no discriminació.

30

Organitza: Ajuntament de Barcelona
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Projectes específics
Aquest any s’ha assumit el repte de confegir una formació pròpia, recollint les
demandes de les i els diferents professionals, i persones que individualment havien
mostrar el seu interès en formar-se en aquesta matèria. Detectem la necessitat de
formació estructurada i qualificada que afegeixi també les diferents especialitzacions
aportacions, mirades i metodologies de les professionals que formen part de l’equip de
formació i recerca de l’entitat.

DADES ACTIVITAT

PARTICIPANTS

Curs Violència masclista: Detecció, identificació i derivació
responsable
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. La Bonne.

18

Barcelona, octubre 2015.

Publicacions
Masià, Beatriu: "Órdenes de protección denegadas y feminicidio en Cataluña" a
Feminicidio: Un fenómeno global. De Santiago a Bruselas. Heinrich Böll Stiftung UE.
Brussel·les, 2015.

Masià, Beatriu: Recuperar el amor a una misma para recuperarse. MYS Mujeres y
Salud. CAPS 2015.

S. Moy, Leticia i Escurriol Martínez, Rakel: "Abús, control i violències en les relacions
sexeafectives entre joves i la prevenció de les violències de gènere com a eina
fonamental per a la seva eradicació"a Biglia, Barbara i Jiménez, Edurne (coord): Joves,
gènere i violències: fem nostra la prevenció. Guia de suport per a la formació de
professionals. Projecte Gap Word 2012. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 2015.

Estimar no fa mal. Guia pedagògica i metodològica de prevenció de relacions abusives
entre les parelles joves adreçada a professionals dels àmbits de l'ensenyament i/o el
lleure juvenil que realitzin projectes formatius amb vocació no violenta i
equitativa. Realitzat per TAMAIA a iniciativa de l'Institut Català de les Dones.
Barcelona, 2015.
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Recerques
Projecte de formació “Jóvenes, Género y Violencias, hacemos nuestra la
prevención”. En el marc del projecte d'àmbit europeu i internacional DAPHNE,
coordinat per la Universitat Rovira i Virgili i compartit amb l'Associació Candela:
Improving gender related violence intervention and referral through Youth Practitioner
Training.

CARVE: Companies against Gender Violence. Recerca a nivell Europeu de quins
recursos hi ha a nivell d’empresa per a dones que viuen situacions de violència. Febrer
de 2015.
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GESTIÓ ECONÒMICA
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. Aquest
posicionament requereix d’una quantia de recursos econòmics que, a causa de la
disminució
minució del sosteniment públic soferta des de l’any 2009, han de ser
complementats amb el fruit resultant d’altres activitats de la cooperativa.
TAMAIA és una entitat que ha estat pionera a Barcelona i a Catalunya en el
desenvolupament d’un model d’atenció
d’atenció integral per a les dones que han patit violència
masclista, i ha col·laborat amb les institucions aportant el seu bagatge d’expertesa i
especialització sempre que ha estat requerit. El suport i la complicitat de
l’Administració és cabdal però el resultat
resultat de la situació de crisi i les retallades ja no es
recupera, l’aportació de recursos públics s’ha estabilitzat a la baixa.
Els objectius generals de TAMAIA impliquen un intens treball social. És una entitat
d’interès social sense ànim de lucre i, l’àmbit en el que es desenvolupa i el treball que
aborda, dificulten l’obtenció de contraprestacions dineràries suficients.
Per pal·liar aquesta situació, els darrers anys s’està duent a terme un intens treball
d’innovació dels programes i de difusió de tot el projecte.
projecte. El programa de prevenció
per a joves i infants ha estat ampliat, i s’han dissenyat i projectat activitats i programes
de formació i de cooperació internacional, així com de difusió del projecte total.
Cal situar que aquest treball d’innovació i difusió genera el desenvolupament de
moltes activitats, la qual
cosa es valora molt
Distribució d'ingressos 2015
positivament
per
Facturació
Subvencions
l’expansió sensibilitzadora
pròpia
públiques
i divulgativa i d’ajuda
32%
47%
social que suposa. El
conflicte
rau
en
Aportacions
l’exigència de l’equip
solidàries
13%
humà de l’entitat que
Subvencions
privades
n’assumeix la realització
real
8%
des de la voluntarietat,
més enllà de les pròpies jornades professionals.
D’altra banda, 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,
xitat, i assolir l’equilibri entre ingressos i despeses per assegurar la continuïtat
del programa i de l’entitat.
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Enguany, les subvencions públiques han representat el 47,21% dels ingressos, un
percentatge una mica per sota de l’any 2014. Els fons obtinguts per facturació de
l'entitat han representat el 32,51% 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 12,92%. De nou, com
avançàvem en la memòria de l’any passat, l’Obra Social de La Caixa va signar un
conveni amb l’entitat que ha representat una aportació del 7,56% dels ingressos de
l’entitat. Signifiquem també de nou el suport de dones com les Barcelona Women’s
Network i de moltes altres que, des de l'aportació personal i en la seva pròpia mesura,
van col·laborant en el sosteniment del programa. També des de l’Àrea Social de
l’Ajuntament de Castellbisbal, organitzen actes als voltants del 25 de novembre i
aporten el seu recolzament econòmic a l’entitat.

El principal valor de TAMAIA és el capital humà i la principal inversió econòmica és en
recursos humans. Enguany el percentatge ha representat un 87,76 % de les despeses
de l’entitat, essent el 12,24% el recull de diversos conceptes corresponents tant a
serveis exteriors com a altres necessitats per al desenvolupament i per a la gestió del
projecte.
Per últim, agraïm el suport
quotidià, inestimable i no
quantificable de Ca la
Dona, del Centre de
Cultura
de
Dones
Francesca Bonnemaison La Bonne -, i del Coop 57,
que faciliten la nostra
continuïtat.
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EQUIP HUMÀ: VALORS, GESTIÓ I TREBALL
Durant el 2015 l'equip humà ha estat format per les actuals sòcies de l’entitat: Beatriu
Masià, Rakel Escurriol, Rosa G. Graell i Leticia S. Moy, i per la col·laboradora Pamela
Rodríguez Pérez. Totes expertes en temes de gènere, dones i violència des de la
multidisciplinarietat aportada dels diferents àmbits de les humanitats, socials, salut,
ensenyament i comunicació. També s’ha comptat amb un equip extern de formadores
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, enguany s’ha regularitzat l’activitat de supervisió externa
que 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.

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 2015:

 Màster en psicoteràpia cognitivo-conductual. ISEP, curs 2015-2016.
 Introducció a l’Anàlisi Bioenergètica. ACAB, curs 2015-2016.
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 Postgrau en intervenció psicoterapèutica. Intervenció en Violència. Procés
terapèutic. UNED.

 L’Espai Ariadna, claus en la intervenció directa en dones drogodependents
que pateixen violència i els seus fils i filles. Francesca Bonnemaison. Fundació
Salut i Comunitat.

 VI Jornadas Ibéricas de Análisis Bioenergético: Nuevas aportaciones al Análisis
bioenergético contemporáneo: apego, neurociencias i psicoanálisis relacional.

 L’aprenentatge de l’amor. Una pedagogia critica contra la violència de
gènere. Shirley R. Steinberg.

 Taller del documental Historias para contar, Colectivo de Mujeres de
Matagalpa i Farmamundi Catalunya. Taller experiencial i formatiu, especialitzat
en el treball en la violència sexual.

 Taller presentació Informe Feminicidi Graciela Atencio. Xerrada de Laia Serra.
Contingut i mirada principalment jurídica. Organitzat per Cooperacció.

 Reptes d’intervenció vers l’assetjament sexual, en contextos d’oci nocturn i
consum de drogues. El sexisme també surt de festa. Noctambul@s
(Observatori qualitatiu sobre la relació entre el consum de drogues i els abusos
sexuals en contextos d’oci nocturn).

 I Congrés Internacional sobre Dones i Seguretat Viària. Generalitat de
Catalunya.

 Obstacles i oportunitats legals per abordar els matrimonis forçats. Grup
Antígona.

 “Drets humans de les dones i justícia de gènere en l'era post-2015: el rol de
WIDE+ i de les organitzacions feministes". Sostingut per: Agència Catalana
Cooperacció.

 Escola Feminista d’Estiu: “Art-íssimes, activismes feministes des de l’art. Fusió
artística de creativitats significants”.

 Traumateràpia infantil sistèmica. Impartit per Jorge Barudy y Maryorie
Dantagnan / Centre EXIL- Barcelona.
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 Abús sexual infantil: detecció, intervenció, prevenció. Fundació Vicki Bernadet.
 Jornada "Petites víctimes, grans danys". Àrea d’Atenció a les Persones,
Diputació de Barcelona.

 XIX Seminari Ciutat i Persones: Gènere i diversitat funcional. Una violència
invisible organitzat per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS).
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AMB EL SUPORT DE

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
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