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INTRODUCCIÓ A  LA MEMÒRIA 

 

L’any 2017 ha estat guarnit amb la 

commemoració dels 25 anys de l’entitat.  

 

La tasca de TAMAIA al llarg d’aquests anys ha 

estat reconeguda per part de totes i tots 

aquells que ens acompanyen i que fan 

possible aquest projecte. 

 

Hem volgut celebrar el 25è aniversari amb diferents activitats que donen sentit i posen 

en valor les línies estratègiques que l’entitat ha desenvolupat i aprofundit al llarg 

d’aquests anys. Alhora volíem visibilitzar i historitzar l’evolució en la comprensió i 

l’abordatge de la violència masclista al llarg d’aquests 25 anys de treball a Barcelona i 

Catalunya. 

Celebrar la sororitat ha estat per a l’equip i per les persones vinculades al projecte, un 

acte d’agraïment mutu a la vegada que un estímul per a continuar endavant. 

L’organització dels diferents actes i propostes 

que s’han fet han comptat amb el suport 

professional i personal d’un equip de 

comunicació i producció que ha permès arribar a 

un ampli sector de població. 

El suport rebut per part de institucions publiques i privades, de entitats de dones i 

xarxes ens ha possibilitat realitzar aquest significatiu aniversari. 

  

       Tot i la centralitat de la celebració, hem continuat amb la           

     pràctica de donar veu a dones, infants, joves, com a  

   col·lectius especialment vulnerables a les violències   

 masclistes, per tal de construir conjuntament un món on  

         els valors de la cura, l’amor, el respecte i el     

                          reconeixement mutu siguin estàndards de relació cap a  

            un/a mateix/a i cap els i les altres. 

 

 

La celebració ha fet confluir a diferents dones, amb visions i perspectives diverses vers 

l’acció política, el feminisme i l’atenció a les dones des d’una perspectiva feminista, 
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celebrant a la vegada la sororitat que podem compartir. Ha estat un repte poder 

celebrar l’aniversari a l’hora que a Catalunya s’estava vivint un moment molt difícil per 

l’aplicació de l’article 155 i altres mesures que han afectat directament a la població 

general i especialment a les dones i entitats que, per una situació de major 

vulnerabilitat, han patit més intensament les conseqüències del bloqueig econòmic. 

Igual que la planta que ens dona nom: TAMAIA, l’entitat té la capacitat de sobreviure, 

de renovar-se i de resistir davant l’adversitat. 

 

 

 

Volem fer una menció especial a totes les dones que ens heu acompanyat al llarg 

d’aquest camí. 

No ha estat fàcil, però totes hem aprés.  

Hem après caminant, escoltant-nos, validant els relats i sabers de cadascuna, 

acompanyant el dolor i el patiment que genera la violència en els cossos de les dones i 

els seus fills i filles, així com la capacitat per a recuperar aquella que cadascuna va ser i 

guarir les ferides emocionals.  

Hem aprés de la solidaritat entre dones, la sororitat, i com n’és de necessària per a 

construir societats en les que les dones puguem viure lliurement.  

Sense vosaltres TAMAIA no seria possible.  

Gràcies. 

 

 

 

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

Beatriu Masià, Rakel Escurriol, Leticia Sánchez Moy, 

Rosa Gonzàlez Graell, Pam Rodríguez Pérez. 

Barcelona, abril de 2018. 
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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT                         

 

 

TAMAIA viure sense violència és una entitat pionera en el treball en la violència 

masclista nascuda l’any 1992. El projecte es construeix amb la visió d’una societat lliure 

de violències en les relacions interpersonals i socials, segura per a les dones, les nenes i 

els nens en les seves vides quotidianes i amb un compromís profund per l’eradicació 

de la violència masclista.  

 

El treball de TAMAIA es desenvolupa des de quatre eixos d’intervenció definits en els 

programes següents: 

 

 Atenció terapèutica a dones. 

Adreçada a totes les dones que han 

viscut o viuen en situació de 

violència.  

 Prevenció amb infants i joves.  

Activitats adreçades a la prevenció de 

relacions abusives des dels inicis. 

 Participació comunitària. Prevenir i 

divulgar la problemàtica de la 

violència contra les dones a la 

població general i promoure, així, la 

transformació social. 

 Formació i recerca. Divulgar els 

coneixements adquirits, amb i per les 

dones, en els diferents àmbits 

relacionats amb la capacitació 

professional i la recerca.  
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Commemoració dels 25 anys de TAMAIA Viure 

sense violència SCCL 
 

SORORITAT FEMINISTA FRONT LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES: TAMAIA 25 ANYS 

 

 
 

 

S’han realitzat quatre activitats que hem 

gaudit al llarg de la setmana de celebració: 

 

 La pràctica que col·loca les dones en el centre  

Lloc: Pati Manning. Dia 20 de novembre de 2017 

 

 Tamaia: 25 anys filant polítiques feministes  

Lloc: La Bonne, Centre Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. Dia 22 de novembre 

de 2017. 

 

 Celebrant la sororitat: 25 anys teixint xarxes  

Lloc: Ca la Dona. Dia 24 de novembre de 2017. 

 

 Sopar i fi de festa “Nodrim els nostres feminismes compartint un menú 

ecològic de tardor” 

 

 

I s’ha presentat el vídeo:  

Camins de sororitat front les violències masclistes. 

TAMAIA 25 ANYS 

Realitzat per Maria Zafra de Cooptècniques i Raquel Marques. 

On es recull la genealogia de l’entitat, emmarcada en el context 

que explica la seva trajectòria i en la seva contribució a la lluita 

contra la violència masclista des de la pràctica feminista. 
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CAMPANYA ‘25 ANYS DE SORORITAT’  

(Projecte de Comunicació realitzat per Lucrecia Baquero) 

 

 S’ha centrat en la narrativa basada en la sororitat.  

 S’ha fet difusió a través de les xarxes socials: Twitter, Facebook, Instagram, 

WhatsApp / Telegram. 

La web ha estat un mitjà estable a través del que les persones que han assistit als actes 

o bé que han anat rebent la informació de la campanya comunicativa, han pogut 

posar-se en contacte i/o aprofundir en la trajectòria de l’entitat i en la temàtica de les 

violències masclistes.  

Dins de la campanya s’ha creat: 

● Cartelleria per difondre les activitats d'aniversari 

● 3 vídeos curts per a les xarxes 

● Una bateria de fotomemes per difrondre a les xarxes, vinculats per una banda 

amb l'experiència i el saber de les dones que han patit  violència masclista, i per 

altra amb el concepte de sororitat, clau en el treball de Tamaia. 

● Enviament de mailings a col·lectius i persones concretes 

● Enviament de nota de premsa als mitjans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les taules rodones de l'aniversari es van cobrir a 

través de les xarxes socials i mitjançant la 

transmissió en streaming. 
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Resum de l’impacte de la campanya de Comunicació 

 Les activitats d’aniversari van tenir mencions a 3 mitjans de comunicació (La 

Vanguardia, ABC, Xarxanet) i 8 mencions a altres mitjans i agendes. 

 

 S'han publicat 184 tuïts que han tingut com a resultat 133.525 impressions 

(visualitzacions en els timelines d'altres usuaris). 4.770 interaccions i 4.757 

visualitzacions multimèdia. 

 Es van realitzar 42 publicacions a Facebook amb un abast orgànic de 9.027 

persones amb 15.010 impressions (visualitzacions). 

 L’esdeveniment a Facebook va tenir un abast (persones úniques a les quals es 

va mostrar l'esdeveniment) de 117.635 impressions, 6.889 visualitzacions 

(persones que van veure l'esdeveniment) i respostes (persones que van 

comunicar que estaven interessades o assistirien a l'esdeveniment). 

 Es van publicar 3 vídeos curts per difondre l'aniversari que van tenir 2.807 

visualitzacions. 

 Els streamings de les activitats van tenir 96 visualitzacions 

 

Projecte d’Escriptura Terapèutica 
 

Campanya de Crowfunding per a impulsar un grup d’Escriptura Terapèutica per l’any 

2018 per a dones que han patit violència masclista a través de la plataforma Goteo.org 

(campanya conduïda per Mercè Tarres) 

 

El taller constitueix una eina 

per a l'acompanyament 

grupal en processos de 

recuperació per a dones que 

pateixen maltractament. El 

grup es vol dinamitzar amb 

una escriptora i una 

terapeuta de l’equip. 

 

El compromís de Tamaia amb 

aquest taller segueix sent 

amb les dones, la defensa 

dels seus drets i l'establiment de mesures per al seu apoderament.  
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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 nostre Programa d’Atenció a Dones consta de les següents activitats: 

 Atenció Telefònica 

 Atenció Individual 

 Atenció en Grups de Dones 

 

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

dones: 

 Servei d’atenció gratuït i universal.  

 Atenció especialitzada en la identificació i recuperació dels efectes de la 

violència viscuda. 

 Treball d’atenció a llarg termini en el temps. 

 Treball a través del vincle terapèutic. 

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

 Possibilitat de suport telefònic en moments de crisi o urgència. 

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

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

incorporació plena d’una de les terapeutes i a un augment de la demanda. 

 

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 2017 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. 

 

 

 

DONES ATESES 

  

SESSIONS REALITZADES 

 

Dones ateses en atenció 

telefònica 

  

Dones ateses en atenció 

individual  

 

Dones participants en els 

grups                

 

Dones que han rebut 

assessorament             

 

127 
 

 

 

70 
 

 

28 
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Servei atenció telefònica 

 

 

Atencions individuals 

presencials  

 

Sessions de Grup de 

suport terapèutic 

 

 

Atencions telefòniques a  

dones en seguiment 

 

 

168 

 

 

477 

 

 

24 

 

 

 

89 
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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. 



 

12 

        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 29 

 

Seguiments des de l’any anterior 

 

41 

 

Total dones ateses  

 

70 

 

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

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

anteriors.  

 

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

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

sent el procés de recuperació de llarga durada.  

 

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 socio-culturals de les dones ateses a TAMAIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si s’analitzen les  franges 

d’edat de les dones, la 

franja majoritària es situa 

entre els 25 i els 64 anys.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgrat la formació de les dones majoritàriament és universitària o de FP/ Batxillerat 

un 26% 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 el 64% de les dones tenen fills, la mitjana resultant és de 1,74 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 

directa o indirectament contra les dones i els infants.  

 

Altres aspectes a tenir en 

compte són les situacions 

de vulnerabilitat de les 

dones.   

El 41% de dones ateses 

tenen diversitat funcional, 

estan en risc d’exclusió i/o 

estan en una situació de 

vulnerabilitat. 

La diversitat funcional pot estar relacionada directament amb la violència viscuda. 

Dones 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. 
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Grups de Dones de TAMAIA 

 

 Mentores de TAMAIA 
 

Nombre total de dones: 9 

 Sessions realitzades: 11 

 

Les mentores són dones que han fet un procés de 

recuperació de la violència i de creixement 

personal. El treball personal de llarg recorregut que 

cadascuna d'elles ha fet les situa en un lloc 

privilegiat en la seva tasca de voluntariat de suport 

a altres dones i a l'entitat.   

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

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

 

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

ara VISC.” 

 

 

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

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

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

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

intercanvi de coneixements molt valuós per a la intervenció. 

ACTIVITATS REALITZADES 
Visites als grups de suport de l’entitat de TAMAIA 

Barcelona, abril de 2017. 

Trobades amb estudiants 

TPIG (Tècniques de Promoció per a la igualtat de gènere) de l'institut Can Vilumara. 

IES Gallecs de Mollet del Vallès.  2017. 

Trobada amb un grup de 11 noies i dos nois del CRAE El Mas de St Celoni i un educador i una 

educadora, per facilitar eines de prevenció de relacions abusives. 2017. 

Facilitació al Grup Dones Grans i Sabies. Grup de suport psicosocial a dones més grans de 65 

anys dinamitzat per una Mentora i una terapeuta de l’entitat. 2017. 

Participació en la dinamització d’un grup de noies migrants al projecte  Mentoria i Expertesa, 

tallers adreçats a noies de diferents orígens culturals, i encaminat a la prevenció de 

relacions abusives. Secretaria d’immigració. Palau Alòs. Curs 2017. 

Participació a les jornades de l’entitat  25 anys de sororitat feminista front la violència 

masclista en les diferents taules de diàleg i activitats. 20, 22 i 24 de novembre 2017. 
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Grup de Dones Grans i Sàvies Front la Desigualtat 

 
Nombre total de dones: 12 

 Sessions realitzades: 3 

 
El grup de Dones Grans i Sàvies és un projecte nou que s’ha iniciat a l’octubre del 2017. 

És un grup de 10 a 12 dones majors de 60 anys que estarà conduit per una terapeuta i 

una Mentora de TAMAIA Viure sense violència. 

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

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

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

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

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

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

tenen les dones grans. 

 

Estar jubilada és una sensació estranya, em van educar per produir... (M) 

Vaig viure l’edat de major dels 60 com si fos una malaltia (L) 

En aquesta època sóc feliç, puc fer el que vulgui, el que em limita és el 
tema dels diners, però tinc moltes aficions (F) 

He caminat jo sola. Malgrat que la meva pensió és molt baixa, amb les 
petites coses he aprés a ser feliç (J) 

Els dols m’han acompanyat en aquests temps, la mort dels meus pares, 
ara tot just començo a enfocar-me (M)  

M’he endut una sorpresa negativa al donar-se compte que als ‘70 no hi 
havia tant de masclisme com detecto ara. Em deprimeix veure que les 
coses no han canviat tant (E) 

Pateixo per les meves germanes, viuen al Marroc i sé que estan malaltes 
per la situació d’opressió que tenen a casa (Z) 
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Grups de suport psicosocial 
GRUP HARMONIA 

Nombre total de dones: 7 

 Sessions realitzades: 10 

 
Els grups de suport psicosocial són un espai de treball 

terapèutic opcional per a les dones que estan en el 

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

d’un grup de suport han fet prèviament un treball 

individual en el Programa d’Atenció a Dones i continuen 

tenint aquest suport paral·lelament al treball de grup.   

Per a algunes dones és una experiència crucial en el seu 

procés de recuperació, ja que permet l’acompanyament i 

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

entre dones que han passat per experiències similars. 

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

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

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

necessitats de cada dona. 

 

Comentaris de les dones 
 

Les Mentores m’han ajudat a veure que hi ha sortida  

El grup és l’espai a on puc ser jo sense por 

A Tamaia he aprés a escoltar el meu cos 

Aprenc de les altres, aprenc de mi... 

 El treball corporal és un regal 

Aquí he pogut reconciliar-me amb el ser mare en una relació de violència 

El meu espai 

Les companyes m’entenen, no em sento jutjada i ens acompanyem les unes a les altres 

Amor 
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Sessions intergrupals 

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

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

Mentores de l’entitat.  

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

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

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

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

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

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

a una vida lliure de violències.  

 

Intergrupal de març de 2017. 

Taller de Bollywood realitzat al març del 

2017 amb dones dels grups i dones del grup 

Mentores. 

 

 

 

 

 

 

Intergrupal del 25 de novembre de 2017. 

La intergrupal ha girat al voltant de la celebració dels 

25 anys de TAMAIA, en una trobada íntima a on ens 

vam retrobar amb dones dels grups actuals i dones 

que antigament han estat a grup a TAMAIA. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓ  
AMB INFANTS I JOVES 

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

sensibilització i divulgació  de la problemàtica de la violència masclista.  

 

Es duen a terme tallers adreçats a infants i joves amb els objectius següents: 

 

 Sensibilitzar sobre els factors de risc en relació a la violència masclista a infants, 

joves i professionals de l’educació. 

 Afavorir factors de protecció front la violència masclista. 

 Prevenir la violència masclista. 

 Detectar i identificar situacions de violència masclista en els centres escolars. 

 Facilitar l’accés als recursos del territori. 

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

 

Les activitats de prevenció són dinamitzades per talleristes especialitzades en violència 

masclista i amb experiència en l’atenció a dones per tal d’afavorir la detecció i la 

intervenció en crisi, si aquesta és necessària. Del total dels tallers (58) desenvolupats 

aquest any en un 89% s’han detectat casos de violència a la parella o a la família.  

 

Tallers realitzats: 

1. Taller d’educació no sexista (Primària) 

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

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

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

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

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

 

Fer un treball amb continuïtat amb els centres i als municipis amb els que es treballa 

des de fa anys, 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.  
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L’oportunitat de treballar amb col·lectius heterogenis ens permet conèixer la realitat 

dels infants i jovent des de les seves experiències, resultat de la interseccionalitat, i per 

tant, la vivència de la violència és el resultat d’una cruïlla de les múltiples diversitats 

que travessen les identitats de cada persona (gènere, classe social, preferència sexual, 

diversitat funcional, origen...).  Això fa que les accions siguin flexibles i adaptades a la 

realitat a on s’intervé.  

 

Els objectius dels tallers de 

prevenció és 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 quin 

son els indicadors de la dinàmica 

abusiva i les seves diferents 

manifestacions. Dotar d’eines al 

alumnat per la detecció i 

visibilitzar altres models de 

relació per una vida més lliure i 

allunyada de la violència masclista.  

 

Per altre banda, aquestes accions també tenen com a objectiu estimular, motivar i 

afavorir la tasca preventiva per part del equips docents dels centres a través de les 

coordinacions i valoracions de les activitats realitzades.  

                                                           
1
Desagregem aquestes dades per sexes, però sabem que no existeixen només aquestes dos categories binàries 

entre les persones. 

DADES GENERALS 2017 

Tallers realitzats 58 

Nº instituts o centres formatius 16 

Nº municipis 5 

Nº participants: 1.3411 

 Noies/Nenes: 665 

 Nois/nens: 678 

 

1.341 

Nivells formatius:  (5è i 6è) Primària, (1r,2n,3r i 4rt) ESO, (1r i 2n) Batxillerat, Cicles Formatius i 
Educació Especial 
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PROGRAMA DE  
PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA 

 

Activitats de sensibilització i divulgació 
 

Taules rodones / Jornades de debat 

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; les violències sexuals; 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 2.0. 

DADES  

Participació a la taula rodona Com s’entenen les violències sexuals 

avui en dia? Quins són els reptes per als feminismes al respecte? En el 

XIII Fòrum contra les violències de gènere. Organitzades per la 

Plataforma contra les violències de gènere. 9 novembre 2017 

 

150 

Participació en la taula rodona Una ètica de la representació de les 

violències masclistes amb Sussan Meisselas, Marta Vergonyós, Marta 

Selva i Beatriu Masià. Organitzada per La Bonne. 14 novembre 2017 

 

45 

Participació a la taula rodona d’experiències en les Jornades 

“Trenquem amb les violències”. Eines pràctiques per a la prevenció i 

l’abordatge de les violències envers joves tutelats/des des de la 

perspectiva de gènere. Organitzades per SURT. 9 de novembre 2017 

 

32 

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

2017 per commemorar el Dia Internacional de l’Eliminació de la 

Violència contra la Dona (25 de novembre). La Filmoteca, 24 novembre 

2018.  

 

68 

Participació a la taula rodona en les Jornades La ciberviolència 
masclista: àmbits d’intervenció. Organitzades pel Departament 
d’Interior Generalitat de Catalunya Direcció General d'Administració 
de Seguretat. 15 desembre 2017 

 

110 

TOTAL PARTICIPANTS 480 

http://www.surt.org/wp-content/uploads/2017/10/cartell-jornada-trenquem-amb-les-violncies.pdf
http://www.surt.org/wp-content/uploads/2017/10/cartell-jornada-trenquem-amb-les-violncies.pdf
http://www.surt.org/wp-content/uploads/2017/10/cartell-jornada-trenquem-amb-les-violncies.pdf
http://www.surt.org/wp-content/uploads/2017/10/cartell-jornada-trenquem-amb-les-violncies.pdf
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Xerrades de divulgació 

S’han realitzat xerrades sobre l’entitat i la seva activitat a la població general, així com 

poder explicar des de la pròpia experiència quins són els efectes de la violència 

masclista i com sortir-se’n. 

 Xerrada a CEIR. Arco-Villarroel, per alumnes de 1º Integració Social. Impartida 

per una dona del grup de Mentores de TAMAIA. 

Participació en mitjans de comunicació 

La participació als mitjans de comunicació ha estat vinculada a la celebració del 25 de 

novembre, dia internacional per la no-violència contra les dones i les nens, i els actes al 

voltant de la celebració dels 25 anys de TAMAIA. 

 

 

 

TELEVISIÓ 

Programa Canal Data 

Tarda Oberta TV3 28/11/17 

 

RÀDIO 

Programa Emissora Data 

Magazine Matinal en col·laboració del Centre de Dia 

Salut Mental 

Ràdio Mollet 13/07/2017 

Via Lliure RAC1 25/11/2016 

PREMSA 

Nom Data 

La Independent  26/10/2017 

Xarxanet.org 22/11/2017 

REVISTES 

Nom Data 

Treballadora nº46. Revista de la Secretaria de les Dones, Diversitats i 

Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya  

25/11/2017 
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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.  

 

I Assemblea Feminista a Catalunya d’abordatge 
de les violències masclistes* organitzada per la 

plataforma Novembre Feminista.  
21 ’octubre a Ca la Dona. 

 
 
 

*L’assemblea serà un espai de trobada per compartir la diagnosi sobre les respostes 
institucionals davant les violències masclistes a Catalunya. També servirà per conèixer 
les iniciatives feministes que estan marxa i per consensuar prioritats, estratègies i 
propostes d’acció. 
 

Espai pels Drets de les Dones* 

 Participació com a entitat en l’espai. 

 Trobades de reflexió 

*Espai d'assessorament jurídic a dones creat per Dones Juristes, Ca la Dona i TAMAIA 

viure sense violència, iniciat l’any 2002. 

 

Ca la Dona* 

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

específic. 

 Participació a La Comuna de Ca la Dona. 

 Trobada dels grups de Ca la Dona. 

 Assemblees de sòcies de Ca la Dona. 

*Ca la Dona és un espai consolidat de trobada i relació entre 

dones i grups de dones, on TAMAIA té la seva seu i el seu espai 

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

 Trobades d’intercanvi, suport d’ambdós 

projectes i cooperació mútua. 

 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 de compartença amb l’equip La        

                                                           Bonne, Sindillar i TAMAIA. 

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

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

 

COOP57* 

 

 Seguiment de les assemblees i participació com a sòcies. 

 

 

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

principis de la banca ètica. TAMAIA és sòcia del Coop57 des de fa anys. 

 

Calala Fondo de Mujeres* 

 Trobades internes de treball de projectes amb Calala (definits més endavant). 

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

 

Xarxa de dones per la salut* 

 Participació a les assemblees anuals de la xarxa. 

 Participació a les reunions organitzatives.  

 

*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 
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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 a Ca la Dona. 

 

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

normalització de la coeducació a les escoles. 

 

 

Programa Domèstic d’Oxfam Intermón 

 

 Trobada d’intercanvi d’informació, propostes i reptes entre les organitzacions que en formen 

part. Madrid, maig 2017.  

 Acompanyament tècnic per part d’Oxfam Intermón en àmbits estratègics com l’activisme 

digital, la comunicació i la incidència política.  
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Projectes específics 

 

Teixint aliances pel dret a una vida lliure de violències contra les dones a 
l’Amèrica Central i l’Àrea Mediterrània 
 

Projecte de continuïtat d’abast internacional que cerca generar aliances i sinèrgies 

polítiques a nivell local, nacional i internacional. Projecte liderat per SUDS i Calala 

Fondo de Mujeres i finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament. 

Consolidació de la xarxa “Red Internacional de Organizaciones de Mujeres de América 

Central y del Mediterráneo por una vida libre de violencias”. 

Participants: AMDF (Marroc), Mains Solidàires (Marroc), Actoras de Cambio 

(Guatemala), CDM (Hondures) i ORMUSA (El Salvador), UPWC (Palestina), SUDS, Calala, 

TAMAIA. 

 

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

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

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

d'Igualtat, Migracions i Ciutadania. 

El projecte  marc comprèn dos projectes específics de TAMAIA:      

 

 Acollint les dones del món. 

Xerrada que compren la vessant 

psico-social i jurídica adreçada a 

dones en processos migratoris i 

dones refugiades. 

 Mentoria i expertesa per teixir 

estratègies d’apoderament amb les joves. La violència 

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

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

TAMAIA i una Mentora de l’entitat. 
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Proyecto en partenariado con Cooperacció. Mujeres jóvenes y 

prevención.  

Projecte de continuïtat amb anys anteriors, que lidera Cooperacció. Treball amb 

organitzacions de El Salvador: La Colectiva, Las Dignas, Ormusa i Andrisas, i Catalunya: 

TAMAIA Viure sense violència. 

 

 Jornada interna de treball prevenció de 

la violència masclista. Amb la 

participació de  Cooperacció, Ca la Dona, 

Dones x Dones, Regidoria de Feminismes 

i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i 

TAMAIA Viure sense violència.  La Fede, 

22 de març de 2017 

Convidada especial: Dora Pineda Aleman: Concejala del Municipi Mercedes 

Umaña. Comisión de la Unidad de la Mujer. 

 Entrevista presencial a Dora Pineda Alemán: de la alcaldia del municipio de 

Mercedes Umaña de El Salvador. 

 

 

Mapeig i anàlisi de la participació de dones, moviment feminista i grups 

o entitats organitzades per a la igualtat de gènere a la ciutat de 

Barcelona  

Participació en el projecte d’ Almena Cooperativa Feminista de registre del teixit 

associatiu feminista, de dones i per la igualtat de gènere de la ciutat. Aquesta 

informació es publicarà en un mapa a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona per 

tal de donar visibilitat a totes les iniciatives que treballen pels drets de les dones i 

persones que responen a altres models de gènere, sigui quin sigui el seu àmbit d’acció. 
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Participació en projectes solidaris 

 
Enguany hem pogut participat en projectes solidaris de sensibilització front les 
violències masclistes d’entitats i grups que, implicats i implicades en aportar la seva 
energia, el seu talent i les seves xarxes, ens han ajudat també a la continuïtat del 
projecte de TAMAIA. 
 
 

Leave No One Behind: End Violence Against 

Women and Girls Orange the World in support 

of the 16 Days of Activism against Gender-

Based Violence  

Participació en l’acte del 25 de novembre de 

2017 que organitza el grup  Women’s March Barcelona, a 

on es fan diverses representacions teatrals al voltant 

d’experiències de violències masclistes. 

 

 

 

Obra de teatre Judici a Helena. Helena de Troia, entre el 

mite, la realitat i la història 

 Monòleg interpretat per Marcenia Baqués.  Grup de teatre 

dels marxosos. Ajuntament de Valldoreix. 

26 de novembre de 2017. 

 

 

 

                                            Mini-performance in 

support of Tamaia Viure sense violència  

Barcelona English Choir 

Parroquia Sant Agusti 

Dissabe 16 desembre 2017   
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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 2017. 

 Jornada tècnica de debat per al disseny de la formació de persones de 

referència. Consell de Relacions Laborals, Barcelona. 21 maig 2017. 

 Participació com a ponents en la Jornada de debat per al disseny de la formació 

de la persona de referència del Protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe 

a l'empresa. 

 Assistència a les Jornades d’Atenció a la Salut Sexual i 

Reproductiva. Departament de Salut. 26 juny 2017. 

 

 

 

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES 

 Participació al Consell Nacional de Dones de Catalunya 

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

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

masclistes del Consell Nacional de dones de Catalunya*.  

 

 

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

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

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

aspectes que es consideren necessaris.  
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AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

 Participació al Consell de Dones de la Ciutat de Barcelona.  

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

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

del 2017. 

 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 2017. 

 Assistència a la presentació dels resultats de l’Avaluació del Circuit Barcelona 

contra la violència masclista. Regidoria feminisme cicle de vida  i LGTBI. 1 de 

febrer 2017. 

 Aportacions al protocol de Dol de la Ciutat de Barcelona. 

 

ALTRES 

 

 Participació a la Plataforma CEDAW DE Catalunya* al llarg de l'any 2017 

 Assistència a la Trobada d'intercanvi d'experiències sobre l'aplicació del 

Conveni d'Istanbul Amb el suport de: Diputació de Barcelona i agencia 

clatalana de cooperació. 28 març 2018 

 Assistència com a grup al Parlament de Catalunya: Acció parlamentaria pels 

drets sexuals i reproductius. Intergrup població, desenvolupament i salut 

reproductiva. Sessió de Rendició de comptes. Agenda 2030, ODS: DiSIR a la 

Agenda global i a la agenda catalana. 

 

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

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

 

La transmissió de coneixements i expertesa, que al llarg dels anys hem anat acumulant, 

continua sent un actiu important per a el programa de formació de l’entitat. Compartir 

la realitat de les dones, les dificultats i a la vegada les potencialitats, ens ha ajudat i 

ajuda a definir una metodologia d’intervenció que faciliti la comprensió del problema i, 

per tant, doni una millor atenció. Les narratives que els feminismes han posat i posen 

en joc tals com: la interseccionalitat, la diferència sexual, l’eco-feminisme i les  

polítiques de cura front a polítiques neoliberals, alimenten l’equip a la vegada que ens 

permeten avançar en la  nostra pràctica en situar les dones en el centre escoltant la 

seva veu. Aportar aquesta mirada en els diferents àmbits de la formació ens sembla 

imprescindible. 

Aquest any s’ha realitzat la tercera 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 1 30 

Formació universitària 3 65 

Cursos i seminaris  4 100 

Projectes específics 2 25 

Total:  220 
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Ponències 

  

 

 

Jornades 

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

III Trobada de coeducació. Joc de trons? Trenquem els rols!. 

Universitat Autònoma de Barcelona , Institut Ciències de l’Educació. 

Taller “Violència masclista a la 

parella jove: la importància de la 

prevenció des de la transversalitat”  

20 

I Assemblea Feminista a Catalunya d’abordatge de les violències 

masclistes. 

Participació al taller de “Violències 

sexuals i Discursos feministes al 

voltant de la violència masclista”. 

Novembre feminista/Ca la dona 

 

 

 

50 

 

Com s'entenen les violències sexuals avui en dia? 

Participació a taula rodona: “Quins són els 

reptes per als feminismes al respecte? La 

invisibilitat de les violències sexuals” 

 

115 

Total 185 

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

Ponència: Perspectives of psychosocial work with battered 

women. Dins el l’assignatura de Psicologia "Comparative 

Perspectives on Gender-Based Violence" 

 

30 
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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 

15ª ed. Postgrau Gènere i Igualtat (UAB): Respostes jurídiques i 

intervencions polítiques, circuits i protocols d'actuació. Barcelona. 22 

3ª ed. Diplomatura de Postgrau en violències Masclistes (UAB): 

Eines socio-jurídiques. 

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 en pràctiques: 100h. 

 

27 

 

12 

Centre Joan Riviere Psicologia i Gènere UAB: L’impacte de la 

violència en la salut de les dones. Cerdanyola del Vallès. 

13 

 

Total 65 
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Cursos i seminaris 

Les demandes rebudes de formació aquest any han respòs a l’interès de professionals 

del Dret i de la Salut, dos àmbits bàsics en l’atenció a dones. Donar eines per a la  

identificació dels efectes de la violència en la salut és necessari per tal de prevenir 

situacions de risc, a la vegada que, pels i les professionals del dret, entendre les causes 

de la violència i els efectes d’aquesta en el procediment judicial pot comportar una 

millor reparació del drets conculcats.  

Volem destacar la continuïtat de la formació a Il·lustre Col·legi d'Advocats de 

Barcelona, i que aquest any s’ha afegit el Col·legi de l’advocacia de Mataró.  

 

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

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

violència contra les dones. la víctima en El procediment. 

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

torn d'ofici. Secció Dret Penal. Barcelona. 

38 

 

 

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

violència contra les dones. la víctima en El procediment. 

Organitza: Col·legi de l’advocacia de Mataró. Mataró. 

11 

Curs d’aprofundiment: El treball en prevenció de la violència 

masclista: una revisió constant.  

Organitza: Drac Màgic cooperativa. Barcelona. 

10 

Curs: Quan la violència arriba, la salut marxa. Eines per a la 

identificació e intervenció en àmbit de la salut. 

 Organitza: Centre d’Atenció Primària de Salut. Sant Celoni 

20 

Curs: Intimate Partner Violence in the Spanish Context in the 

course PS410 Cultural Psychology.  

Organitza: IES Abroad. Barcelona 

21 

Total 100 
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Projectes específics  

 Jornada d’intercanvi de coneixement amb el Grup tècnic 

d’Assetjament del Consell de Relacions Laborals. 

 

 

Participació com a expertes en el Grup tècnic d’Assetjament, depenent de la Comissió 
d’Igualtat i Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals. Amb l’objectiu d’ajudar 
en el disseny del programa de 
formació de les persones de 
referència del Protocol de prevenció i 
abordatge de l’assetjament sexual i 
per raó de sexe a les empreses.   

Hi han participat persones 
representants de la Comissió de Dones 
del Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, de la Unitat Central de 
Proximitat i Atenció Ciutadana de Mossos d’Esquadra del Departament d’Interior, de la 
cooperativa TAMAIA i de l’Oficina de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès. 

Barcelona, 21 d’abril.  

 

 

 III Edició de la formació pròpia:   

Violència masclista: Detecció, identificació i derivació responsable.  

 

Organitzat per: TAMAIA viure sense violència.  

Lloc: La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.  

 

 

 

 

 

http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
http://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/protocol_assetjament/Protocol-per-a-la-prevencio-i-abordatge-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe-a-lempresa_DEF.pdf
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Publicacions 
 

 Sánchez Moy, L. “La prevención en el marco de las estrategias para una vida 

libre de violencias contra las mujeres”  a Hablemos de violencias. Hablan 

mujeres de El Salvador y Cataluña. CooperAcció, 2017 Barcelona  

 

 

 Escurriol Martinez, R. “Los protocolos como herramientas en la intervención 

en violencia de genero a Hablemos de violencias. Hablan mujeres de El 

Salvador y Cataluña. CooperAcció, 2017 Barcelona  

 

 G.Graell, R. “25 anys treballant per eradicar les violències masclistes” 

https://www.cronda.coop/Actualitat/Articles/Cooperativa-Tamaia 

 

Recerques 
 

Participació a la Recerca sobre el Movimiento antiviolencia de genero en el Estado 

Español. Universitat del País Basc (UPB) i University of California, Santa Barbara.  

 Entrevista a les dones del grup de mentores i a professionals de l’entitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

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 8.417, amb un nombre total de persones 

usuàries de 6.298.  

La major part d’usuàries són de l’Estat espanyol (87,52%) i dins l’Estat, el percentatge 

més alt pertany a Barcelona (53,80%)  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.  

Moltes dones que truquen a atenció telefònica han trobat la informació a través de la 

web, concretament un 26,4%, o bé s’han informat a través d’aquesta abans de 

realitzar la demanda d’ajuda. La capacitat d’incidència que té la 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.  

Enguany volem fer esment especialment de la web com a plataforma de difusió dels 25 

anys de l’entitat. 

 

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

 La descripció detallada del projecte i la seva trajectòria. 

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

 Biblioteca de publicacions, materials i altres recursos. 

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

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

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

 

http://www.tamaia.org/
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GESTIÓ ECONÒMICA  

Enguany cal reflectir dues realitats que han influït molt en la gestió econòmica del 

projecte de TAMAIA.  

D’una banda, la intervenció econòmica dels comptes de la Generalitat de Catalunya al 

setembre va generar molta incertesa en quant a la concessió de subvencions de 2017, 

bàsiques per al sosteniment de l’entitat, en un moment en el que ja havia 

transcorregut un percentatge molt alt de l’any i l’entitat ja no tenia capacitat per seguir 

sostenint el projecte social que la defineix. A la fi, al mes de desembre van ser 

aprovades i, amb l’aprovació de la concessió, es va poder demanar finançament al 

COOP 57. Durant el mes de novembre commemoràvem els 25 anys de TAMAIA tement 

que fos l’últim any degut a aquesta situació. 

D’altra banda, la difusió de la celebració dels 25 anys de TAMAIA va eixamplar el 

nombre de persones i entitats que van conèixer i reconèixer la tasca que es realitza i 

van augment les aportacions solidàries coincidint amb la dificultat d’obtenir els 

recursos institucionals. Aquest impuls va ajudar a la 

continuïtat de l’acció del projecte. 

Enguany el projecte general ha rebut suport i 

reconeixement de diferents grups, persones 

individuals, entitats, que volem agrair especialment, 

tant per la significació com per la rellevància en la 

tessitura concreta de l’any. 

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. 

 

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. 
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Enguany, les subvencions públiques 

han representat el 55% dels 

ingressos de l’entitat, un 

percentatge similar al de l’any 

anterior.  Els fons obtinguts per 

facturació de l'entitat han suposat 

el 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 assolit un 9%.  OXFAM 

Intermón ha donat continuïtat al suport al projecte de Tamaia en la nova edició del 

Programa Domèstic i 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, l’import d’ambdós 

convenis ha representat l’11% dels ingressos d’enguany .  

 

Com és constituent de 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 

81% de les despeses de 

l’entitat, essent el 19% 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 2017 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 treballadora Pam 

Rodríguez Pérez. Totes les professionals que formen part de l’entitat tenen formació i 

expertesa acreditada en temes de gènere, dones i violències masclistes, la 

multidisciplinarietat que aporten enriqueix el treball que es fa a TAMAIA. Rakel 

Escurriol ha tornat a principis de març del seu permís de maternitat, fent que l’equip 

tornes a estar complert. També s’ha comptat amb un equip extern de formadores i 

talleristes que donen suport en moments puntuals.   

Diferents expertes han situat la toxicitat que pot contaminar els equips que treballen 

en l’àmbit de les violències  masclistes, ja sigui l’atenció directa, la prevenció i la 

formació, això fa que la cura de l’equip sigui imprescindible. La supervisió externa és 

un dels eixos centrals de la cura, en la mesura que permet alleujar les tensions, 

maximitzar la gestió de les capacitats singulars, cohesionar l’equip, i a resoldre els 

conflictes 

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. 

 Relació de confiança i bon veïnatge amb les companyes de Ca la dona. 

 

La formació i actualització de coneixements, esdevenen  de gran valor per a la 

continuïtat de l’equip i dels seus àmbits d’intervenció.  
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AMB EL SUPORT DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

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

 

 

 

 

 

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

la sostenibilitat dels programes de 

TAMAIA viure sense violència, SCCL.  

 

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

la il·lusió i la confiança. 

 

 


