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INTRODUCCIÓ A  LA MEMÒRIA 

 

       Aquest any 2014 ha estat molt transcendent en  

       relació a la visibilització de la problemàtica de la  

       violència contra les dones. L’informe de l’Agència  

       Europea dels Drets Fonamentals (FRA), publicat al  

       mes de març de 2014, ha posat en evidència que  

       la violència sexual, física i psicològica és una gran 

Vulneració dels Drets Humans de les Dones amplament estesa i normalitzada en tots 

els països de la Unió Europea; 62 milions de dones d’Europa han patit violència 

masclista en algun moment de les seves vides. Entitats com TAMAIA fa anys que 

denunciem aquesta realitat i treballem per l’eradicació d’una violència que no deixa de 

mostrar-nos la seva pitjor expressió amb el nombre imparable de dones que moren 

assassinades en mans de les seves parelles o ex-parelles. Aquests feminicidis són el 

reguer d’una realitat que cal seguir afrontant, reconeixent i treballant per eradicar-la.  

 

Aquesta constatació a nivell d’estats ve també acompanyada per l’adhesió de l’Estat 

Espanyol al Conveni d’Istanbul aquest mes d’agost. Aquest Conveni recull la gravetat i 

les formes i efectes de les violències vers les dones i emmarca jurídicament el 

desenvolupament d’estratègies d’ajut per a la recuperació d’aquests efectes i per 

evitar majors danys a les dones com la victimització secundària; problemàtica amb una 

casuística molt elevada en el context experiencial de la 

nostra entitat. 

 

Tot i aquest procés que estem vivint, la situació 

econòmica i l’aplicació de les retallades estan deixant 

sense contingut els recursos i serveis que s’estaven 

desplegant per garantir els drets de les dones per 

eradicar la violència masclista tal i com recull la Llei 

5/2008 de Catalunya. Aquesta és una realitat que posa 

en perill el procés necessari per arribar a una vida lliure 

de violència. Les entitats que complementem els serveis públics patim quotidianament 

la pressió de manca de liquiditat i la inestabilitat consegüent, garantir l’atenció regular 

a les dones requereix d’uns recursos que les entitats hem d’assumir tot i tractar-se 

d’un servei públic.  

 

Tanmateix, la nostra entitat continua sostenint els seus programes d’actuació i ho fa 

des de la professionalització i l’especialització assolides al llarg dels anys. Aquest fet, 
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sumat al treball des d’una consciència feminista i, a l’hora, amb una munió de 

coneixements i pràctiques, es constitueix en l’excel·lència en la intervenció, a la 

vegada que mostra el compromís social en els moments de crisis.  

 

Tamaia és una entitat que treballa i es compromet amb la cura de la vida, aquesta és 

una aposta política de l’entitat que no disposa de molts referents en el món del 

treball. Enguany hem sentit i experimentat com aquesta aposta demana de la 

capacitat d’adaptació als diferents moments vitals de les dones que formen l’equip. 

Aquest 2014 una companya ha sigut mare d’una nena 

meravellosa i hem sabut assumir una realitat que 

resultava complexa però que permetia experimentar 

el significat d’aquest compromís. És i ha estat 

guaridor i emocionant poder participar en la inclusió 

la vida a l’espai de treball. 

  

Volem significar l’activitat en la intervenció social de la 

entitat que ha estat intensa tant en l’àmbit de l’atenció 

a dones com en prevenció, participació social, formació i recerca.  L’entitat agraeix i 

honora el reconeixement que representa ser partícip de projectes especialitzats des de 

diverses àrees i entitats, tant de l’àmbit públic com del privat i del no lucratiu.  Al llarg 

d’aquesta memòria es van compartint i valorant aquestes activitats. 
                                                                                 

 

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

Beatriu Masià, Rakel Escurriol, Rosa Gonzàlez Graell, Leticia Sánchez Moy 

Barcelona, febrer de 2015 
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PRESENTACIÓ 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 tres eixos d’intervenció definits en els 

programes següents: 

 

 Atenció terapèutica a dones 

maltractades. Adreçada a totes les 

dones que han viscut o viuen en 

situació de violència.  

 Prevenció i participació social. 

Prevenir i divulgar la problemàtica 

de la violència contra les dones 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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www.tamaia.org 

La posada en marxa de la web de l’entitat ha suposat una valuosa plataforma de 

difusió del projecte i de la problemàtica de la violència contra les dones. S’ha detectat 

que hi havia una necessitat en l’àmbit virtual doncs 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. Tanmateix, és un nou 

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 3.174, amb un nombre total d’usuaris/es 

de 2.388. Tenint en compte que és el primer any, aquest nombre es considera com un 

èxit de difusió i de reconeixement. Cal tenir en compte, que la web va iniciar el seu 

camí en català, la traducció al castellà es va dur a terme força avançat l’any, i el francès 

i l’anglès estan en procés de programació. A mesura que es vagi consolidant amb els 

diferents idiomes s’espera que es converteixi en un mitjà d’incidència social i que 

contribueixi al coneixement de l’entitat i les seves activitats. La major part d’usuaris/es 

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. 

Tanmateix, la mitjana de temps 

d’estada a la web ha estat de 3 

minuts, amb una mitjana de pàgines 

visitades per sessió de 4,06,  i el 

58,32 % dels usuaris/es han interactuat amb la pàgina, això demostra  que les persones 

que hi han arribat, s’han interessat pel contingut. 

Amb 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.  
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ATENCIÓ TERAPÈUTICA  A 

DONES MALTRACTADES 

 

 

Dades globals del programa 2014 

 

L’Atenció a Dones que han patit violència masclista a la parella o a la família és un eix 

principal del treball de TAMAIA. Des de la formació de Tamaia  com a grup d’ajuda 

mútua, el treball clínic  de l’entitat s’ha anat desenvolupant en un servei especialitzat 

d’acompanyament a les dones en el seu procés personal front la violència. 

 

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

violència masclista, la perspectiva de gènere i altres formacions en psicologia, treball 

social, ensenyament, antropologia i filosofia. Aquests coneixements es complementen 

amb la participació en espais socials i comunitaris vinculats a la violència masclista, així 

com altres formacions més específiques. 

 

 

La cura de les dones no és possible sense una cura dels 

equips de treball. 

 

Les conseqüències que té en les professionals el contacte 

diari amb la violència masclista s’aborda des del  treball en 

equip. Alhora l’entitat té habilitats espais de treball en equip 

clínic per tenir cura d’aquesta realitat, així com treball de 

casos i supervisió, degut a la complexitat de la problemàtica.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREBALL D’EQUIP 

Reunions clíniques 15 

Supervisions d’equip 6 
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El treball d’acompanyament i suport és a través de l’atenció individual i els grups de 

suport a dones. Hi ha diferents trets que caracteritzen el servei de Tamaia com un 

servei global en l’atenció a dones. Alguns dels trets més remarcables són: 

 

 Servei d’atenció gratuït i universal.  

 Atenció especialitzada en la recuperació dels efectes de la violència 

viscuda. 

 Treball atenció a llarg termini en el temps. 

 Treball a través del vincle terapèutic. 

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

 Possibilitat de suport telefònic en moments de crisi o urgència. 

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

 Facilitació d’espais de relació entre els grups. 

 

Avantatges del treball terapèutic realitzat a Tamaia: 

 

 Les dones són les protagonistes i guies de la seva pròpia recuperació. 

 Una terapeuta acompanya a la dona al llarg del temps . 

 Contacte amb altres dones com a referents en  una vida lliure de 

violències, aquí hem de destacar el paper fonamental de les Mentores 

de Tamaia1. 

 

 

El nostre programa d’atenció a dones maltractades consta de les següents activitats: 

 

 Atenció telefònica 

 

 Atenció Individual 

 

 Atenció en grups de suport 

 

                                                           
1
 Més endavant, mirar al punt Mentores de TAMAIA 
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Objectius generals del programa 

 Garantir la seguretat emocional de les dones. 

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

dones. 

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

 Divulgar l'experiència de les dones així com els recursos disponibles. 

 Assessorar a professionals, familiars i estudiants. 

 

 

Han format part de l’equip clínic de Tamaia durant l’any 2014 les terapeutes 

especialitzades en violència masclista: Beatriu Masià, Rakel Escurriol i Leticia Sanchez 

Moy. Tot l’equip clínic ha realitzat 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             

 

122 
 

60 

 

20 

 

8 

  

Servei atenció telefònica 
 
 

Atenció individual 
presencial  

 
 

Atenció individual  
telefònica 

 

Atencions individuals en 
Grup de suport 

terapèutic 
 
 
 

 

148 
 
 

389 
 
 
 

80 
 
 

221 
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Atenció telefònica 

                   

L’atenció telefònica és el primer contacte 

amb l’entitat i les seves terapeutes. En uns 

dies i horaris concrets s’ofereix un espai 

d’escolta, assessorament i contenció 

especialitzada en casos de violència 

masclista a la parella i a la família. Es 

disposa d’un contestador el qual s’atén 

diàriament.  

Està adreçada a dones en situacions de violència masclista, que demanen 

assessorament,  suport i/o informació sobre la temàtica. Sovint és la primera vegada 

que s’adrecen a un servei per saber: si el que estan vivint és violència o no,   si és 

possible sortir-ne, si hi ha ajuda pel seu cas. Per tant és un servei d’una gran 

importància ja que 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.   

Alhora l’atenció telefònica es converteix en un espai privilegiat de detecció del risc de 

la situació tant per la dona com per als seus fills i filles, així com també permet oferir 

assessorament i eines respecte el procés personal i el procés dels fills i filles en relació 

a la violència masclista. Per tant es pot prevenir en diversos aspectes, entre els que cal 

destacar la seguretat de les pròpies dones i de les seves filles i fills. 

        

L’espai d’escolta també permet 

acompanyar a qui truca en la recerca del 

recurs més adient arrel de la situació que 

es verbalitza i del que les terapeutes 

poden detectar.  

 

També és una eina que pot ajudar a identificar i/o disminuir la victimització 

secundària, que pot ser detectada per la professional que atén la dona a través 

d’aquest canal2.  

                                                           
2
 La victimització secundària és el fenomen de tornar a repetir-se la vivència de ser victimitzada a través, ja no de la parella o ex-

parella, sinó per part de les institucions o altres professionals de la intervenció.  Alguns exemples serien: haver de fer un 

peregrinatge de servei en servei, haver de repetir moltes vegades la història de violència a diferents professionals, sentir que es 

posa en qüestió el seu testimoni i no ser creguda, etc.  Malauradament és molt habitual i pot generar que les dones desisteixin de 

cercar ajuda. 
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A part d’atendre a dones l’atenció a través del telèfon està destinada a l’entorn de la 

víctima de violència, que sovint truca demanant ajuda, tant per la mateixa dona com 

per ells i elles mateixos. La violència genera situacions complexes de gestionar i un bon 

assessorament i orientació poden facilitar un millor suport i cura del entorn de la dona. 

A l’atenció telefònica també s’adrecen professionals i estudiants, per tant és un servei 

que respon a múltiples demandes que poden estar interactuant tant en un cas de 

violència masclista com en el coneixement de  la problemàtica, aportant 

assessorament i divulgació de coneixements bàsics respecte la problemàtica. 

Les dones que estan en situacions de violència són les que fan us del servei d’atenció 

telefònica majoritàriament. Una de les demandes més freqüents és poder entrar en el 

Programa d’Atenció a Dones i rebre suport terapèutic.  

 

NÚMERO TOTAL D’ATENCIONS REGISTRADES 

Atencions a dones maltractades 122 

Altres atencions 26 

TOTAL (categories excloents) 148 

 

 

La majoria de les atencions s’han realitzat a dones que estant vivint situacions de 

violència masclista (77%), algunes de les quals han trucat en més d’una ocasió o 

també dones que han realitzat un seguiment terapèutic anteriorment a l'entitat i que 

tornen a trucar amb una nova demanda.  
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Les demandes que fan les dones que truquen són en relació a violència masclista a la 

parella (76%), violència a la família (10%) i la resta (11%) es correspon a altres 

situacions de violència com és la violència per part dels fills/es, violència per part 

d'altres persones o demandes jurídiques. 

Altres demandes les fan els i les professionals que truquen bé per assessorar-se bé per 

fer una derivació al servei.  Les i els professionals pertanyen a serveis tant públics 

(ajuntaments, sanitat, SIADs, serveis especialitzats en violència, etc..) com privats 

(salut, advocats/des, fundacions, etc...). Enguany es detecta el increment de demandes 

realitzades des dels serveis de salut. Alhora és destacable les demandes de 

professionals que desconeixen els recursos, els protocols i els circuits existents en la 

temàtica. 

Un altre col·lectiu que acostuma a trucar són estudiants que demanen informació 

respecte la temàtica intentant apropar-se a qui fa el treball directe amb les dones, 

aquesta xifra no és del tot real ja que també fan demandes que no es registren des 

d'altres suports de l'entitat (línia de telèfon de gestió, web i e-mail). 

    
 

        Atenció individual 

 

L’atenció individual ofereix un 

acompanyament en el temps a les 

dones que pateixen o han patit 

violència masclista a la parella i/o a 

la família.  

 

 

Sovint les demandes es fan més complexes al llarg del treball amb cada dona, ja que la 

violència masclista no està únicament vinculada a la situació amb la parella o ex-parella 

sinó que s’afegeixen altres elements que poden afavorir o no la recuperació de cada 

dona. A modus d’exemple situaríem la resolució judicial, si hi ha fills/es i quin 

abordatge hi ha hagut amb ells, experiències anteriors amb altres serveis, altres 

abusos viscuts a la família, l’entorn, la feina... 
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Per poder fer un correcte abordatge són necessàries algunes eines que el model 

d’intervenció de Tamaia ha anat desenvolupant al llarg del temps.  

 

 el treball amb el vincle terapèutic 

 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 

 

22 

 

Seguiments des de l’any anterior 

 

38 

 

Total dones ateses en atenció individual 
 

60 

  

Les Noves acollides fan referència a les dones que han entrat al programa aquest any. 
Seguiments des de l’any anterior fa referència a les dones que van iniciar un treball de 
seguiment per a la  recuperació de la violència en anys anteriors.  

El temps de seguiment pot variar d’un a cinc anys, encara que hi ha dones que poden 
estar més temps en el Programa d’Atenció si ho necessiten.   El treball per a la 
recuperació de les efectes de la violència viscuda requereix sovint d’un procés llarg. 
Segons l'estudi que va realitzar l'entitat l’any 2010 per encàrrec del Departament de 
Salut de la Generalitat,  és entre 3 i 5 anys el període on poder començar a constatar 
la recuperació dels efectes de la violència en diferents àmbits. 
 
 

 

DADES QUALITATIVES 

 

Dones que realitzen un procés de recuperació de la violència 

de llarga durada  

 

 

60 

 

Dones que assoleixen la recuperació dels danys de la 

violència i finalitzen el seu treball terapèutic a TAMAIA  

 

 

4 
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La majoria de dones ateses a Tamaia realitzen un treball a llarg termini centrat en la 

recuperació dels efectes de la violència, una menor part demana un assessorament i 

orientació puntual, que requereix menys temps de treball terapèutic. L’especificitat 

del programa segueix sent el procés de recuperació de llarga durada. 

Les dones que finalitzen és perquè han assolit amb èxit els canvis personals desitjats 

en relació a la violència i són elles junt a la terapeuta referent les que decideixen la 

finalització del seu procés terapèutic a Tamaia, aquesta és una de les fites més 

importants de l’entitat.  

 

 

 

Enguany s’han realitzat un 

total de 469 sessions entre 

l’acolliment i el seguiment  

terapèutic individual i les 

sessions telefòniques.  

 

 

 

 

Les sessions d’acolliment són el primer contacte amb l’espai terapèutic i la terapeuta 

de referència. Les sessions de seguiment són aquelles en les que es treballa 

específicament la demanda/es de cada dona.  

Les sessions de seguiment telefònic són les atencions de suport telefònic continuat a 

les dones que estan en seguiment terapèutic. És una eina que les dones en moments 

d’urgència emocional o crisi poden utilitzar.  

 
 

 
En relació a la procedència de les 
dones, els percentatges es 
mantenen respecte els anys 
anteriors, situant-se en un 55% a 
Barcelona ciutat i 45% a altres 
municipis Barcelona.  
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Si s’analitzen les  franges 

d’edat de les dones del 

Programa,  es constata la 

tendència, ja apuntada l’any 

passat, d’un augment del 

total de dones menors de 

35 anys incrementant-se la 

franja de 18 a 24 anys.   

 
 
Enguany hi ha dades que parlen de l’increment del sexisme en els i les joves.  
 

El 33% dels joves de l'Estat espanyol entre 15 i 29 anys considera “acceptable” 
controlar la seva parella, segons un estudi realitzat pel Centre d'Investigacions 
Sociològiques (CIS) i encarregat per la Secretaria d'Estat dels Serveis Socials i 
Igualtat3 

La percepció que té l’entitat és que el treball de sensibilització i prevenció d’aquests 
darrers anys pot estar tenint un efecte i, en alguns casos, les dones poden detectar 
abans i esperen menys temps a buscar ajuda.  

Igual que els anys anteriors, la franja d’edat més present segueix sent entre 36 i 50 
anys, seguida per les franges de 51 a 64 anys. En global, la franja majoritària de dones 
és entre els 25 i 64 anys, aquest fet denota una consciència i un treball amb el tema en 
les dones d’edats variades i per tant es confirma que la violència masclista està present 
en totes les franges d’edat. 

 
Respecte el nivell d’estudis més de 
la meitat de les dones tenen 
estudis universitaris dada que, 
d’una banda qüestiona la creença 
de la dona maltractada sense 
estudis, i de l’altra, ressalta la 
necessitat del servei que ofereix 
l’entitat per a aquest tipus de 
dones, que poden tenir dificultats o 
pressions socials (prestigi, estatus) 
per accedir als serveis socials i als 
recursos públics.  
 

Malgrat la formació de les dones majoritàriament és universitària o de FP/ Batxillerat 
un 43% de les dones ateses estan a l’atur. Aquesta dada econòmica pot estar 
relacionada amb el moment de crisi econòmica però també amb els efectes que la 

                                                           
3 Percepción de la violencia de género en la adolescencia y la juventud. Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género, 2014 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
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violència té en el treball i en  l’entorn laboral de la dona, que sovint es veu perjudicada. 
Si a aquest factor es suma l’abús econòmic que sovint és present en les relacions de 
violència s’haurà de tenir en compte la vulnerabilitat de les dones que viuen violència 
per l’empobriment que poden patir.  
 

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 Altres agrupa altres  
situacions de violència viscuda que  
no són per part de la parella  
heterosexual. Recull majoritàriament  
situacions de violència a la família. 
 

Les dones, un cop separades de l’agressor poden ser més conscients del dany que ha 
provocat la violència a les seves vides i de la necessitat de ser acompanyades en 
aquest procés. A la vegada hi ha un gran risc en continuar patint violència per part de 
l’agressor malgrat hagin decidit finalitzar la relació. Aquestes dades confirmen la 
necessitat d’un servei especialitzat en la recuperació i reparació dels efectes de la 
violència 
 

 
Un element clau a tenir en compte serà si les dones tenen o no fills, ja que la violència 
sovint es continua exercint a través d’aquests un cop finalitzada la relació i dificulta 
que les dones realment es puguin desvincular emocionalment de l’agressor. En el 
Programa d’atenció el 72% de les dones tenen fills, la mitjana resultant és de 1.71 fills 
per dona.  
 
 
 
 
 
 
 
No es pot obviar els efectes que té la violència en els menors i que es tradueix en 
malestars en diferents àmbits de la seva vida, com a títol d’exemple podem anomenar 
problemes d'aïllament, simptomatologia depressiva, por, símptomes d'estrès 
postraumàtic4. 
 

Des de Tamaia any rere any es pot constatar com el treball en la marentalitat,  

l’enfortiment de les dones i la millora de la seva salut i seguretat reverteix directament 

en el benestar i desenvolupament els seus fills i filles, en el cas de que estiguin a càrrec 

                                                           
4
 En la violencia de género no hay una sola víctima, Save the children, (2011) 

El Comitè de les Nacions Unides per a l'Eliminació de la Discriminació contra la 
Dona (Cedaw) ha condemnat Espanya per no actuar de manera diligent en 
la protecció d'una víctima de violència masclista i de la seva filla, de 7 anys, 
assassinada pel pare en una visita sense supervisió. (4 agost 2014 El perdiodico.cat) 
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de la mare. I com una correcta protecció per part dels serveis judicials i socials 

disminueixen el risc físic i emocional per aquestes nenes i aquests nens.  

En relació a altres aspectes a tenir en compte, la diversitat funcional és una dada que 

des de l’any passat es recull, el 8% de les dones presents al projecte 

d’acompanyament i recuperació del programa tenen diversitat funcional. Aquesta 

dada és rellevant degut a que moltes d’elles tenen diagnosticada una invalidesa 

relacionada directament amb la violència viscuda, tant sigui a la família com a la 

parella. Aquest seria un dels efectes més visibles de les conseqüències de la violència a 

la salut de les dones i avala la necessitat de tenir-ho en compte com un factor de 

vulnerabilitat.  

 
   

 
 
 
 
 
 

Grups de dones de Tamaia 

 

 

 Mentores de Tamaia  
Nombre total de dones: 9 

 Sessions realitzades: 10 

 
 
 

El grup de mentores està format per dones 
de diferents edats que han fet un procés de 
recuperació individual i grupal de llarga 
durada i que participen com a voluntàries a 
l’entitat. La seva participació es fa tant  en 
activitats de divulgació i sensibilització a  
proposta de l’entitat, així com de les que el 
propi grup proposa. 
 
 

Ens trobem davant d’un grup minoritari –les persones amb diversitat 

funcional–, i més específicament –les dones amb diversitat funcional–, 

que pateix (...), escàs o nul accés a programes i serveis adreçats a dones i 

un major risc de patir abús sexual i físic. Aquesta situació està relacionada 

amb la violència secular que concorre paral·lelament amb la seva 

invisibilització.  Carme Riu, Associació Dones No Estàndards 
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L’ espai grupal de reflexió interna sobre el 
seu procés, per la diversitat de qüestions 
que es plantegen i l’aprofundiment que 
se’n fa, es constitueix com una eina 
d'aprenentatge molt útil tan per les 
terapeutes com per les pròpies dones. 

 
 
 
 
 
La participació de forma continuada en les visites als grups de suport psicosocials  i  les 
trobades intergrupals (veure punt intergrupals) en les que elles són les dinamitzadores 
de l’activitat que proposen, és una aportació molt valuosa al Programa d'atenció a 
dones. 
 
 
 
  
Quadre 
 
 
 

 
Alguns del temes que s’han treballat aquest any han girat al voltant de: 
 

 El compromís amb l’entitat i a la vegada les seves necessitats personals  i 
obligacions en que s’estableixen diferents maneres de fer. 

 El procés de recuperació i els límits cap a les filles i fills. 
 La felicitat que aporta l’autonomia i la independència. 
 

Activitats realitzades 
BTV documental “Terapia Grupal a Tamaia”. 
Programa: Connexió Barcelona (25 març 2014) 

 Jornades sobre Violències contra les dones a Barcelona. 
"Intercanvi i diàleg entre organitzacions de dones llatinoamericanes i mediterrànies" 

Acsur, Calala, Tamaia, viure sense violència (17 i 18 març 2014) 

II Jornades Sindillar: Construyendo Redes y Alianzas entre Mujeres Diversas. 
"Estrategies per l' abordatge de les violències: Estructural, simbòlica, quotidiana"  
Sindillar- Bonne. (05 juliol 2014) 

Visita guiada a l'exposició “Fem Art” de Ca la dona sobre la temàtica: 
 "Cos desobedient" (13 novembre 2014) 

“D’una banda, per la manera com cada dona s’expressa, es pot deduir el grau de 
sanació de cadascuna, el camí que ha recorregut en la seva recuperació. De l’altra, 
les mentores també veiem el camí que hem recorregut i, alhora, ens permet 
conèixer-nos entre nosaltres, ja que en provenir de temps i grups diferents no 
coneixem les experiències que cadascuna de nosaltres ha viscut”. Mentora 
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  La participació dels homes en els espais de dones i la posició dels homes quan 
participen en aquests espais. 
 
 
 
 
 
 

 

 La por sovint continua malgrat el procés legal hagi finalitzat. 
 Les disfuncions de la justícia i la inseguretat que genera en les dones que estan 

en el procés judicial. 
 Com la mediació judicial les ha perjudicat, han sentit por i alhora s’han 

empobrit al cedir mutus acords injustos per tal de trencar el vincle amb 
l’agressor. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grups de suport psicosocial  
 

El treball terapèutic en grups de suport 

psicosocial és molt important en 

l’acompanyament al procés de recuperació, per 

algunes dones el pas pels grups de suport és 

crucial. 

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.   

 

Als grups de suport les eines de treball clínic es basen en l'escolta activa, en reconèixer 

l'experiència de cada dona, en un no judici en relació a les experiències i en un 

acompanyament terapèutic a través del vincle, tenint en compte sempre el 

protagonisme de les dones en els seus propis processos. 

“perquè nosaltres (dones) podem estar en espais mixtes sense la 
necessitat del protagonisme i ells (homes) ho han de fer sempre des 
d’aquest lloc i si no és així ho viuen com injust i fins i tot nosaltres (dones) 
ho podem viure així? Mentora 
 

“Quan arribes al final del procés estàs tan cansada: no hi ha 
sentiment d'alegria per que ell vagi a la presó". Mentora 
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En aquest espai es comparteixen les vivències de les dones, les seves experiències, 

quines dificultats tenen i quines estratègies han fet servir, així com els efectes de la 

violència viscuda i el moment procés de recuperació de cadascuna.  

 

RESUM DE DADES 

 

Nº de grups:  2 

Nº de participants:  11 

Nº d’incorporacions:  6 

Nº de comiats:  2 

Nº de atencions: 221 

Nº de sessions intergrupals: 2 

Nº terapeutes:  3 

 

Al 2014 han estat en funcionament dos grups, Harmonia i Ona. Els grups de suport es 

conformen de dues terapeutes i un màxim de 10 dones per grup, depenent de les 

necessitats de cada grup aquest nombre pot ser menor. Tenen una programació 

mensual i una duració de 3h30. A les sessions s’inclou el treball corporal i el treball 

verbal on es dóna espai a les vivències i necessitats de cada dona. 

 

Els temes més treballats al llarg del curs en funció de les necessitats de les dones han 
estat:  
 

 Els aprenentatges de gènere com a factors de risc en les relacions abusives. 
 Efectes de la violència a la parella i familiar. 
 La violència familiar com a element de risc en les relacions abusives i com a 

element de risc en la pròpia autocura.  
 Estratègies en el procés de recuperació. 

 
 

 
 

Enguany s’ha treballat 
específicament el tema de la salut i 
la violència: S’han situat  els 
efectes de la violència en el cos i 
també els efectes del procés de 
recuperació en aquest a través de 
material artístic.  
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Les Mentores han visitat els grups i han compartit la seva experiència personal. 
Enguany els temes treballats han estat:  
 

 La violència que viuen per part de la parella les dones un cop separades i la 
violència que reben els fills per part del pare com un altre atac directe cap a les 
dones com a mares.  

 La importància dels fills en el procés de recuperació i el seu reconeixement com 
a víctimes. 

 La justícia com a font de reparació quan es reconeix a les dones i el dany que 
han patit. 

 Estratègies per cuidar-se: respectar-se i estimar-se. 
 
 
 

Comentaris de les dones 
 

A tamaia he aprés a escoltar-me, això ho faig des de que vinc aquí 

Som unes supervivents 

On puc ser jo mateixa 

 Es un lloc on puc gaudir de la meva feminitat 

El treball corporal és un regal 

Un lloc on, no fa falta donar moltes explicacions per a que et comprenguin 

El procés de recuperació em permet ara sentir que torno a ser jo 

Un lloc on no hi ha cabuda al judici 

El meu espai 

M’he adonat dels efectes a la salut que abans tenia i ara no tinc 

Les Mentores com a referents, permeten veure una possibilitat de sortida 

Tamaia com a espai que m’ha permès ser una altra i estimar-me a mi mateixa 
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Sessions intergrupals 
 

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

Tamaia. En aquest 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 del equip es troben al voltant de dos 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 i 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.  

Enguany l’1 de març 

es va fer una trobada 

amb les Dones de la 

coral de Sant Quirze 

del Vallès on es va 

aprendre a utilitzar la 

veu com a recurs de 

plaer personal i 

col·lectiu.  

 

El 25 de novembre uneix diversos propòsits, per una banda és la celebració de un dia 

commemorat internacionalment i que té un sentit reivindicatiu per a les dones de 

Tamaia. Per altra banda es fa una activitat vinculada amb la temàtica i que ajudi a 

visibilitzar algun/s efectes de la recuperació i l’empoderament de les dones que 

participen en el programa d’atenció. 

 

Aquest any es va fer la de creació de 

un mandala amb les mans de totes 

les presents volent significar com 

els fils uneixen a totes en un 

objectiu comú, una vida lliure de 

violències.   
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PREVENCIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL 
 

Des de TAMAIA apostem i dediquem molts esforços a la prevenció i la sensibilització 

de la violència masclista. Aquesta tasca és molt necessària ja què, des de l’experiència 

de més de 20 anys fent prevenció, podem observar com la violència masclista encara 

està present en molts contexts i col·lectius. És per això que dirigim les nostres 

activitats a la població general, a la joventut concretament,  a les xarxes socials i a les 

entitats, entre d’altres. 

En general hi ha un augment d’activitats, molt vinculat amb la cerca de recursos propis. 

S’ha constatat que la compatibilitat d'aquestes activitats amb els altres programes ha 

de ser mesurada per tal que l’esforç sigui sostenible en el temps.  

 

DADES GLOBALS DEL PROGRAMA 

Activitat Nº Participants 

 Xerrades de divulgació 
2 84 

 Taules rodones / jornades de debat 

 

3 

 

54 

 Participació en mitjans de comunicació 10 
No quantificable 

 Activitats de prevenció per joves (tallers) 
 

 Tallers per dones 

 
33 

2 

 

881 

71 

 Participació en xarxes  10 No quantificable 

 Participació institucional 
10 

No quantificable 

 Projectes específics 1 No quantificable 

Total 71 1.069 
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Activitats de sensibilització i divulgació 
 

Xerrades de divulgació 
Es continua donant molta importància a poder participar en xerrades en les que es 

pugui transmetre a la població general, professionals, o agents claus en l’àmbit de 

l’educació, salut i atenció a les persones. En aquestes actuacions posem l’accent en les 

valoracions de les observacions i valoracions del moment actual en relació a la 

problemàtica de la violència masclista, així com la nostra manera de fer, de mirar i 

d’actuar en relació als nostres valors per aconseguir eradicar la violència a la societat.  

Les xerrades que s’han realitzat han estat adreçades a professionals de diferents 

àmbits així com a la població en general al voltant del Dia internacional de la no 

violència contra les dones. S’ha incidit en la comprensió i la detecció dels diferents 

tipus de violències masclistes, així com en la importància d’un treball continuat de 

prevenció als centres educatius, a través d’activitats concretes, campanyes de sensibilització i 

altres actuacions. És rellevant la responsabilitat dels municipis en aquestes actuacions a través 

de la seva implicació en el temps.  

 

DADES 

Xerrada Consell de Dones de Cornellà. La importància d’una tasca 
preventiva continuada. Barcelona, 11 novembre 2014 
 
Xerrada Biblioteca Esteve Palouzie. Les Violències de gènere. Kol·lectiu 
Dones Barberà. Barberà del Vallès, 27 novembre 2014 
 

 
68 

 
16 

 

Taules rodones / Jornades de debat 

Enguany s’han fet aportacions al voltant de 

l’experiència de l’entitat del treball terapèutic 

amb les dones, el procés de recuperació de la 

violència masclista, el dret i la relació amb la 

reparació o no de la violència masclista, la 

necessitat del treball en xarxa, així com ampliar 

la mirada d'anàlisi de la violència masclista a 

violències de gènere quan volem incloure 

altres col·lectius que són discriminats també 

arrel de la ideologia masclista i la construcció del gènere.  
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Les col·laboracions i participacions han estat amb  col·lectius de dones. Es valora la 

riquesa del intercanvi amb diferents professionals i activistes i les perspectives 

variades que això pot aportar.  

 
DADES PARTICIPANTS 

 
Intercanvi de saber i bones practiques de gestió feminista per una vida 

lliure de violència. Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison- 

La Bonne. Barcelona, 19 Març 2014.  
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25 anys. Dones juristes per la dignitat els drets de les dones. Trobada amb 

entitats feministes: “Activisme feminista i dret”. Dones Juristes. Ca la 

Dona, Barcelona, 9 Novembre 2014. 

 

20 

 
Dones enfrontant la violència; compartim projectes, experiències i 
pràctiques de cura. Xarxa de dones feministes contra la violència. Ca la 
Dona, 5 Desembre 2014. 

 

14 

 

TOTAL PARTICIPANTS 
54 

 

Participació en mitjans de comunicació 
La participació als mitjans de comunicació s’ha incrementat aquest any, es valora la 

seva importància com elements de transmissió d’informació però també com a 

creadors d’ideologia i valors entorn a la problemàtica social de la violència masclista.  

En aquest sentit, volíem destacar la nostra participació en la denuncia pública contra el 

Twitter que feia apologia de la violència contra les dones. Aquesta denúncia va 

comptar amb la participació d’altres grups de dones i entitats socials.  

TELEVISIÓ 

Programa Canal Data 

Informatius matí BTV 9/01/2014 

A la carta BTV 13/03/2014 

Para todos, la 2 TV2 10/10/2014 
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RÀDIO 

Programa Emissora Data 

Cuitat de la Justícia RNE, Cat info, 

agència EFE 

09/01/2014 

Mézclate conmigo Canal blau 10/04/2014 

Les tardes a ràdio Cornellà Radio Cornellà 3/11/2014 

De matinada Radio Estel 5/12/2014 

Els matins Catalunya Ràdio 09/12/2014 

Els matins Catalunya Ràdio 10/12/2014 

 

PREMSA 

Nom Data 

Setmanari La DIRECTA 31/03/2014 

 

Activitats de prevenció per a joves i infants 
Les diferents activitats de prevenció que fem adreçades a la joventut, adolescents i 

infants s’emmarquen en les tasques de sensibilització, prevenció  i identificació. La 

detecció de casos o situacions de violències masclistes faciliten futures demandes 

d’ajuda. És per això que Tamaia treballa des de la qualitat humana i professional 

incloent la part terapèutica a la prevenció.  

Aquest any s’ha fet una aposta per la incorporació 

d’aquestes activitats en edats més primerenques. 

Això permet per una banda, donar visibilitat de la 

importància d’actuar, identificar i detectar les 

diferents violències que pateixen els nens i nenes i  

al mateix temps ofereix al personal educatiu eines 

i pautes per treballar aquesta problemàtica. Les 

nostres activitats no es limiten a fer un taller sinó 

que contemplen l’avaluació i el contacte amb l’equip docent dels centres educatius. 
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En aquestes activitats de prevenció es treballen les arrels de les violències masclistes 

possibilitant l’exercici i el desenvolupament dels infants des de la llibertat.  

Les terapeutes que coordinen i dinamitzen els tallers de prevenció continuen 

detectant casos de noies que estan en relacions de violència, casos de nois i noies 

que estan en situacions de violència familiar i la necessitat de trobar altres models de 

relació.  

Les activitats de prevenció, tenen com 

objectiu identificar les formes d’abús que 

es poden donar a les parelles joves, des de 

les manifestacions més subtils fins a les 

més explícites, englobant la problemàtica 

de la violència de masclista. Actualment es 

treballa també amb les noves formes de 

violència que sorgeixen arrel de les noves tecnologies.  

Es detecta la necessitat de la presa de consciència al voltant de la problemàtica de la 

violència masclista però també es perceben canvis respecte la percepció de la 

violència masclista als municipis amb els que l'entitat porta anys treballant. La major 

detecció que fan els i les adolescents de la violència a la població jove és un exemple.  

Un altre exemple és el reconeixement més primerenc d'abusos subtils. Aquest 

reconeixement encoratja a les noies que es troben en una relació abusiva a canviar la 

seva situació, el treball en la prevenció ajuda a veure altres possibilitats de generar i 

construir relacions lliures de violència. D’altra banda, en relació als nois s'observa que 

hi ha una major sensibilització però alhora es continua percebent aquesta 

problemàtica com allunyada de les seves pràctiques de relació. Per continuar avançant 

és important seguir aprofundint en la construcció de models de masculinitat i feminitat 

alternatius als hegemònics.  

DADES GENERALS  

Tallers realitzats: 33 

Nº instituts o centres formatius: 13 

Nº municipis: 5 

Nº joves participants: 881 

 Noies: 384 

 Nois: 476 

Nivells formatius:  3è, 4è i 6è primària, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Educació Especial 
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Tallers de prevenció per a dones  
 

Part del nostre programa de prevenció i participació social són els diferents tallers que 

fem a grups de dones. Aquest any hem tingut el privilegi de fer dues activitats 

adreçades a dones.  

DADES PARTICIPANTS 

Estratègies per l’abordatge de les violències. Violència estructural, 

simbòlica y quotidiana. Jornades de sensibilització i formació. CCDFB - La 

Bonne. Barcelona, 5 Juliol 2014 

 

49 

Prevenció de la violència a la família i la parella i l'amor romàntic . Taller 
per identificar les violències amb dones amb diversitat funcional i 
cognitiva. Associació Caliu. Barcelona,18 juliol 2014 
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TOTAL PARTICIPANTS 71 

 

Participació en xarxes 
La participació en xarxes és una part activa del programa de prevenció i participació 

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

La participació en xarxes requereix de molt de temps i disponibilitat, això fa que calgui 

recórrer a temps personal per poder-hi donar continuïtat  

Xarxa de dones feministes contra la violència* 

Dones enfrontant les violències: Compartint projectes, experiències i pràctiques de 

cura. Espai de compartença entre grups i públic de l'experiència en la intervenció en la 

violència masclista, amb la participació de Tamaia Viure sense violència, DonesxDones, 

Plataforma contra la violència i el Safareig, 5 novembre 2014. 

Participació en l’organització del 25 de novembre, Dia 

Internacional Contra la Violència vers les Dones i les 

nenes, al llarg de l’any i en la celebració del mateix dia a 

través de parlaments i dinamització de l’acte. Enguany 

l’eix de treball ha estat: Front la violència i la 

indiferència, subversió i autodefensa feminista.  

*Xarxa creada al voltant del 25 de novembre, dia Internacional per la no-violència vers les dones i les 

nenes. Conjunt d'entitats i grups de dones que treballen al voltant de la temàtica de la violència 
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Espai pels Drets de les Dones* 

Participació com a entitat en l’espai. 
 
*Espai d'assessorament jurídic a dones creat per Dones Juristes, Ca la Dona i Tamaia Viure sense 

violència, iniciat l’any 2002. 

Ca la Dona* 

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

 Trobada dels grups de Ca la Dona. 

 Donatge a Victoria Sau, col·laboració amb la 
ideació de l'acte, CCDFB.  

 Trobades trimestrals per fer seguiment de la 
relació entre les dues entitats . 

 

*Ca la Dona és un espai consolidat de trobada i relació entre dones i grups de dones, on Tamaia té la 
seva seu i el seu espai de treball. 

Centre Cultura de Dones Francesca Bonnemaison “La Bonne”* 

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

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

 Participació a les assemblees de decisió sobre el 
projecte de la Bonne. 

 Participació en projectes específics de la Bonne 
que requereixen d'activitats afegides. 

*Centre de dones que fomenta la participació activa de les dones en 

tots els àmbits, impulsar les polítiques d'igualtat d'oportunitats i 

promoure els drets de les dones.  

Xarxa de dones per la salut* 

Assistència a l’acte anual de Xarxa de Dones per la Salut “Campanya pel dret de 

l'avortament”. Maig 2014 

*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. 
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COOP 57* 

 S’ha mantingut la relació. 

*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* 

 S’engega el projecte Escoltant, escoltant-nos. Reptes per l’abordatge 
intercultural de les violències de gènere. Jornades formatives d’intercanvi. 

  Participació en el crowfunding del projecte Creus que el rap és cosa d’homes? 
Doncs t’equivoques. 

 Participació en el mercat solidari Fashion for Feminism 2014: tu solidaridad 
marca tendencia. 

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

Cooperacció* 

 Presentació del Tribunal simbòlic de Mugarik Gabe, 13 febrer 2014.  

 Compartença Internacional (Tunisia, Argèlia i Marroc) "Veus Feministes en la 
Construcció de Democràcies Participatives. Revisant els nostres 
aprenentatges”, 1 març 2014. 

* Associació de cooperació internacional creada en 1994 que contribueix a l’apoderament de les 

dones, al ple exercici dels seus drets i a aconseguir l’equitat de gènere. 

Xarxa Feminista de Catalunya* 

 Participació a la trobada  de l'Escola Feminista d'Estiu “Desobediències 

feministes contra les violències corporals”, 14 juny 2014. 

 Participació a la preparació de les Jornades feministes catalanes del 2016.  

*xarxa de coordinació d'organitzacions de dones de Catalunya. 

Jornades Feministes  

“Empoderamiento feminista de las mujeres y 
transformación social” 

 Participació a les jornades i a la xarxa de dones creada arrel 
d’aquesta trobada a Màlaga, abril 2014.  
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Projectes específics 

Jornades de Treball: Diàleg, Experiències, Metodologia i Sabers entre 

grups de dones que treballen front les violències de gènere. 

 

Barcelona, 17-18-19 de març 2014 

Objectius:  

 Compartir sabers, experiències, i bones pràctiques en l'atenció i 
acompanyament  a dones  víctimes de violència de gènere.  

 Consolidar trobades internacionals d'intercanvi i aprenentatges entre dones.  
 Establir estratègies i compromisos per a l'eradicació de les violències contra les 

dones i aconseguir una societat més equitativa.  
 

Organizació: ACSUR, Calala i Tamaia Viure Sense Violència (Catalunya).  

Convidades: Actoras de Cambio (Guatemala); 

ORMUSA- Organización de Mujeres 

Salvadoreñas (El Salvador); CDM-Centro de 

Mujeres (Honduras); Mains Solidaires y 

AMDF-Association Marrocaine des Droits des 

Femmes (Marruecos). 

 

 

Participació Institucional  
 

La llarga experiència  de TAMAIA en relació a l'atenció, la prevenció i la formació 

s'ofereix a les diferents institucions que ens ho demanen, en forma d'aportacions i 

participació en diferents projectes  i iniciatives en els que la nostra expertesa pot ser 

d'utilitat en les diferents polítiques i accions de les diferents institucions. 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 

 Assistència a l’acte Institucional del 8 de març, Dia Internacional de les dones al 
Palau de la Generalitat. 

 Assistència a l'acte institucional del 25 de novembre, Dia Internacional de la no 
violència a les dones a la Plaça Sant Jaume. 

Institut Català de les Dones 

 Plenari del Consell Nacional de Consell de Catalunya, Barcelona, 14 de juny de 
2014 

 Sessió ordinària del Ple del Consell Nacional de les Dones de Catalunya,  
Manresa, 13 de desembre de 2014 

 Participació al Eix-6 Violències del Consell Nacional de Dones de Catalunya.* 
Temes treballats: 

 Trobada amb el Departament d'interior i aportacions al Pla de seguretat. 

 Trobada amb el departament de Justícia, en relació a la importància de 
la formació dels jutges/esses en matèria  de violència masclista. 

 Petició de poder realitzar trobades periòdiques amb les/els 
responsables polítics  de VM. 

 Aportacions en els diferents àmbits de treball en V Masclista: necessitat 
del manteniment dels recursos específics. 

* 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.  

Departament d’Interior 

Assistència a una trobada d'especialistes en violència masclista, coordinat per L'institut 
de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) per tractar les "Violències invisibles", 
especialment les que pateixen les dones amb diversitat funcional, 12 maig 2014. 

 

art. 41.3. "Les polítiques públiques han de garantir que s'afrontin de manera integral 
totes les formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i 
discriminatori; han de fomentar el reconeixement del paper de les dones en els 
àmbits cultural, històric, social i econòmic, i han de promoure la participació dels 
grups i les associacions de dones en l'elaboració i l'avaluació d'aquestes polítiques". 
Llei 5/2008, de 24 d'abril, dels drets de les dones a eradicar la violència masclista 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Assistència al  Dia internacional pels Drets Humans.  

Ajuntament de Barcelona,Generalitat de Catalunya, diputació de Barcelona, Associació 

per a les Nacions Unides a Espanya.  Centre cultural del Born 10 desembre 2014. 

 

FORMACIÓ I RECERCA 
 

El programa formatiu de l’entitat ofereix diversitat de propostes  i continguts en funció 

de la població a qui s’adreça i/o el demana. El coneixement  teòric de les diferents 

professionals que formen part de l’equip formatiu i alhora la seva dedicació  

terapèutica amb les dones que pateixen diferents situacions de violència els 

proporciona les capacitats i habilitats necessàries per poder assumir la tasca formativa 

adreçada a altres professionals.  

Durant aquest any s’han seguit projectes de continuïtat iniciats en el 2013 dels quals 

cal destacar el projecte Pilot “Estimar no fa mal”, un manual  de formació per a 

professionals de l’ensenyament i el lleure, esperant  sigui una eina de consulta útil i 

pràctica, gràcies al seu format digital. 

De la mateixa manera el  Projecte europeu DAPHNE Gapwork against gender-related 

violence, a través de les accions formatives adreçades a persones que treballen en la 

prevenció des dels àmbits de la salut, joventut, ensenyament i lleure permet constatar 

la necessitat de la continuïtat d’aquests mòduls formatius i de disposar dels recursos 

suficients per donar eines a aquests professionals. 

En l’àmbit universitari, s’ha de destacar la continuïtat de l’entitat en la 13ª edició de la 

Diplomatura de Postgrau en Gènere i Igualtat (UAB) així com la incorporació a nous 

projectes formatius, com la 1ª edició del Postgrau Violència de gènere: prevenció, 

detecció i atenció (Aspacia-La Salle) i la 1ª edició del Postgrau en Violències 

Masclistes: eines sòcio-jurídiques (UAB). 

Considerem necessari continuar formant en violències masclistes a les i els 

professionals, agents socials i persones que han d’intervenir, donat que encara 

persisteixen mancances en la formació reglada de la majoria de disciplines i també 

perquè cada vegada agafen més espais les teories neomasclistes que posen en entredit 

la dimensió del problema i la seva casualitat. 
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DADES GLOBALS DEL PROGRAMA DISTRIBUÏDES PER ACTIVITAT: 

Activitat Nº  Participants 

Ponències 1 157 

Formació universitària 5 131 

Cursos i Seminaris  5 79 

Projecte DAPHNE 5 100 

Total: 16 467 

 

Ponències 
 

El treball realitzat per l’entitat en matèria de prevenció de violència en les parelles 

joves, porta demandes a l’entitat, que requereixen d’un treball de  reflexió important 

al voltant de la prevenció, de les diferents maneres d’entendre-la, a la vegada que 

s’evidencia la necessitat de continuar treballant en la desmitificació dels diferents 

agents promotors i perpetradors d’aquesta violència.  

 

 

"Sin acciones preventivas, las herramientas e 

intervenciones a nuestro alcance para luchar 

contra la violencia machista carecerían de sentido. 

Conocer las raíces de esta violencia será lo que nos 

permita desplegar acciones preventivas reales y no 

meras medidas residuales. Desde nuestra entidad, 

apostamos por la combinación de la prevención, la 

formación y la atención. La actuación en estos tres 

ámbitos nos permite incidir en la problemática de 

la violencia desde una perspectiva ecológica e 

interseccional que no pierde de vista la estructuralidad de la violencia".(Sánchez Moy, Leticia 

en “La prevención de las relaciones abusivas y violentas entre jóvenes”.55:2014. Barcelona). 

 

 

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

La prevención de las relaciones abusivas y violentas entre 
jóvenes.” ICPS (Institut de ciències polítiques i socials)  

157 
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Formació Universitària 
 

La continuïtat i ampliació de la participació 

de l’entitat en la formació universitària, i a 

través de diferents formats avala el nostre 

programa de formació i recerca, i la seva 

capacitat de  transformar l’experiència 

acumulada en el treball terapèutic, en 

coneixement i el repte de fer-ho en formats 

pedagògics  i   metodologies participatives 

que permeten la integració dels coneixements per part  de l’alumnat. 

 
 Cal remarcar l’obertura de dues noves formacions en l’àmbit de violència: La primera 

edició de la Diplomatura de Postgrau en violències Masclistes: eines socio-jurídiques de 

l’UAB i  la primera edició Diplomatura de Postgrau en Violència de gènere: prevenció, 

detecció i atenció de La Salle-fundació ASPACIA) en les que la nostra entitat ha 

participat des del seu equip docent en diferents mòduls. Tanmateix cal celebrar la 

iniciativa de la UPF de realitzar un taller de prevenció amb l’alumnat de forma que a 

través d’una activitat participativa s’adquireixen coneixements  i eines per la pròpia 

prevenció.   

 

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

13ª ed. Postgrau Gènere i Igualtat (Universitat Autònoma de 

Barcelona) Mòdul: Polítiques de gènere i agents d’igualtat: Eines per 

a la igualtat Assignatura: “Violència masclista en les relacions de 

parella”.  

20 

1ª ed. Diplomatura de Postgrau en violències Masclistes: eines 

sòcio-jurídiques (Universitat Autònoma de Barcelona) 

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

Assignatura: “Anàlisis i comprensió del fenomen. Relacions de 

gènere: El procés abusiu” 

23 

 1ª ed. Diplomatura de Postgrau en Violència de gènere: 

prevenció, detecció i atenció (La Salle-fundació ASPACIA) 

Mòdul IV-VII: “Atenció integral. Relació d'ajuda eficaç. Intervenció 

en violència sexual. Prevenció, Detecció , Atenció” 

11 
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DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

Jornada Violència masclista: de la reproducció a l’extinció,  “La 

violència masclista com un problema social . L’atenció a les dones 

que la pateixen. Eines d’intervenció i reparació”. Campus 

Universitari de la Mediterrània/Institut d'estudis de la Mediterrània 

56 

 “Taller l’ amor romàntic i la seva vinculació amb la violència de 

gènere” Universitat Pompeu Fabra 
22 

 

Cursos i Seminaris 
 

La demanda formativa no només ha estat adreçada a 

professionals de l’àmbit de la intervenció sinó que ha 

estat ampliada a altres, com organitzacions 

professionals i grups de dones que s’interessen per la 

problemàtica. Es valora especialment el curs realitzat 

al Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona donada la 

incidència dels operadors jurídics en els casos de 

violència masclista a la parella i per tant la necessitat de conèixer en profunditat els 

diferents factors que hi interactuen, per tal d’oferir juntament amb els jutjats de 

violència una tutela legal efectiva i de protecció davant les diferents situacions de 

violència   

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

 “La Violència Masclista: Eines per a la detecció, identificació i 

intervenció responsables.” Organitza: Suara Cooperativa 
7 

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 

41 

  “La prevenció de relacions abusives en el  marc de intervenció 

en violència masclista”. Organitza: Les Salonniers  
5 

“La violència simbòlica sobre el cos de les dones”. Organitza: 

Xarxa Feminista. Escola feminista d'estiu 
26 
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Projectes Específics  
Els projectes específics normalment requereixen d’una dedicació “extra” al conjunt de 

l’entitat que sovint es veu compensada per l’interès dels mateixos i la valoració que es 

fa del seu abast social, i en la mesura que comparteixen també objectius de Tamaia. Al 

llarg d’aquest any  s’ha continuat en projectes que ja s’havien iniciat i que finalment 

han arribat a la seva consecució.  

Guia pedagògica i metodològica “Estimar no fa mal”  
 
L’elaboració i entrega  del Manual de formació en prevenció de Violència masclista 

“Estimar no fa mal” a l’Institut Català de les Dones, ha estat un repte per l’entitat que  

s’ha pogut assolir de forma satisfactòria. Es difondrà en format digital, per tant 

esperem que sigui un eina útil per les i els professionals que es troben amb el repte de 

formar a futurs professionals en una matèria que fins el curs passat no estava en el 

currículum formatiu. La intenció del manual és que serveixi també de suport a 

diferents agents que treballen en l’àmbit de la formació i del lleure. 

DAPHNEIII GAPWORK  against gender-related violence 
 

DADES ACTIVITAT PARTICIPANTS 

DAPHNE III GAPWORK against gender-related violence (Brunel 

University i  Universitat Rovira i Virgili). Impartició de la formació a 

diferents Centres de Catalunya 

100 

 
Projecte Europeu coordinat per la Brunel University en el que participen com a sòcies: 
Catalunya, Regne Unit, Irlanda i Itàlia. A Catalunya coordina la Universitat Rovira i 
Virgili i TAMAIA és una de les entitats participants. 

És un projecte de dos anys de duració que abasta la formació de 200 professionals en 

les Violències de gènere i joves. 
 

 S’ha realitzat formació “JOVES, GÈNERE I 
VIOLÈNCIES. Fem nostra la prevenció” (2013-
2014), dirigida a professionals que treballen amb 
joves directament des del camp educatiu, de la 
salut i del lleure. Les formacions han estat 
implementades arreu de Catalunya: Tarragona, 

Lleida, Catalunya central, Girona i Barcelona. 
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En la segona fase del projecte s’han format a 100 alumnes en quatre cursos de 25h i 
s’han tutoritzat on-line accions pedagògiques de prevenció  desenvolupades des 
d’aquests/es professionals, especialment per implementar amb altres professionals i 
joves.  
S’ha treballat en la creació de un recurs didàctic que reculli una part dels coneixements 
i tècniques importants a l’hora de formar a altres professionals en violències de gènere 
i joves. 

 
 
 

Publicacions 
 

“La prevención de las relaciones abusivas y violentas entre jóvenes” S.Moy, Leticia a 

http://www.icps.cat/docencia/seminaris/seminaris-ciutats-i-persones 

 

 
 

 Recerques 

Participació a la recerca “Estudio para el Intercambio de buenas prácticas e 

instrumentos legales en la lucha contra la violència de gènero entre Noruega, Islandia y 

España”.Estudi amb la metodologia Delfi, amb dues rondes de participació. Gobierrno 

de Espanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icps.cat/docencia/seminaris/seminaris-ciutats-i-persones
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GESTIÓ ECONÒMICA DEL PROJECTE   
 

 

Des del inici de la crisi, la gestió econòmica del projecte ha estat complexa. 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 fan 

difícil l’obtenció de contraprestacions dineràries. L’objectiu prioritari i específic de 

l’entitat de sostenir i garantir l’atenció a les dones que pateixen o han patit violència 

per a la recuperació dels seus efectes requereix d’una quantia de recursos econòmics 

que, enguany, tot i l’esforç per sostenir el programa amb el fruit resultant d’altres 

activitats de la cooperativa, ha hagut de complementada per recursos de la pròpia 

entitat. 

Es segueix reconeixent el recolzament de l’Administració que, tot i la situació 

econòmica actual, ha seguit subvencionant part del programa, però el resultat de les 

retallades que s’arrossega ja no es recupera. Enguany s’ha fet una nova contenció de 

les despeses que ha estat afavorida per la situació de baixa maternal d’una companya 

de l’entitat, aquest és però un fet puntual. 

 S’ha desenvolupat un 

treball important de 

disseny i difusió del 

projecte de prevenció per 

escoles i instituts que està 

donant fruit i s’espera que 

a la segona part del curs 

2014 / 2015 i els següents 

cursos lectius hi haurà un 

increment de la demanda 

d’activitats. S’ha iniciat 

també un projecte en l’àmbit formatiu que, tot i que està a les beceroles, s’espera 

endegar-lo durant el 2015, encara que no es pugui desplegar en la seva totalitat. 

Tanmateix, la web que es va estrenar a finals de 2013, s’ha traduït al castellà, i 

actualment, està en procés de programació de les traduccions a l’anglès i al francès. 

S’espera que anirà acompanyant i recolzant les accions dissenyades per l’entitat i 

afavorint la tasca de difusió de les activitats. 

La contenció de despeses i la innovació en la projecció d’activitats susceptibles de 

contraprestació dinerària són estratègies i accions que les sòcies dissenyen per tal 
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d’obtenir un fruit que permeti garantir la supervivència de l’entitat i la continuació del 

programa d’atenció a dones. 

Enguany, les subvencions públiques han representat el  49,23 %, l’augment en el 

percentatge en relació al 2013 (41%) és només degut a la reducció de les despeses 

globals que s’esmentava amb anterioritat ja que el sumatori resultant no difereix 

gairebé del d’aquell període.  Els fons obtinguts per activitats de l'entitat han 

representat el 36,63% del total, i han estat deguts a múltiples activitats detallades en 

els apartats corresponents d’aquesta memòria, incloent el projecte DAPHNE. Com 

l’any passat, s’han desenvolupat moltes activitats la qual cos es valora molt 

positivament per l’expansió sensibilitzadora i divulgativa i d’ajuda social que suposa.  

D’altra banda, tal com es temia l’any anterior, el suport d’entitats, grups, i persones 

individuals ha estat molt inferior a l’excepcional 2013 (25%), tot i així ha representat el 

11,91 % del global dels ingressos pel sosteniment de l’entitat. De nou l’Obra Social de 

La Caixa ha signat un conveni amb l’entitat que, en aquest any 2014, ha representat un 

petit import perquè el gruix del conveni correspondrà a l’any 2015. Signifiquem també 

de nou el suport de dones com les Barcelona Women’s Network, les del Fonds pour 

les Femmes de la Méditérranée, i moltes altres que, des de l'aportació personal i en la 

seva pròpia mesura, van col·laborant en el sosteniment del programa. També des de 

l’àrea social de l’Ajuntament de Castellbisbal, organitzen actes als voltants del 25 de 

novembre i aporten el seu recolzament econòmic a l’entitat.  

Aquest 2014 doncs, el projecte ha estat sostingut per entitats públiques i privades, i 

per persones singulars en un 60,96 %, la resta dels fons han estat obtinguts a través de 

diverses activitats realitzades important un 36,63 % i en un 2,22 % per recursos de la 

pròpia entitat. 

A nivell de costos, el principal 

valor de Tamaia és l’humà i la 

principal inversió econòmica 

és en recursos humans, 

enguany el percentatge ha 

representat un 83,88 % de les 

despeses de l’entitat, essent 

el 16,12 % el recull de 

diversos conceptes 

corresponents tant a 

necessitats per al 

desenvolupament com per la gestió del projecte.  
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 Seguim gaudint del suport quotidià inestimable i no quantificable de Ca la Dona, del 

Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison - La Bonne -, i del Coop 57, que 

faciliten la nostra continuïtat. 

 S’està fent un gran esforç per 

trobar l’equilibri necessari per 

sostenir econòmicament l’entitat. 

Conservem l’esperança i reiterem 

la petició de que, des de les 

administracions, es pugui trobar 

una fórmula que permeti una 

certa estabilitat en el 

finançament d’un projecte social 

que segueix vigent en una època 

de transformació en la que 

destaca que, tot i els canvis 

culturals, la violència vers les dones segueix essent una xacra de gran incidència social. 

 

 

 

 

EQUIP HUMÀ: VALORS, GESTIÓ I TREBALL 

 

Durant el 2014 l'equip humà ha estat format per les actuals sòcies de l’entitat: Beatriu 

Masià, Rakel Escurriol, Rosa G. Graell i Leticia S. Moy, i per la col·laboradora Pamela 

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

multidisplinarietat aportada dels diferents àmbits de les humanitats, socials, salut, 

ensenyament i comunicació. També s’ha comptat amb un equip extern de formadores 

que donen suport en moments puntuals.   

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

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

Amb aquest objectiu de cura, enguany s’ha regularitzat l’activitat de supervisió externa 

que ha ajudat a alleujar les tensions, cohesionar l’equip, maximitzar la gestió de les 

capacitats singulars i a resoldre els conflictes que, en tot equip d’exercici terapèutic i 

sotmès a la pressió actual, sorgeixen en el decurs de la quotidianitat laboral.  
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Els principis que regeixen la gestió de l’equip són: 

 Respecte a les persones. 

 Relació de confiança. 

 Possibilitar la conciliació laboral i familiar. 

 Tenir cura de l’equip i dels espais. 

 Aprenentatge constant i pràctica del treball en equip. 

 Reconèixer autoritat a les habilitats i experteses singulars. 

 Respecte al desenvolupament dels desitjos i possibilitats de cadascuna. 

 

 

Formacions Equip 

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

realització d’activitats de formació que es van realitzant al llarg de l’any per seguir 

intervenint de manera efectiva en el projecte d’atenció, prevenció, formació i 

sensibilització en l’àmbit de la violència masclista incorporant constantment a la 

pràctica sabers i recursos. L’any 2014: 

 La Dona víctima de violència de gènere en el Procés Judicial. Centre d’estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada. Dep. de Justicia. Generalitat de Catalunya. 
(4h) (18/06/2014)  

 

 Experta malos tratos y violencia de género: una visión multidisciplinar.  UNED 
(500h).  

 

 Joves, Gènere i Violència. Fem nostra la prevenció. DAPHNE (març 2014) (20h)  
 

 XXV Seminari Duoda: El Dolor de les dones, és ja polític?. Centre de recerca de 
dones DUODA, Universitat de Barcelona.  9 i 10/05/2014 (11h)  

 

 El treball per eradicar les mutilacions genitals femenines des de l'àmbit 

sanitari, social i legal. Estat de la qüestió i propostes de futur. Departament de 

Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya. 27/05/14 (5h)  

 

 Escola Feminista d'Estiu. Desobediències Feministes Contra les Violències 
Culturals. Juny 2014. (8h) Xarxa Feminista.   

 

 A 10 anys de la LO 1/2004: avanços, retrocessos i reptes. Dones Juristes 
17/10/2014 (6h)  

 

 Taller d’autocura per a feministes i activistes de moviments socials. Liduvina 
Méndez, de la Colectiva Actoras de Cambio de Guatemala . 18/10/2014 (8h)  
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 1r Congrés Europeu sobre l’Avaluació dels programes per a Agressors de 
Violència de Gènere.  DAPHNE III (Conexus).  21/10/2014 (8h)  

 

 Participar en programes i projectes europeus en base a l’Estratègia Europea 
2020 i el nou marc pressupostari 2014 - 2020, Ajuntament de Barcelona amb la 
col·laboració del Centre Europeu Direct Barcelona.  21 i 23/10/2014 (6 h)  

 

 Relacions afectives i TIC: prevenció, seguretat i apoderament.  Col·legi de 

Psicòlegs de Barcelona 24/10/2014 (8h)  

 Gènere, Drets humans i dones a les institucions. Dones Juristes 24/10/2014 

(2h)  

 

 XIII Seminari Ciutats i Persones: Relacions de gènere entre joves i adolescents. 
Com intervenir quan hi ha violència? Institut de Ciències Politiques. Diputació 
de Barcelona 14/11/2014 (6h) 

 

 La violència masclista: reflexions entorn del coneixement del fenomen, el 
marc jurídic i el procés d’atenció.  Direcció General d’Administració de 
Seguretat del Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya. 
17/12/2014   
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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.  

 

Només podem agrair a totes i a tots els que ens ajuden i ens donen força per 

seguir treballant des de la il·lusió i la confiança 

 

 


