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2019 ha estat un any intens pel
que fa a la lluita contra les
violències masclistes. Les
mobilitzacions ciutadanes a nivell
mundial han anat a més, amb
campanyes com les lluites pel
dret a l’avortament en diferents
territoris, les vagues feministes o
la performance “Un violador en tu
camino”, que s’han dut a terme a
finals d’any com a protesta
contra les violències sexuals que
patim les dones arreu. 

ON  SOM ?

17 anys promovent la superació de les violències masclistes

També ha estat un any de reflexió
per l’entitat. Hem celebrat la
quinzena edició del Fòrum, que ha
servit per fer balanç de les fites
aconseguides i planificar els reptes
de futur.
També hem aprovat un pla
estratègic 2019-2023 i hem dut a
terme alguns canvis en l’estructura
interna i en l’equip tècnic,
encaminats a l’estabilitat estructural
de l’entitat i dels projectes, per
encarar un creixement i sostenible i
endreçat.



La Plataforma neix l’any 2002, a l'escalfor del moviment
de dones i el teixit social que, des de mitjans dels 90,
lluiten per acabar amb la violència vers les dones. Fruit
de les lluites i treballs dels grups de dones i feministes
de les darreres dècades arreu del món, es produeix un
reconeixement a nivell internacional i a nivell estatal
dels drets humans de les dones i nenes com una part
dels drets humans universals i explícitament, un
reconeixement de la violència vers les dones. També al
1993 a la Conferència de Viena de Drets Humans i al
1995 a la IV Conferència Mundial sobre la dona de
Beijing. Al 2002 la Organització Mundial de la Salut
descriu la violència a la parella com un problema de
salut pública. 
El 2002, a l’Estat espanyol es va debatre per primera
vegada al Congrés dels Diputats una llei integral contra
la violència de gènere que s’aprova el 2004.
Definitivament la violència vers les dones deixa de ser
un problema de l’àmbit privat per començar a ser un
problema social i estar a les agendes polítiques de tots
els estats.
 
En mig d’aquests debats, un grup de dones de les
vocalies de les AVV de l’Eixample de Barcelona vam
veure la necessitat d’unir forces i ens van organitzar
com una xarxa social contra les violències de gènere.
 
Aquesta xarxa junt amb altres entitats i organitzacions
de dones, també sindicals i polítiques, va construir la
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere de
Catalunya. La Plataforma va esdevenir una entitat que
coordinava, mobilitzava i alhora pressionava a les
institucions per aconseguir mesures públiques i
recursos adients i suficients per a l’atenció a les dones i
per la prevenció de les violències de gènere.
 
Es va  començar amb les concentracions periòdiques
als barris de Barcelona per Trencar el Silenci contra la
violència vers les dones, implicant al teixit social del 

barri i anant així fent cada vegada més gran la
Plataforma, a la que progressivament es van unir
moltes entitats al voltant del manifest unitari de
constitució. En aquests quinze anys de treball constant
del dia a dia hem anat creixent en projectes i en
influència dins del món associatiu i consolidant una
solidesa unitària entre les associacions i entre les
administracions públiques.
El 2014 ens vam proposar consolidar els nostres
projectes i obrir noves línies per poder avançar en el
que són els nostres senyals d’identitat: la prevenció, la
sensibilització i la incidència política. El balanç és ben
positiu, hem fet molta feina i ben feta. El Fòrum, el
Trenquem el Silenci i la XAJI són els nostres tres
projectes motor. Uns projectes que construïm entre
totes les entitats, persones voluntàries i professionals
que hi participem. També, en els últims quatre anys
hem endegat nous projectes de cooperació amb
Colòmbia, Palestina i Moçambic, hem format part del
projecte europeu GEAR, hem ampliat la nostra
participació a les xarxes amb la Plataforma CEDAW
“sombra”, la COMPI, WAVE i hem fet projectes
conjunts amb entitats com Feminicio.net, Fundació
Surt, Tamaia i Mujeres Pa’lante.

El compromís amb el moviment, un cop viscudes tres
vagues feministes 8M, així com la preponderància de la
consciència de les agressions sexuals i violacions en
l’àmbit públic i familiar, ens reclama ara un nou avenç
en la nostra estratègia i en la nostra estructura. La
Plataforma s’adequa per ser  referent unitària en la
lluita contra les violències masclistes. L’horitzó que
enfoquem és l’erradicació de les violències de gènere
en el nostre segle XXI. El moviment contra les
violències masclistes forma part de la xarxa del
moviment de dones per l’emancipació, igualtat i llibertat
de la meitat de la humanitat, en el camí d’enderrocar el
patriarcat.

QUÈ ÉS LA PLATAFORMA?



QUI FA POSSIBLE LA

PLATAFORMA?

LES ENTITATS SÒCIES

AMB EL SUPORT DE:

AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE CORNELLÀ
AJUNTAMENT DE RUBÍ

ACCIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA
AEP-ASSOCIACIO D'ESTUDIANTS PROGRESISTES
ALMENA COOPERATIVA FEMINISTA, SCCL
ARQUITECTURA SENSE FRONTERES
ASSOCIACIÒ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT- ABD
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU
ASSOCIACIÓ CONEXUS ATENCIÓ, FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ
ASSOCIACIÓ DE DONES CA L'AURÈLIA
ASSOCIACIO DE DONES CIBERDONA
ASSOCIACIO DE DONES HEURA
ASSOCIACIÓ DE DONES JURISTES
ASSOCIACIÓ DE DONES PERIODISTES DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ DE DONES PERIODISTES DE CATALUNYA
ASSOCIACIO DE DONES PLA DE LES BRUIXES
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES CAN BARO
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DEL BAIX GUINARDO
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES FONT DE LA GUATLLA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES SAGRADA FAMILIA
ASSOCIACIÓ DONES NO ESTÀNDARDS (DONNES)
ASSOCIACIÓ ENRUTA'T, FORMACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT PERSONAL
ASSOCIACIÓ MATRIU
ASSOCIACIÓ TRAMA SERVEIS CULTURALS
ASSOCIACIÓ VIOLETA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERE
ASSOOCIACIÓ M3SERVEIS SOCIALS
ATTAC CATALUNYA
AVALOT- JOVES DE LA UGT CATALUNYA
AVERLASAILAS
BEST BUDDIES
CANDELA ACCIÓ COMUNITÀRIA FEMINISTA S.C.C.L.
CAPS - CENTRE D'ANALISI I PROGRAMES SANITARIS
CASA IBEROAMERICANA DE LA MUJER
CCOO
CENTRE D'ESTUDIS AFRCIANS I INTERCULTURALS
CGT - FEDERACIÓ D'ENSENYEMENT DE LA CGT DE CATALUNYA
CJC - COL·LECTIUS DE JOVES COMUNISTES
CNJ - CONSELL NACIONAL DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA
COEDUCACCIO SCCL
COL.LECTIU DE DONES EN L'ESGLESIA PER LA PARITAT
COL·LECTIU DE DONES BAHAI'S DE CATALUNYA
COL·LECTIU PUNT 6
COMUNICADORES AMB GRÀCIA
CONFAVC - CONFEDERACIÓ D'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CATALUNYA
CONSELL DE LA JOVENTUT DE BARCELONA
COOPERACCIÓ
CUIDA LA VIDA. ASSOCIACIÓ DE FACILITADORES PEL BENESTAR
CÚRCUMA SCCL, ACCIÓ, DIVERSITAT I TRANSFORMACIÓ AMB
PERSPECTIVA DE GÉNERE
DIALEGS DE DONA
DONES DE BLANC
DONES DEL PCC
DONES DEL PSUC-VIU
DONES D'HORTA
DONES EN XARXA
DONES ICV   DONES AMB INICIATIVA
DONES LLIURES DE BARCELONA
DONES SENSE FRONTERES
DONESXDONES
EL DIARIO FEMINISTA
EL SAFAREIG, GRUP DE DONES FEMINISTES DE CATALUNYA
ENTESA PER PALLEJA
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA
EXIL
FEDERACIÓ DE DONES DE CATALUNYA PER LA IGUALTAT
FACEPA - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS CULTURALS I EDUCATIVES DE
PERSONES ADULTES

FFAVB - FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE BARCELONA
FEMINICDIO.NET- ASOCIACIÓN LA SUR
FIL A L'AGULLA
FUNDACIO CLAROR
FUNDACIÓ INDERA
FUNDACIO L'ALTERNATIVA
FUNDACIO MARIA AURELIA CAPMANY
FUNDACIO ORFEO GRACIENC
FUNDACIÓ PRIVADA AROA
FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT
FUNDACIÓN PARA LA CONVIVENCIA ASPACIA
GAM VALLÈS (GRUP D'ATENCIÓ A VÍCTIMES DE MALTRACTAMENTS)
GENERA
GOGARA
GRUP APODERART. AMAD ASSOCIACIÓ ARTERAPEUTES ,
MUSICOTERAPEUTES I DANSATERAPEUTES D'EUROPA
GRUP DE DONES CENTRE SOCIAL DE SANTS
GRUP DE DONES CREA SAFO.U.B.
GRUP DE DONES DE CAN CUIAS
GRUP DE TREBALL I RECERCA EN DONA I SALUT MENTAL (GTRDSM)
GRUPO 39 Y MAS
HÈLIA. ASSOCIACIÓ DE SUPORT A DONES QUE PATEIXEN VIOLÈNCIA
DE GÈNERE
HOMES EN DIALEG
HOMES IGUALITARIS- AHIGE CATALUNYA-
IAIOFLAUTAS
INFINITA  (CASTELLÓ)
INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS
INSTITUT DE LES DESIGUALTATS
JOVENTUTS SOCIALISTES DE CATALUNYA
JOVES COMUNISTES
LA PIZARRA DE RAIMUNDA
LLIBRERIA PROLEG
LOBBY DE DONES DE CATALUNYA
MINUTES FOR WOMEN
MOUSIKÉ  (CIA. SUSANNA
BARRANCO)
MUJERES PA'LANTE
NOVACT
PAU SEMPRE
PLATAFORMA CATALANA PEL DRET A NO SER PROSTITUÏDES
PLATAFORMA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE DE RUBI
PLATAFORMA DE DONES DE BLANES
PLATAFORMA D'ENTITATS I VEÏNS EL BARRI DE LA MINA
PROJECTE MEDIACIÓ COMUNICATIVA
PSC- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
SECRETARIA DE LA DONA I DE COHESIÓ SOCIAL DE CCOO DE
CATALUNYA
SECRETARIA DE LA DONA IAC-USTEC
SECTORIAL DE GÈNERE I DONA JOVE DE JOVES D'ESQUERRA VERDA
SOS RACISME CATALUNYA
STOP VIOLENCIES
SUDS -ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ-
SURT FUNDACIO DE DONES
TAULA D'IGUALTAT DE GRANOLLERS
THEMIS. A.DE MUJERES JURISTAS
UGT-UNIO GENERAL DE TREBALLADORS
USOC DE CATALUNYA
VERN-COORDINADORA D'ENTITAS DE LA VERNEDA-
VOCALIA DE DONES DE L'A.V.V.DE LA VILA DE GRACIA
VOCALIA DE LA DONA DE L'A.V.V. ESQUERRA DE L'EIXAMPLE
VOCALIA DE LA DONA DE L'A.V.V.SANT ANTONI
WOMEN'S MARCH

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DEL BESÓS
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
GENERALITAT DE CATALUNYA
OBRA SOCIAL LA CAIXA



La nostra missió 

Aglutinar i dinamitzar el màxim
nombre d'organitzacions per
mobilitzar i sensibilitzar el conjunt de
la societat en la defensa dels drets i
llibertats de les dones, a fi d'eradicar
les violències masclistes

La nostra visió 

Ser referent unitària en l'acció social i
política contra les violències
masclistes, contribuint al canvi cap a
una societat solidària, equitativa, amb
igualtat de drets i respectuosa en les
diversitats, on siguin impensables les
relacions patriarcals

Els nostres valors

Valors de 
funcionament

Feminismes
Solidaritat 
Diversitat
Compromís
Centralitat 

     dels Drets

Consens 
Treball en xarxa 
Treball des de la

Experteses
     base i assembleari 

Valors 
socials

SOBRE  NOSALTRES  



12
PROJECTES
EXECUTATS

863.139
PERSONES

D'ABAST 2019

1.510
PERSONES HAN 

REBUT FORMACIÓ 

 

6.500 
PERSONES

SENSIBILITZADES
EN 12 ACCIONS AL

CARRER

64
CENTRES

EDUCATIUS
IMPLICATS

50
VOLUNTÀRIES 

IMPLICADES

108 

ENTITATS
IMPLICADES EN
PROJECTES I
ACCIONS

2019 EN XIFRES

850.000 
PERSONES D'ABAST

A  WEB I 
XARXES SOCIALS

5.339
PERSONES

PARTICIPANTS DE
PROJECTES



"Normalitzar les diversitats
sexuals ajudaria a reduir les

discriminacions"
Júlia, 12 anys, membre de la

XAJI

"Les dones han de tenir els
mateixos drets que els homes"
Anònim, 12 anys, participant

del trenquem el silenci

"Trobades com les d’avui
ajuden a enfortir la feina

de les voluntàries",
Voluntària anònima. 

“No només ets un cos, ets un ésser
bell que mereix respecte, amor i ets
mereixedora de drets. Dona, ocupa
els espais que ens fa por ocupar,

amplia’t tant com vulguis, creix, mai
deixis de créixer” (Dona, participant

grup focal d'un dels projectes de
cooperació a Colòmbia).

2019 EN OPINIONS



INCIDÈNCIA SOCIAL

XV FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE i FÒRUM JOVE 
7, 8 i 9 de novembre, a Barcelona vam crear un espai de trobada i de reflexió ciutadana
per abordar les qüestions que tenim sobre la taula per superar les violències
masclistes. Més de 2500 persones van participar en més de 62 activitats organitzades
per 59 entitats, sota el lema "Volem créixer sense violència, el feminisme és el futur!",
en un Fòrum amb especial atenció en les violències que pateix el jovent. 

CONCURS PER L'ERRADICACIÓ DE LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES
Hem dut a terme la quinzena edició del Concurs per

l’erradicació de les violències masclistes, amb la

participació de diferents centres educatiusi, prop de

70 obres rebudes, amb el mateix lema del Fòrum

Volem créixer sense violència, el feminisme és el

futur!

INTERCANVI DE JURISTES 
Van ser unes jornades d'intercanvi de
sabers i experiències de juristes
especialitzades en violències de gènere,
amb un efocament específic en violències
sexuals. Es va realitzar a Barcelona amb
la participació de diferents col·lectius
locals i de Llatinoamèrica i durant el XV
Fòrum es va obrir un debat al públic per
compartir els resultats de l'intercanvi. 



INCIDÈNCIA SOCIAL

CONCENTRACIONS
Hem realitzat 11 concentracions mensuals a
la plaça Sant Jaume per condemnar les
violènies masclistes i els feminicidis. Han
participat 13 entitats i s'han mobilitzat més
de 1.000 persones.

DIADA DE SÚPER JORDINA
Trenquem els estereotips de gènere que
envolten la diada amb un tendal informatiu al
centre de BCN amb photocall, conta-contes
infantil i venda de llibres feministes, amb
perspectiva de gènere, infantils no sexistes,
etc. per apropar-los a la ciutadania. 

FESTA MAJOR SAGRADA FAMÍLIA
Amb un taller infantil, un taller de xapes no
sexistes i l'actuació de Dones de Blanc, en una
tarda arribem a unes 500 persones, i treballem
en xarxa amb diferents entitats del barri per fer-
ho possible.

CONSTRUÏM BARRIS LLIURES DE
MASCLISME
El 25 de novembre sortim a diferents
mercats de BCN per oferir a les persones
usuàries informació sobre detecció,
prevenció i atenció a dones que pateixen
violència. En un matí arribem a més de
500 persones, entre usuàries i paradistes. 



TEIXIM BARRIS IGUALITARIS DES DE LES
AULES.
L'Escola de primària La Palmera i el CFA Pegaso,
van dur a terme uns APiS de gènere i interculturalitat,
amb tres grups, que va incloure formació a alumnat,
professorat i famílies. Amb aquestes formacions,
l'alumnat ha implementat accions diverses de
sensibilització a la comunitat.

XARXA ACTIVA DE JOVENTUT PER
LA IGUALTAT (XAJI)
La XAJI, formada per 215 joves, està activa
en 12 centres de BCN, Cornellà, St. Adrià
del Besòs i Rubí. Els diferents grups que la
formen, han rebut formacions, sessions de
seguiment i han realitzat una trobada
general amb tots els centres i una per cada
territori (BCN i Cornellà).

TRENQUEM EL SILENCI
Hem realitzat un total de 70 activitats de
prevenció a diferents col·lectius, arribant a  1289
persones i treballant en xarxa amb 18 entitats
especialitzades. Principalment joves de
secundària, però també infants, famílies, gent
gran i personal docent.

INCIDÈNCIA SOCIAL

PROCÉS D'INTERVENCIÓ EN VIOLÈNCIA
MASCLISTA AMB COL·LECTIUS DE DONES
MIGRADES
La integració de la perspectiva interseccional als
serveis dels circuits de violència masclista per a una
atenció eficaç a les dones migrades, va ser un
projecte dut a terme durant 2018 i 2019, i en el que
van participar la Fundació SURT, Mujeres P'Alante i
Tamaia. 



INCIDÈNCIA SOCIAL

VI CURSA POPULAR FEMENINA CACO
2019.  El 17 de març varem participar en la
cursa popular per sensibilitzar sobre les
violències masclistes, convidades per
l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, en
motiu dels actes commemoratius del 8 de
març. L'Ajuntament va donar a la Plataforma
l'import de la recaptació de la cursa.

FORMACIÓ ONLINE 
Conjuntament amb Feminicidio.net, vam
impulsar el curs online: "Violencia Sexual
desde una perspectiva Jurídica. Conceptos,
marco jurídico internacional y el papel del
Estado en su abordaje", realitzat entre el 30
d'abril i el 14 de juny, en el que van participar
94 persones locals i 18 de Colòmbia. 

MOBILITZACIONS DE PROTESTA: 
Lideratge a Barcelona  de la convocatòria
estatal per part de diferents col·lectius
feministes, de la concentració Emergència
Feminista la plaça Universitat el 20 de setembre;
i concentració de suport a la supervivent la
violació múltiple de Manresa, el 8 de juliol
davant l’Audiència de Barcelona. La Plataforma
va liderar aquesta mobilització davant la
gravetat dels fets.

DONES DE BLANC
El grup d'expressió corporal que
acompanya a la Plataforma des dels
seus inicis, el 2019 ha realitzat 5
actuacions públiques en les que ha
mobilitzat més de 1.500 persones, i en el
que han participat 30 dones diferents en
la creació artística i en les actuacions. 



INCIDÈNCIA INTERNACIONAL 

OBSERVATORI DE FEMINICIDIS, PER LA PROTECCIÓ, EXIGIBILITAT,
APODERAMENT I  GARANTIA DEL DRET HUMÀ A LA VIDA DE LES DONES
(COLÒMBIA).
Per construir eines i estratègies participatives de protecció, exigibilitat, sensibilització i
incidència dirigides a l'apoderament de capacitats de les persones per augmentar la
garantia del dret a la vida de les dones a Colòmbia, especialment a les regions de
Chocó, Antioquia i Santander. El projecte es va articular amb tres entitats locals:
l'Organització Femenina Popular, la Red Feminista Antimilitarista-Observatori de
Feminicidis de Colòmbia, i la Corporación Humanas; a Catalunya amb La Sur-
Feminicidio.net).

 
AMPLIANT LES CAPACITATS INSTITUCIONALS I CIUTADANES PER PROMOURE
LA PARTICIPACIÓ I INCIDÈNCIA IGUALITÀRIA EN LA CONSTRUCCIÓ DE PAU DES
DE LES DONES. 
Hem promogut la governança democràtica local i les capacitats de les organitzacions
socials i comunitàries a la ciutat de Medellín, a Colòmbia, emmarcat en el context actual
del post-acord de pau. La Corporación Amiga Joven de Medellín va ser la nostra
contrapart a Colòmbia, a Barcelona vam contar amb la col·laboració del Col·lectiu Maloka.
1.009 persones han participat en el procés de construcció de pau en els territoris: 721
dones i 288 homes, de les quals el 33% són dones joves i el 21% són homes joves.

- A Colòmbia s'han publicat 10 butlletins
regionals "Ni Una Menos" i 12 butlletins
nacionals "Vivas Nos Queremos".
- 15 dones en risc alt de feminicidi i 78
persones del seu entorn han elaborat
estratègies d'autoprotecció. 
- S’han desenvolupat tres protocols
participatius regionals per a la incidència en
polítiques de seguretat, de manera 
 municipal i departamental.



Plataforma CEDAW Ombra Catalunya i Espanya

Plataforma Estambul Ombra, per presentar l'informe ombra al GREVIO

Coordinadora de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI)

Grup de violències del Consell Nacional de Dones de Catalunya

Representant a la Comissió Nacional per una Intervenció Coordinada

Contra la Violència Masclista (CNVM)

Comissió 8M per la preparació de la vaga feminista del 8 de març

Novembre feminista i preparació dels actes commemoratius del 25 de

novembre, Dia Internacional per la no violència vers les dones i les nenes.

INCIDÈNCIA POLÍTICA 

Durant 2019 ens hem implicat en espais de participació per promoure
conjuntament campanyes i accions en les que reivindiquem la
implementació i eficàcia de polítiques públiques per superar les violències
masclistes.



PLE DE LES DONES
L'1 de juliol vam participar del Ple de Les Dones, la sessió
especial al Parlament de Catalunya sobre les discriminacions per
motius de gènere, juntament amb les diputades electes i les
companyes d'entitats i col·lectius feministes de Catalunya, en la
que es va realitzar una declaració conjunta. 

INCIDÈNCIA POLÍTICA

Atorgament Premi UPEC 2019
La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya va atorgar el
premi UPEC 2019 a la Plataforma, en el marc de la conferència
de cloenda, "La cultura, la primera de les sobiranies", com a
reconeixement de la trajectòria de l'entitat en la lluita pels drets
de les dones a Catalunya. 

Altres accions destacables de 2019 han estat la participació al
Pla de les Dones del Parlament i l'atorgament del premi UPEC
2019 que reconeix la trajectòria de la Plataforma en la lluita pels
drets de les dones. 



1 de març. El 93% de los feminicidios en Catalunya fueron cometidos por personas
conocidas, según estudio 
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-93-feminicidios-catalunya-fueron-
cometidos-personas-conocidas-estudio-20190301111012.html
 
11 de juny. Més de 1.000: les morts del masclisme que no es compten
https://www.ara.cat/societat/morts-masclisme_0_2250974971.html

30 de juny. El Parlament de Catalunya celebra el primer Ple de les Dones per donar
impuls a la lluita feminista  
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/el-parlament-de-catalunya-
celebra-el-primer-parlament-de-les-dones-per-donar-impuls-a-la-lluita-
feminista/video/5880271/

21 de setembre. El feminisme declara l'estat d'emergència contra la violència
masclista.
https://www.ccma.cat/324/el-feminisme-declara-lestat-demergencia-contra-la-
violencia-masclista/noticia/2949277/

 5 de novembre. “S’ha passat de la imatge del príncep blau a la de l’heroi que mata”
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1691000-s-ha-passat-de-la-
imatge-del-princep-blau-a-la-de-l-heroi-que-mata.html

8 de novembre. En Directe a Ràdio 4, 1a hora 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-8-novembre-
2019-1a-hora/5438364/ 

Entre les diferents accions d'incidència política, també destaquem la
realització de comunicats i  entrevistes a mitjans  de  comunicació  sobre
qüestions  vinculades  a  les accions de la Plataforma.

INCIDÈNCIA POLÍTICA 



11 de novembre. XV Fòrum contra les violències de gènere “Juntes fem història i entre
totes farem possible un futur feminista” 
https://fundacioalternativa.cat/xv-forum-contra-violencies-genere-juntes-historia-totes-
farem-possible-futur-feminista/
 
19 de novembre. Les Borges organitza una desena d'actes per a conscienciar sobre la
violència masclista
https://lleidadiari.cat/comarques/borges-organitza-actes-contra-violencia-masclista

25 de novembre. Les mares assassinades pels seus fills també es consideraran
víctimes del masclisme.
https://www.ara.cat/societat/mares-assassinades-fills-recompte-oficial-victimes-
masclisme-violencia-masclista-estadistica-Catalunya_0_2350565114.html
 
25 de novembre. Crida a l'"autoorganizació feminista" contra la violència masclista
https://www.ccma.cat/324/crida-a-la-autoorganizacio-feminista-en-la-manifestacio-a-
barcelona/noticia/2966093/
 
25 de novembre. En Directe a Ràdio 4 - 25 de novembre de 2019 2a hora 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-25-novembre-
2019-2a-hora/5452803/
 
26 de novembre. El matí de Barcelona - Els homes en la lluita contra la violència
masclista. 
https://beteve.cat/el-mati-de-barcelona-910fm/nou-carris-bus-al-carrer-darago-i-la-
implicacio-que-els-homes-en-lerradicacio-de-la-violencia-masclista/

INCIDÈNCIA POLÍTICA 



VOLUNTARIAT

El voluntariat de la Plataforma és una peça clau en
l'execució dels projectes i accions de l'entitat. Aprenem
de les seves experiències i experteses, i de l'amor que
posen en totes les accions, per això els projectes es
nodreixen de la seva implicació des de la creació dels
mateixos.  
2019 ha estat un any de transició, amb l'inici de la
implementació del pla estratègic de l'entitat i en un canvi
de romb en molts aspectes, també a nivell d'equip tècnic,
que han servit per posar la llavor que donarà els seus
fruits el 2020. 
Només queda donar les gràcies a totes aquelles
persones que han estat, estan i estaran presents en el
nostre camí, per construir plegades un futur lliure de
violències masclistes. 
GRÀCIES!



Plataforma unitària contra 
les violències de gènere 

Dades de contacte: Segueix-nos a les xarxes:

www.violenciadegenere.org

627398316

plataforma@violenciadegenere.org

@prouviolencia

@prouviolencia

@PlataformaProuviolencia


