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INTRODUCCIÓ A LA MEMÒRIA
L’any 2016 ha portat a TAMAIA nous reptes i
possibilitats d’incidència en nous àmbits. La
constitució i el treball de la Red Internacional de
Organizaciones de Mujeres de América Central y
del Mediterráneo por una vida libre de violencias
durant les Jornades realitzades a Barcelona amb el
títol: Alçant la veu de les dones de la Mediterrània i Amèrica Central per una vida
lliure de violència masclista, ens ha portat a assistir al 32 període de sessions del
Consell de Drets Humans de la ONU. En aquest marc, vam poder tenir una trobada de
treball amb la Relatora especial per a la Violència contra les dones, Dubravka
Šimonovid, per presentar-li les declaracions sorgides en el marc de les jornades de
treball de la Xarxa.

Aquest projecte va unir també, en un mateix espai de
treball, a les components de la Red Internacional i a
les diferents representants de les institucions
públiques de Barcelona i Catalunya que intervenen
en el circuit de violència masclista: Núria Balada, en
aquell moment Directora de l’Institut Català de les
Dones; Laura Pérez, Regidora de Feminismes i LGTBI
de l’Ajuntament de Barcelona; Elena LLedós, Gerenta dels Serveis d’Igualtat i
Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, la qual
cosa es valora molt positivament per la necessitat del treball en xarxa, des de la
complementarietat i la coresponsabilitat de la diversitat d’espais d’incidència. En
representació de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, institució
que subvencionava el projecte, va participar la Marta Casamor.
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D’altra banda, hem realitzat el projecte
Acompanyant a les dones en situació de privació de
llibertat front les violències masclistes, un treball en
prevenció de violències masclistes desenvolupat amb
dones en situació de privació de llibertat. Aquest
projecte ens ha permès intervenir en un context on
hem evidenciat que l’experiència de violència
masclista que pateixen les dones, a banda de ser molt
generalitzada, incrementa la seva vulnerabilitat. Es fa evident la necessitat i la
importància del treball específic en aquesta problemàtica, tant en la prevenció com
en l’acompanyament terapèutic.
Dins l’equip, hem tingut el privilegi de rebre una nova vida. La Rakel Escurriol ha
tingut un nen i hem pogut acompanyar i sostenir, des del seu projecte laboral, la
realitat i necessitat d’aquest moment vital tan especial i transcendent. Ens sentim
orgulloses de formar-ne part!

La realització d’aquesta memòria ha estat possible gràcies a:
Beatriu Masià, Rakel Escurriol, Leticia Sánchez Moy,
Rosa Gonzàlez Graell, Pam Rodríguez Pérez.
Barcelona, juliol de 2017.
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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 A DONES
L’acompanyament terapèutic a les dones que han estat o que estan en situacions
de violència masclista a la parella i/o a la família és una de les activitats principals
d’aquest programa.
A TAMAIA es treballa específicament en els processos de recuperació de les dones
que han patit violència masclista.

El 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.

-----------------------www.tamaia.org
6

SESSIONS REALITZADES

DONES ATESES
Dones ateses en atenció 105
telefònica

Servei atenció telefònica 139

Dones ateses en atenció 62
individual

Atencions individuals 422
presencials

Dones participants en els 18
grups

Sessions de Grup de 18
suport terapèutic

Dones que han rebut 12
assessorament

Atencions telefòniques a 133
dones en seguiment

La cura de les dones a través de la cura dels equips de treball
L’entitat compta amb professionals especialitzades i formades en l’àmbit de la
violència masclista.
El sosteniment i la cura de l’equip clínic també és necessari per poder fer una bona
pràctica professional, és per això que l’entitat compta amb espais de treball clínic i
espais de supervisió amb professionals externs/es; aquests espais ajuden i
garanteixen la reflexió i la revisió com a equip de treball i com a equip terapèutic.
Han format part de l’equip clínic de TAMAIA durant l’any 2016 les terapeutes
especialitzades en violència masclista: Beatriu M., Rakel E., Leticia M. i Rosa G. Tot
l’equip clínic ha format part de 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. 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 són les que fan ús del servei d’atenció

telefònica majoritàriament. Una de les demandes més freqüents és poder entrar en
el Programa d’Atenció a Dones i rebre suport terapèutic.

Els principals objectius de l’atenció telefònica són:

 Donar resposta a la demanda de la persona que truca.
 Detecció del risc de la situació de la dona així com la dels fills i filles.
 Assessorar i orientar en relació al cas concret que es presenta.
 Poder oferir atenció terapèutica individual a TAMAIA o bé realitzar la
derivació.

 Identificar i/o prevenir la victimització secundària.
 Atendre estudiants.
 Assessorament i coordinació amb professionals.
-----------------------www.tamaia.org
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Atenció Individual
L’atenció individual ofereix un acompanyament respectuós amb el seu temps a les dones
que pateixen o han patit violència masclista a la parella i/o a la família.
TAMAIA ha anat desenvolupant un model d’intervenció en els processos de
recuperació de les dones, algunes eines que el caracteritzen són:





el treball amb el vincle terapèutic
situar a les dones al centre de la intervenció
el treball clínic en equip
coordinació i derivació amb altres professionals i serveis que formen part de la
xarxa de recursos, tant públics com privats.
DONES ATESES EN ATENCIÓ INDIVIDUAL
Noves acollides

20

Seguiments des de l’any anterior

42

Total dones ateses

62

Noves acollides: dones que han entrat al programa aquest any.
Seguiments de l’any anterior: dones que són ateses al Programa d’Atenció a Dones des
d’anys anteriors.

La majoria de dones ateses a TAMAIA realitzen un treball a llarg termini centrat en la
recuperació dels efectes de la violència, per això l’especificitat del programa segueix
sent el procés de recuperació de llarga durada.

Les dones que assoleixen la
recuperació dels danys de la
violència finalitzen el seu
treball terapèutic a TAMAIA.
Això vol dir que han assolit
amb èxit els canvis personals
desitjats en relació a la
violència.
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Dades socioculturals de les dones ateses a TAMAIA

Si s’analitzen les
franges d’edat de
les
dones,
es
constata
la
tendència d’un increment del total
de dones menors
de
35
anys
respecte
anys
anteriors.

Malgrat la formació de les dones majoritàriament és universitària o de FP/
Batxillerat, un 31% de les dones ateses estan a l’atur. La situació de violència i els
efectes de la desigualtat social genera que moltes de les dones tenen feines precàries
o temporals.
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La majoria de dones que
contacten amb el Programa
d’Atenció a Dones estan
separades de la seva parella
agressora en relació al
nombre de dones que estan
en convivència.
La categoria Altra relació
agrupa altres situacions de
violència masclista que no
són per part de la parella.
Recull majoritàriament situacions de violència a la família o situacions d’assetjament.
Es continua confirmant la necessitat d’un servei especialitzat en la recuperació i
reparació dels efectes de la violència a llarg termini.
Un element a tenir en compte serà si les dones tenen o no fills, ja que sovint la
violència es continua exercint a través d’aquests un cop finalitza la relació, i dificulta
que les dones realment es puguin desvincular emocionalment de l’agressor. En el
Programa d’Atenció a Dones el 61% de les dones tenen fills i/o filles, la mitjana
resultant és de 1,74 filles/fills per dona. A TAMAIA es treballa específicament la
marentalitat, el vincle de les dones amb els seus fills i filles, que sempre queda
afectat per la violència que s’exerceix directament o indirectament contra les dones i
els infants.

Altres aspectes a tenir en
compte són les situacions de
vulnerabilitat de les dones.
El 39% de dones ateses tenen
diversitat funcional, estan en
risc d’exclusió i/o estan en
una situació de vulnerabilitat.

La diversitat funcional pot estar relacionada directament amb la violència viscuda.
Dones d’especial vulnerabilitat comptabilitzen 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.
-----------------------www.tamaia.org
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Grups de Dones de TAMAIA
Mentores de TAMAIA
Nombre total de dones: 8
Sessions realitzades: 6
Les mentores són dones que han fet un procés de
recuperació de la violència i de creixement
personal. El treball personal de llarg recorregut
que cadascuna d'elles ha fet les situa en un lloc
privilegiat en la seva tasca de voluntariat de suport
a altres dones i a l'entitat.
Les seves aportacions en les activitats de divulgació i sensibilització aporten
l'expertesa i el coneixement d'allò viscut però des d'una perspectiva de prevenció.
No m’agrada dir-me supervivent, sobreviure és el que feia en la relació
de violència, ara visc. M.
Em considero una persona poderosa, amb molta empenta. Quan
pateixes violència et sents pitjor perquè no concordes amb el perfil de
víctima. G.
Quan estava en el grup i venien les mentores les veia com a les meves
heroïnes! G.

El treball de grup fet per les mentores, per
causa de 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.
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ACTIVITATS REALITZADES
Visites als grups de suport de l’entitat de TAMAIA.
Barcelona, abril 2016.
Entrevista per a Nació Digital.
Ca la Dona, Barcelona. 25 novembre 2016.
Xerrada: TAMAIA viure sense violència i l’abordatge de la violència masclista
Organitza: IES Ferran Tallada (Cicle formatiu d’Integració social). 29 abril 2016.
Acte institucional d’Homenatge a les dones que han patit violència masclista.
Testimoniatge de dones del Grup Mentores de TAMAIA.
Parlament de Catalunya. 22 novembre 2016.

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 3 hores i mitja. A les sessions
s’inclou el treball corporal i el treball verbal on es dóna espai a les vivències i
necessitats de cada dona.
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Comentaris de les dones
El grup em fa sentir la capacitat transformadora que tenim totes en la nostra
quotidianitat. Lo personal és polític
El grup som totes. Les que som avui aquí, les que ja han estat i les que han d'arribar
encara
L'espai terapèutic m'ajuda a estructurar-me i a curar-me
Veig el procés que estic fent i identifico aspectes de mi mateixa que m'ajuden a veure
el canvi
Vinc al grup per compartir amb altres dones. No sentir-me sola, per trobar
comprensió
Parlar del que he viscut en el grup és quelcom que m'ha ajudat a curar-me
Agraeixo molt el treball corporal com un espai per a mi i agraeixo haver trobat
aquest espai
Un espai on em puc relaxar
Aquí em sento molt còmoda explicant la meva història
Per a mi cuidar-me és com un indicador de recuperació
El grup em dóna força i esperança
És un lloc on trencar el silenci.
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Sessions intergrupals
Les sessions intergrupals són espais de trobada entre les dones dels diferents grups
de TAMAIA. En aquests espais es realitzen activitats que sovint dinamitzen el grup de
Mentores de l’entitat.
Actualment dones dels dos grups de TAMAIA i dones del grup de Mentores així com
les terapeutes de l'equip es troben al voltant de dues dates significatives. El 25 de
novembre, Dia internacional per la no violència cap a les dones i les nenes, i el 8 de
març, Dia internacional de la Dona. A través d’un ambient festiu, d’acompanyament
i solidaritat, les dones que formen part del projecte senten l’enriquiment mutu de
compartir experiències, estratègies i moments diferents del procés de recuperació
cap a una vida lliure de violències.

Taller de ioga realitzat al març del 2016 amb dones
dels grups i dones del grup Mentores.
Agraïm especialment a Àgata, formadora de ioga
que va impartir el taller.

Intergrupal del 25 de novembre
de 2016.
Realització de lemes conjuntament
entre les dones dels diferents
grups de TAMAIA.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓ AMB
INFANTS I JOVES
Tallers de prevenció
En TAMAIA viure sense violència continuem fent una tasca de prevenció que
s’emmarca en l’àmbit de la sensibilització i la divulgació de la problemàtica de la
violència. Desenvolupem diversos tallers adreçats a població de diferents franges
d’edat. Les activitats tenen com objectius, a banda de la sensibilització, facilitar
l’accés als recursos del territori i donar informació a les i els participants. La funció de
detecció i identificació de situacions de violència i la presa de consciència sobre la
importància i la persistència de la problemàtica entre el jovent és crucial. Això ens
permet facilitar les demandes d’ajuda.

DADES GENERALS 2016
Tallers realitzats

43

Nombre d’instituts o centres formatius

15

Nombre de municipis

4

Nombre de participants

1.0251

 Noies/Nenes: 511
 Nois/nens: 514
Nivells formatius: 3è, 4t i 6è Primària, ESO, i Educació Especial

En aquest sentit, enguany hem pogut tornar a comprovar la prevalença de la
violència masclista. Del total dels tallers (43) desenvolupat durant aquest 2016, en un
89% detectem casos de violència a la parella o a la família. És a dir, ens trobem al
menys amb un cas de violència a la parella en cada taller que fem. Aquesta detecció
és fruit de la pròpia verbalització de les noies en el transcurs de l’activitat, en la
manifestació d’aquesta problemàtica per part del professorat o bé perquè les
facilitadores amb eines per a la detecció, observen actituds que informen que alguna
cosa està passant.
1

Desagreguem aquestes dades per sexes, però sabem que no existeixen només aquestes dues categories
binaristes entre les persones.
-----------------------www.tamaia.org
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Fa 4 anys (des del curs 2013-2014) vam apostar, detectada la necessitat, per
començar a intervenir en edats més primerenques per tal d’incidir en la problemàtica
el més aviat possible. Iniciem el projecte d’educació no sexista a banda del que ja
duem a terme des de fa més de 18 anys amb el jovent i els i les adolescents.
Fer un treball amb continuïtat amb els centres i als municipis també va ser una
aposta i una manera de fer des de la nostra entitat afegint la necessitat d’establir
vincle i relació amb referents on treballem, amb l’objectiu que les nostres accions
puntuals puguin transcendir una mica més enllà. Per altra banda, el treball continuat
permet poder fer seguiments de les activitats preventives, conèixer les diferents
realitats de l’alumnat i, per tant, adaptar els continguts i els discursos a la població
amb qui treballem.
L’oportunitat de treballar amb
Tallers per sexe. Total participants
col·lectius heterogenis ens permet
1025*
conèixer la realitat dels infants i el
700
jovent
des
de
les
seves
650
600
experiències com resultat de la
550
500
interseccionalitat dels diferents
450
eixos d’exclusió i, per tant, la
400
350
vivència de la violència ja no
300
250
només té a veure amb el gènere,
200
150
sinó que és resultat d’una cruïlla
100
50
complexa
i
amb
múltiples
Noies/nenes
Nois/nens
exclusions
i
situacions
de
discriminació. Això fa que les nostres accions hagin de ser flexibles i hagin de tenir la
capacitat d’adaptar-se a la realitat on intervenim.
Els objectius dels tallers de prevenció són facilitar un espai de reflexió a l’alumnat al
voltant de la problemàtica i les seves arrels. Prendre consciència dels indicis, la
subtilesa de la violència i quins són els indicadors de la dinàmica abusiva i les seves
diferents manifestacions. Dotar d’eines a l’alumnat per a la detecció i visibilitzar
altres models de relació per a una vida més lliure i allunyada de la violència masclista.
Per altra banda, aquestes accions també tenen com a objectiu estimular, motivar i
afavorir la tasca preventiva per part dels equips docents dels centres. Les nostres
accions no es limiten només a desenvolupar un taller, sinó que fem un treball
d’observació i valoració i fem una devolutiva d’allò que ha passat a l’aula, el que hem
vist i detectat.
Aquest any hem tingut l’oportunitat d’arribar a 1.025 participants, amb nois i amb
noies amb la mateixa representativitat. Com es pot veure en el gràfic, hem
desenvolupat tallers amb nois i noies entre 8 i 16 anys, amb més nombre de tallers
amb el jovent.
L’impacte multiplicador dels tallers ens parla que, a més del alumnat amb el qual
treballem, hem de contemplar l’efecte en els seus entorns més immediats així com,
-----------------------www.tamaia.org
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segons hem indicat anteriorment, als equips docents del centres on es desenvolupen.
Així, arribem a 45 professionals de manera directa, i indirectament a 3.075.
Enguany ens hem trobat amb determinats canvis en l’imaginari col·lectiu del jovent.
En el context actual on la violència masclista ha sortit de l’àmbit privat, té el seu
doble vessant. Veiem l’impacte de la representació de la violència que es fa visible i
com aquesta també genera discursos neomasclistes que són més complexos
d’abordar. Per tant, la tasca de la prevenció necessita d’eines més precises i una
revisió constant.

Tallers 8 a 11
anys;
172
participants

Tallers per
franja d'edat.
Participants
totals*: 1025

Tallers 11 a
16 anys;
853
participants

Es a dir, una feina d’especialització que pugui treballar la deconstrucció dels
relativismes, els neomasclismes, i tingui una comprensió clara de la problemàtica.
També ens trobem amb discursos feministes per part d’algunes noies, però no és
massa representatiu i el poder i lideratge del neomasclisme acaba invisibilitzant i
silenciant els discursos més transformadors front la violència masclista.
Destaquem el reconeixement dels abusos subtils per part del jovent i, a la vegada, la
interiorització dels mites que sostenen la dinàmica i que suposen obstacles per a la
detecció i la identificació de la violència. Això ens parla de la necessitat 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 devastadors
efectes d’aquesta problemàtica 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
S’han realitzat xerrades sobre l’entitat i la seva activitat a la població general,
professionals, o agents claus en l’àmbit de l’educació, salut i atenció a les persones.

 Xerrada L'atenció a dones des de TAMAIA viure sense violència
Organitza: Associació de Dones l'Aurora, Lloret de Mar.
9 abril 2016.

 Xerrada sobre TAMAIA viure sense violència, activitats de l’entitat i
l’abordatge de la violència masclista
Organitza: Professorat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.
15 abril 2016.

 Xerrada sobre TAMAIA viure sense violència, activitats de l’entitat i
l’abordatge de la violència masclista
Organitza: IES Miquel Tarradell (Cicle formatiu d’integració social).
21 abril 2016.

 Xerrada: TAMAIA viure sense violència i l’abordatge de la violència masclista
Organitza: IES Ferran Tallada (Cicle formatiu d’integració social).
29 abril 2016.

 Xerrada: Prevenció de relacions abusives a les parelles joves
Organitza: Casal de Joves de Sant Andreu de Llavaneres.
16 maig 2016.

 Xerrada: Feminisme i lluita. Com actuar davant la violència masclista?
Organitza: Euskal Etxea Barcelona.
28 maig 2016.

 Xerrada: Re-pensant les nostres relacions sexeafectives
Organitza: Universitat Pompeu Fabra.
22 novembre 2016.
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Taules rodones / Jornades de debat
Un any més, la participació a diverses taules rodones i jornades de debat ha
possibilitat fer aportacions al voltant de l’experiència de l’entitat i del treball
terapèutic amb les dones, respecte el procés de recuperació de la violència masclista;
el desenvolupament de polítiques públiques en matèria de violència masclista; el
paper dels mitjans de comunicació i el tractament de la violència masclista i la
prevenció en joves.

DADES
Participació a la Trobada Regional d’Estudiants del projecte Connectant
Mons 2015-2016 d’Oxfam Intermón amb la intervenció La violència
masclista com problema social: prevenir per viure sense violència.

30

Residencia Martí Codolar, Barcelona. 2 maig 2016.
Participació a les Jornades d’Intercanvi EHB- Politika feminista.

160

Sala Iratzar del Parc empresarial Zuatzu, Donostia. 20 i 21 maig 2016.
Participació a la taula Sortir de la violència: el funcionament del cicle de
la violència, la tasca i la situació de les organitzacions i recursos
especialitzats en atenció, acompanyament, recuperació i reparació en
el territori i els jutjats especialitzats.

30

Jornades Internacionals ORIGEN – Observatori Regular per la Igualtat
de Gènere en noticiaris. Barcelona, 16 i 17 juny 2016.
Participació en el II Congrés Serveis Socials Violències en els escenaris
actuals.

260

Cotxeres de Sants, Barcelona. 11 novembre 2016.
TOTAL PARTICIPANTS

480
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Participació en mitjans de comunicació
La participació als mitjans de comunicació continua amb la línia de l’any precedent,
quan es va incrementar la participació. Tot i què ha estat distribuïda durant tot l'any,
es torna a repetir un increment considerable de la demanda durant el mes de
novembre, data en la qual els mitjans acostumen a concentrar l'abordatge de la
violència masclista.

PREMSA
Nom

Data

El Segre

23/02/2016

El Triangle

26/02/2016

El Segre

07/03/2016

El crític (diari digital)

19/04/2016

Gara

17/05/2016

Nació Digital

25/11/2016

TELEVISIÓ
Programa

Canal

Data

Telenotícies migdia

TV3

14/01/2016

Participació a tertúlia televisiva

TV3

04/11/2016

Telenotícies nit

TV3

25/11/2016

Programa

Emissora

Data

Ciutat Solidària

Ràdio Onda Cero

21/01/2016

El matí de Barcelona

BTV Ràdio

25/11/2016

RÀDIO
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Tallers de prevenció per a dones
Taller Recuperació i creativitat: transformant
els efectes de les violències masclistes a les
Jornades Radical-ment Feministes.
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 3, 4 i 5
juny 2016. 43 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.

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: Prou violències
masclistes: #Niunamés.

*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.

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.
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Ca la Dona*
 Desenvolupament del procès participatiu Teixim Ca la
Dona per a l’ampliació de la casa i participació en els
grups de treball específic.

 Trobada dels grups de Ca la Dona.
 Assemblees de sòcies de Ca la Dona.
 Formació en atenció a dones per a dones activistes de
la casa. 17 abril 2016.
*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 de l'entitat.

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



Trobada de compartença amb l’equip La
Bonne, Duoda, Sindillar i TAMAIA, 1 juny 2016.
*Espai de trobada, intercanvi i creació de projectes culturals feministes caracteritzats
pel treball en tres àmbits: audiovisuals, performance i el viver de projectes.

COOP57*



Assemblea ordinària Coop57 Catalunya, Col·lectiu Ronda.
Barcelona, 11 juny 2016.

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

 Participació a les Jornades Radical-ment feministes. Es va participar a través
de:
- Taula rodona sobre models d’intervenció feminista en atenció a dones;
- Trobada de coeducació, La
coeducació es mama, amb la
intervenció concreta sobre els riscos
dels aprenentatges de la feminitat
tradicional en el context escolar;
- Taller propi [veure apartat Tallers
de prevenció per a dones].
Barcelona, 3, 4 i 5 juny 2016.
*Xarxa de coordinació d'organitzacions de
dones de Catalunya.

Xarxa de dones per la salut*

 Participació a les assemblees anuals de la xarxa.
 Trobades

de preparació de la taula rodona sobre models d’intervenció
feminista en atenció a dones a les Jornades Radical-ment Feminista.

*Xarxa creada l’any 1997 en el marc de les trobades per a la celebració del 28 de
maig: Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. És un conjunt d'entitats
formades o participades per dones feministes motivades per la salut de les dones i la
població general.

Xarxa de coeducació*

 Participació a les trobades de la xarxa.
 Preparació del disseny de la trobada de coeducació, La coeducació es mama,
de les Jornades Radical-ment Feminista.
*Xarxa de dones feministes de l’àmbit de l’ensenyament que treballen per a la
normalització de la coeducació a les escoles.
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Novembre feminista

 Participació a trobades de la xarxa i suport en accions concretes.
Coordinadora Feminista Estatal



Participació en el IV Seminari de la Coordinadora Feminista Estatal sobre
violències masclistes. Madrid, 7 i 8 maig 2016.

Programa Domèstic d’Oxfam Intermón



Trobada d’intercanvi d’informació, propostes i reptes entre
les organitzacions que en formen part. Madrid, 28 juny 2016.
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Projectes específics
Acompanyant a les dones en situació de privació de llibertat front les violències
masclistes
Prevenció en violències masclistes i valoració del seu impacte en dones en situació
de privació de llibertat en les seves vides, tant en l’àmbit de la salut, com en
l’emocional, relacional i social. Aprenentatge i incorporació d’estratègies
d’apoderament i de resiliència.
Centres Penitenciaris Brians, Ponent, i Puig de les Basses.

Alçant la veu de les dones de la Mediterrània i Amèrica Central per una vida lliure
de violència masclista
Projecte de continuïtat d’abast internacional que cerca generar aliances i sinèrgies
polítiques a nivell local, nacional i internacional.
 Jornades de treball de la xarxa internacional sobre la diversitat de formes,
experiències i necessitats d’incidència políticai consolidació de la xarxa “Red
Internacional de Organizaciones de Mujeres de América Central y del
Mediterráneo por una vida libre de violencias”.
Centre de Cultura de Dones – La Bonne, 5, 6 i 7 d’abril 2016.

Participants: AMDF (Marroc), MS (Marroc), Actoras de Cambio (Guatemala), CDM
(Hondures) i ORMUSA (El Salvador), UPWC (Palestina).
Convidades: Directora de l’Institut Català de les Dones, Regidora de Feminismes i
LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Gerenta de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona.
 Trobada de la xarxa amb el Director General de Cooperació al
Desenvolupament.
 Elaboració de les Declaracions sorgides en el marc de las jornades i
presentació en el àmbit polític institucional de Catalunya i a nivell
internacional, durant la trobada amb trobada amb la Relatora Especial sobre
violència vers la dona
 Assistència a la 32a Assemblea de Drets Humans, Comissió de violència
contra les dones i grups de treball en discriminació vers les dones i trobada
amb la Relatora Especial sobre violència vers la dona. Ginebra, 17 juny 2016.
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 Sembrem feminismes. Per una vida lliure de violències masclistes vers les
dones
Campanya a les xarxes socials:
#arrenquemElMasclisme - 162 comptes
van publicar el hastag, amb 1.246 twits i
440.494 seguidores.
#SembremFeminismes - 352 comptes
van publicar el hastag, amb 1.013 twits i
456.566 seguidores.
Vídeo Sembrem feminismes: la violència
masclista explicada en 90 segons, i 90
segons per canviar-ho des dels
feminismes.
https://www.youtube.com/watch?v=UU37e
CfUOhE&feature=youtu.be

 Jornada amb la presentació del vídeo i taula rodona Sembrem feminismes.
Representacions del patriarcat i la violència masclista. Com transformar
l’imaginari col·lectiu des dels feminismes
Pati Manning, Barcelona, 3 de novembre. Assistència: 90 persones. Transmissió també en
streaming amb 315 visualitzacions. https://www.youtube.com/watch?v=FnRTYXATffU
Organització: Suds, Calala Fondo de Mujeres i TAMAIA viure sense violència.

Projecte finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
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Participació institucional
El compromís de l’entitat a sumar estratègies per acabar amb les violències
masclistes ens anima a la participació amb les diferents institucions responsables
d’establir polítiques públiques en aquest àmbit. L’expertesa acumulada a partir de la
pràctica del treball directe amb les dones i a l’hora la reflexió, l’oferim com un actiu
útil en aquesta participació.

GENERALITAT DE CATALUNYA

 Assistència a l’Acte commemoratiu del 25N. Plaça Sant Jaume, Barcelona. 25
novembre 2016.



Acte institucional d’Homenatge a
les dones que han patit
violència masclista.
Testimoniatge de quatre dones
del Grup Mentores de TAMAIA.
Parlament de Catalunya. 22
novembre 2016.

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES

 Jornada institucional: Polítiques estratègiques del Govern contra la violència
masclista. Palau de la Generalitat, 23 novembre 2016.

 Assistència a l’Acte commemoratiu del 25N. Seu de l’ICD. 25 novembre 2016.
 Assistència

a la Jornada institucional “Polítiques estratègiques del Govern
contra la violència masclista”. Palau de la Generalitat de Catalunya, 23
novembre 2016.



Participació al Consell Nacional de Dones de Catalunya:
o Sessions ordinàries del Ple del Consell Nacional de Dones de Catalunya.
o Participació del Grup de treball per a l’abordatge de les violències
masclistes del Consell Nacional de dones de Catalunya*.

* Grup de treball format per diferents entitats que aporta propostes, iniciatives e
idees en relació a la violència masclista, a l'hora que vetlla pels drets de les dones
-----------------------www.tamaia.org
28

front la violència masclista i interpel·la les institucions i organismes del govern en
aquells aspectes que es consideren necessaris.

AJUNTAMENT DE BARCELONA

 Assistència a la Trobada Anual dels PIADs: Valoració del circuit de violència.
Palau Macaya, 21 gener 2016.

 Participació al Consell de Dones de la Ciutat de Barcelona.
 Aportacions

al debat sobre el Circuït Barcelona, projecte de col·laboració
interinstitucional per l'abordatge integral de la violència vers les dones.

 Aportacions al Protocol de Dol de la Ciutat de Barcelona.
 Participació

de les sessions de treball com a part del grup motor de la
Comissió per a la prevenció del sexisme a la ciutat de Barcelona. Trobades
continuades al llarg del 2016.

ALTRES

 Participació

en la presentació del Plan Local contra la violencia de
l’Ajuntament de Basauri. 18 desembre 2016.
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PROGRAMA DE FORMACIÓ I RECERCA
Les necessitats de formació en els diferents àmbits que han d’intervenir en violència
masclista continua sent necessària. Des de l’entitat, treballem en l’oferiment de
diferents itineraris formatius que puguin donar respostes a les demandes dels
professionals, agents socials, activistes. La formació que l’entitat ofereix es basa en
l’expertesa en l’atenció a dones, la perspectiva de l’aprenentatge compartit i les
dinàmiques participatives, que acompanyen un marc conceptual provinent dels
diferents estudis en gènere, dones, violència, feminisme i altres disciplines.
Aquesta any s’ha realitzat la segona edició de la formació Violència masclista:
detecció, identificació i intervenció responsable.
Es continua participant en les diferents formacions de Postgraus a la Universitat.

DADES GLOBALS DEL PROGRAMA DISTRIBUÏDES PER ACTIVITAT
Activitat

Nº

Participants

Ponències

5

383

Formació universitària

4

83

Cursos i seminaris

8

173

Projectes específics

2

17

Total:

19

656

Ponències
Les ponències que es presenten responen a la diversitat d’activitats en les que
participa la entitat a través dels seus programes.
DADES ACTIVITAT
PARTICIPANTS
Ponència: Bones praxis en l’atenció. Formació dels agents
56
locals: Escola de Policia de Mollet del Vallès (Catalunya).
Ponència: Prevenció de la violència de gènere en joves. Al
Seminari: Violència de gènere: prevenció, detecció i atenció.
Universitat Lleida.
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161

Ponència: Sortir-se’n a les Jornades Internacionals ORIGEN –
Observatori Regular per la Igualtat de Gènere en noticiaris.
Barcelona.

30

Ponència: Modelos de atención integral para mujeres que
enfrentan violencia. Marienea. Basauri.

70

Ponència: Itinerarios para la recuperación de las mujeres que
han vivido o viven situaciones de violencia machista. Jornadas
feministas. Donostia.

160

Total

383

Formació universitària
Es manté la continuïtat en l’àmbit universitari tant pel que fa als postgraus, com en
altres àmbits formatius, com els crèdits de lliure elecció de l’alumnat.
DADES ACTIVITAT
PARTICIPANTS
14ª ed. Postgrau Gènere i Igualtat (UAB): Respostes jurídiques i
intervencions polítiques, circuits i protocols d'actuació. Barcelona.
20
2ª ed. Diplomatura de Postgrau en violències Masclistes (UAB):
Eines sociojurídiques.
Mòdul 1. Diversitat de les formes de violència de gènere.
Assignatura: Anàlisi i comprensió del fenomen. Relacions de gènere:
el procés abusiu.
Itineraris optatius: Intervenció psicosocial amb dones.
Tutoria d’alumna de pràctiques: 100h.
Barcelona.
Máster Universitario en Investigación en Ámbitos Socioeducativos
(EHU): Aproximación al problema de la violencia de género:
prevención y detección en el ámbito educativo.
Donostia- San Sebastián.

19

12

21

Centre Joan Riviere Psicologia i Gènere UAB: L’impacte de la
violència en la salut de les dones. Cerdanyola del Vallès.

11

Total

83
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Cursos i seminaris
Les demandes rebudes de formació abasten diferents col·lectius. Aquest any cal
ressaltar l’interès mostrat per les i els professionals d’ensenyament de Secundària i
Primària en formar-se en la comprensió de la problemàtica de la violència masclista
en el jovent a l’hora que adquirir eines per a la detecció i la prevenció. Volem
destacar també la continuïtat de la formació a Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Barcelona.

DADES ACTIVITAT

PARTICIPANTS

Curs d'Especialització en Violència de Gènere: Causes i origen de la
violència contra les dones.
Organitza: Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Comissió del
torn d'ofici. Secció Dret Penal. Barcelona.
Intervenció responsable en l’àmbit de la dona collegi de psicòlegs
de Lleida.
Violència masclista: abordant la problemàtica. El Tritó del Baix
Montseny.
Sessió monogràfica sobre violència masclista. Xarxa d’escoles i
instituts per la igualtat i la no discriminació.
Organitza: Ajuntament de Barcelona.

35

21

14

25

Prevenint des de l'Educació Primària. Formació de professorat de
l’Escola Antoni Gaudí. Cornellà de Llobregat.

21

Conceptes Clau per entendre la violència masclista. Formació de
professorat de l’Escola Martinet. Cornella de Llobregat.

28

Prevenint des de l’educació secundària. Formació del professorat.
IES Esteve Terradas. Cornellà de Llobregat.

15

Violència masclista: abordant la problemàtica. Formació a
diferents agents de prevenció.
Centre de recursos pedagògics. Sant Celoni.
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14

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.
TAMAIA. Barcelona.

12

On són les dones? Taller sobre les aportacions de les dones a la
ciència i a la psicologia i les dificultats que han hagut d’afrontar.
UAB. Psicologia i Gènere. Barcelona.

9

Publicacions
Elaboració de l’article Sánchez Moy, L. “La prevención en el marco de las estrategias
para una vida libre de violencias contra las mujeres” per a la publicació Hablemos de
violencias. Hablan mujeres de El Salvador y Cataluña. Cooperacció, Barcelona
(pendent a publicar).
Elaboració de l’article Escurriol Martinez, R. “Los protocolos como herramientas en
la intervención en violencia de género” per a la publicació Hablemos de violencias.
Hablan mujeres de El Salvador y Cataluña. Cooperacció, Barcelona (pendent a
publicar).
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WEB DE L’ENTITAT
www.tamaia.org
Fem una menció especial a la web de TAMAIA perquè està suposant una valuosa
plataforma de difusió del projecte i de la problemàtica de la violència contra les
dones. S’ha instaurat com una canal d’entrada de consultes de dones que viuen
situacions de violència masclista, de familiars i amistats, i també de professionals.
Estudiants de diverses procedències s’adrecen també a l’entitat per interessar-se per
la temàtica i demanar informació i assessorament. D’altra banda, es consolida com
un espai d’acció de prevenció per la difusió de la problemàtica i l’aportació de
materials i recursos preventius i formatius.
El nombre de visites
d’enguany ha estat de
8.025, amb un nombre
total
de
persones
usuàries de 6.059. Tenint
en compte que fa poc
temps que està activa, es
considera un bon procés
d’evolució de validació i
reconeixement.
La major part d’usuàries són de l’Estat espanyol i dins l’Estat, el percentatge més alt
pertany a Barcelona, 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. S’han rebut
95 peticions de diversos
tipus d’atencions a
través del correu deL
web que s’inclouen en
la memòria en el
programa d’atenció a
dones però que donen
mesura de la incidència
del web.
Amb la capacitat d’incidència que té el web recolzant i difonent els programes de
l’entitat, es converteix en si mateixa en un projecte singular que cal seguir treballant,
alimentant i consolidant.
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GESTIÓ ECONÒMICA
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, 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. El suport de
l’Administració és cabdal per desenvolupar el projecte però, com ja constatàvem
l’any anterior, el resultat de la situació de crisi i les retallades ja no es recupera i
l’aportació de recursos públics s’ha estabilitzat a la baixa.

Els darrers anys s’està duent a terme un intens treball d’innovació dels programes i
de difusió de tot el 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.
Enguany, en l’àmbit de la prevenció, TAMAIA ha pogut participar d’un projecte en
centres penitenciaris de Catalunya que es valora com efecte d’aquest treball
d’innovació i de difusió del projecte alhora que ha permès mantenir l’equilibri
financer de l’entitat.
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Com és 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.
Enguany, les subvencions públiques han representat el 52,43% dels ingressos de
l’entitat, un percentatge una mica per sobre de l’any 2015. Els fons obtinguts per
facturació de l'entitat han representat el 29,25% 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 5,29%.
Signifiquem enguany a OXFAM Intermón que ha engegat el Programa Domèstic que
dóna suport econòmic i tècnic a entitats socials de l’Estat espanyol i ha donat suport
a TAMAIA amb un import que ha suposat el 8,02% dels ingressos de 2016. L’Obra
Social de La Caixa va signar un conveni amb l’entitat que s’iniciava al novembre de
2016 i finalitza a novembre de 2017 que ha representat per al 2016 l’1,27%. Com els
darrers anys, 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 87,79% de les despeses
de l’entitat, essent el 12,21% 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, i 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.
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EQUIP HUMÀ: VALORS, GESTIÓ I TREBALL
Durant el 2016 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
Pam 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. La Rakel Escurriol ha tingut una criatura, la qual cosa ens
ha permès de nou posar en valor la cura de la vida en el context de l’equip de treball i
de l’entitat. 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 ferho. Amb aquest objectiu de cura l’activitat regular de supervisió externa ha ajudat a
alleujar les tensions, cohesionar l’equip, maximitzar la gestió de les capacitats
singulars i a resoldre els conflictes que, en tot equip d’exercici terapèutic i sotmès a la
pressió actual, sorgeixen en el decurs de la quotidianitat laboral.
Els principis que regeixen la gestió de l’equip són:









Respecte a les persones.
Relació de confiança.
Possibilitar la conciliació laboral i familiar.
Tenir cura de l’equip i dels espais.
Aprenentatge constant i pràctica del treball en equip.
Reconèixer autoritat a les habilitats i experteses singulars.
Respecte al desenvolupament dels desitjos i possibilitats de cadascuna.

L’aprenentatge i actualització són importants per a l’equip. Es dóna molt valor al
seguiment d’activitats de formació que es van realitzant al llarg de l’any per seguir
intervenint de manera efectiva en el projecte d’atenció, prevenció, formació i
sensibilització en l’àmbit de la violència masclista, incorporant constantment a la
pràctica sabers i recursos.
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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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