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Memòria anual 2009 
Plataforma unitària contra 

les violències de gènere  

 

Presentació  
  
La PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE 

(prouviolencia@pangea.org) dona cabuda a més de 85 entitats i institucions 

de Barcelona i Catalunya que consideren prioritària la lluita contra la 

violència de gènere. Hi ha moltes associacions que treballen amb i per les 

dones i l’objectiu és unir esforços per aconseguir un objectiu comú: 

TOLERANCIA ZERO ALS MALTRACTAMENTS!.  

Existeix un dia internacional per la no violència contra les dones, però som 

moltes i molts les/els que pensem que un dia a l’any és poc per recordar i 

per sensibilitzar la ciutadania envers aquesta problemàtica; per això volem 

apropar la lluita a cada barri i aconseguir la implicació de les organitzacions, 

entitats, associacions i veïns, tot el teixit social per PROU AGRESSIONS! 

TRENQUEM EL SILENCI! 

 

 

Què fem?                        
 

• FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE Al novembre cada any 

creem un espai de participació i reflexió per la comunitat educativa, 

pel teixit social i associatiu que treballa per la prevenció, 

sensibilització i l’eradicació de les violències de gènere. 
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• TRENQUEM EL SILENCI! A les escoles a les AMPES, al professorat. 

Programa de tallers, xerrades, cursos de formació a tots els nivells. 

• WEB DE LA PLATAFORMA. Campanyes, recursos, lluites, idees, 

articles, documentació, etc. Per l’eradicació de la violència masclista. 

• DONES DE BLANC. Grup d’expressió corporal de la Plataforma. 

• CONCENTRACIONS AL CARRER. Pels barris i pobles. 

• CONCENTRACIÓ HOMENATGE A LES DONES ASSASSINADES. Cada 

tercer dilluns a les 20h a la Pl. Sant Jaume de Barcelona. 

 

PROJECTES 2009 
 

1. Fòrum contra les 
violències de gènere  
 

Cada any hi ha més de mig milió d’agressions a dones de totes les edats. 

Un 18,3% de les dones treballadores han patit alguna vegada una agressió 

d’assetjament sexual. 

 

En tot el món, un 12,1% de dones, entre 18 i 29 anys, i un 11,2%, entre 29 

i 39 anys, pateixen maltractament. D’aquestes, un 15% tenen estudis 

superiors i un 41% estudis secundaris. 

Als EUA, les noies de 16 a 24 anys són les que pateixen més assalts sexuals 

i més violència a les seves relacions. A Espanya, al 2000, l’augment de la 

violència de gènere entre la població juvenil és més gran en la franja dels 

28 als 24 (en un 14.9%) seguida de la franja dels 25-29 (en 10.2%). El 

40% de les denúncies a l’Estat Espanyol per maltractaments al 2005 son 

dones menors de 30 anys. A Catalunya, les denúncies per maltractaments 

produïts a dones han passat de 3.260 el 1998 a 13.242 el 2004. 
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Alguns dels estudis sobre violència de gènere realitzats durant els darrers 

anys s’han centrat en treballar el tema amb població adolescent, d’aquesta 

manera s’està desvelant una realitat força preocupant en la qual es destaca 

la presència de violència en les relacions sentimentals que mantenen els 

adolescents.  

 

El Centro de Atención a la Mujer senyala que el 80% de les noies joves i el 

75% dels nois pensen que es pot causar violència a algú a qui s’estima. 

Segons la Fundación Mujeres un 32’1% dels nois i un 14% de les noies 

considera normal que un noi obligui a la seva xicota a mantenir relacions 

sexuals amb ell en alguna ocasió. 

 

Es per això que des de diferents sectors s’estan duent a terme campanyes 

per a treballar el tema amb la població adolescents. Com la campanya ve 

desenvolupant des de l’any 2004 l’Institut Català de les Dones titulada 

“TALLA AMB ELS MALS ROTLLOS” i en la qual també es destapen algunes de 

les experiències que formen part de la realitat que viuen els adolescents en 

les seves relacions de parella, com la falta de respecte o la coartació de la 

seva llibertat. 

  

Partint d’aquesta situació, la Plataforma Unitària contra les Violències de 

Gènere l’any 2005, en el marc dels actes organitzats el Dia Internacional 

Contra la Violència de Gènere (25 de novembre) varem considerar de gran 

importància contribuir amb aquesta tasca preventiva realitzant un Fòrum 

contra la violència de gènere dirigit als noies i noies adolescents. 

 

Plantegem aquest Fòrum com un espai de participació, reflexió i 

aprenentatge, especialment dirigit al col�lectiu de joves i adolescents. El 

Fòrum és un espai per “trencar el silenci” i prevenir possibles relacions 

vinculades a la dominació i submissió entre persones joves, a través de la 

participació activa de totes les persones assistents, tan adolescents com 

persones adultes, en debats, tallers, vídeo fòrums... 
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En les diverses activitats que es proposen les persones assistents poden 

conèixer els recursos a disposició de la ciutadania, debatre i presentar 

alternatives per a combatre la violència de gènere, expressar els seus 

dubtes sobre el tema... Alhora també és un espai a través del qual podem 

reflexionar entre tots i totes sobre les mancances i necessitats per dur a 

terme la lluita contra la violència de gènere, i sobre la incidència que tenen 

diferents elements de la quotidianitat com els mitjans de comunicació, la 

música... en la potenciació i perpetuació d’una societat patriarcal, de 

relacions desigualitàries, de la discriminació vers les dones... 

 

Adreçat ...             
 

• A joves, adolescents, nenes i nens, demostrant-los amb jocs 

participatius les avantatges d’una societat més solidaria i igualitària 

entre els dos sexes. 

• A mares, pares i familiars d’aquestes nenes, nens i joves, posant a 

l’abast informació i demostracions de la importància de la prevenció 

de la violència en general, però amb una visió de gènere. 

• Al teixit associatiu i la ciutadania, fent palès el repte social de que 

acabar amb aquesta violència és cosa de totes i tots, reconeixent la 

lluita d’anys dels grups de dones que ha fet possible que es 

considerés un problema social. 

• A totes les dones en general a qui afecta la violència de gènere. 

 

Per això hem animat a la participació de persones i grups pertanyents a: 

� Instituts de Educació Secundària i Formació Professional 

� Centres d’Educació Primària (cicle superior) 

� Escoles d’Educació de Persones Adultes 

� Associacions de Mares, Pares i Familiars 
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� Esplais i Entitats del Lleure per a nenes, nens i joves 

� Associacions culturals i ciutadanes 

 

Objectius 
 

o Fer visible la realitat i l’amplitud de la violència contra les dones, 

trencant així el silenci. 

 

o Sensibilitzar la ciutadania desvetllant les creences i els estereotips 

culturals que sustenten la violència vers les dones i que es transmeten 

de generació en generació. 

 

o Posar de manifest la dimensió social del fenomen de la violència 

contra les dones i evidenciar la necessitat de crear mesures de prevenció 

que evitin la reproducció d’aquestes pautes de conducta.  

 

o Difondre públicament els diferents recursos existents d’atenció a les 

dones que pateixen violència.  

 

o Potenciar nous models de convivència i la cultura de la pau. 

 

o Donar espai a totes les entitats i associacions que treballen per 

l’eradicació de la violència contra les dones perquè puguin explicar les 

diferents activitats que porten a terme. 
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Portada del programa del V Fòrum contra les violències de gènere 

 
VALORACIÓ V FÒRUM CONTRA LES 
VIOLÈNCIES DE GÈNERE 
 
Durant els dies 19, 20 i 21 de novembre de 2009 varen assistir més de 

1.600 persones a l’Espai Francesca Bonnemaison, on es va realitzar el V 

Fòrum i el II Europeu contra les violències de gènere. 

 

Fòrum europeu dijous19 de novembre: 250 

Seminari, Taller, taula rodona i conferència. 

 
Seminari “Debat al voltant de com fer xarxa” 19 de novembre, conduït per Montserrat Vilà, Presidenta 

de la Plataforma unitària contra les violències de gènere 
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Tallers divendres 20 de novembre matí: 500 

500 nois i noies entre 16 i 19 anys que van participar en un total de 20 

tallers, i un grup de 30 persones adultes que van participar en els tallers 

dirigits a professorat i a la Presentació de la “Xarxa catalana de Joves 

Trenquem el Silenci”. Unes 300 persones van acudir a l’acte de lliurament de 

premis del “Concurs per l’eradicació de les violències de gènere” 

 

Divendres tarda: 200 

Es van realitzar cinc activitats i una taula rodona en les que van participar 

200 persones. 

 

Dissabte matí: 250  

Es van organitzar 10 tallers i una taula rodona “Dona i salut: com afecta la 

violència en la salut de les dones” 

 
Taula rodona “Dona i Salut. Com afecta la violència en la salut de les dones”  

Dissabte 21 de novembre 

 

Dissabte tarda: 350 

S’organitza la taula rodona de la Plataforma “Les violències institucionals 

contra les dones” i la cloenda del Fòrum. 
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Taula rodona “Les violències institucionals contra les dones”. Dissabte 21 de novembre. 

 

            

Actuacions musicals de Marina Rosselll i Cello Fusion Quartet durant l’acte de cloenda 

 

   

Homenatge a les dones assassinades durant l’any 2009, a càrrec de Dones de Blanc 
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Valoració de l’Espai Francesca Bonnemaison:  A totes ens agrada molt, 

tan per el seu significat com per els espais en concret. Agraïm totes les 

col�laboracions. 

 

Concurs per l’eradicació de les violències de gènere: Ha augmentat 

considerablement la participació en ambdues modalitats, format lliure i 

literari. Han participat 340 persones i s’han cobert totes les categories.  

 

Lliurament de premis:  

Participació a l’entrega de premis: Sra.Marta Selva, presidenta de  l’ICD; 

Sra. Imma Creuheras del Departament de Cultura de la Generalitat;  

representant de la Regidoria de Dones de l’Ajuntament de Barcelona;  Sra. 

Maribel Cárdenas, Polítiques d’Igualtat Diputació de Barcelona, Sra. Eva 

Sánchez del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison i Sra. 

Montserrat Vilà de la Plataforma unitària contra les violències de gènere. 

 

Tallers divendres matí: 

Èxit total d’assistència. Molta participació de la joventut i també dels dos 

tallers pel professorat, ha tingut molt bona acollida entre els professors i 

professores participants. 

Les valoracions de les noies i nois han estat molt elevades en els continguts.  

Els tallers-teatre participatius han tingut molt bona acollida, tant per 

l’alumnat com pel professorat. Les talleristes també en van quedar molt 

contentes. 

La organització logística ha millorat molt respecte anys anteriors, 

especialment l’identificació dels nois i noies, que ja venien amb les 

credencials que els hi havíem proporcionat dies abans. 

 

Exposicions 

Enguany, en el marc del V Fòrum contra les violències de gènere s’han 

presentat dues exposicions. 
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Per una banda l’exposició “Trenquem el silenci”, en la que s’ha exposat 

l’obra de vuit artistes que han volgut fer la seva aportació al V Fòrum. Les 

seves obres són l’expressió plàstica, la seva manera de trencar el silenci i 

denunciar la violència vers les dones.  

La inauguració d’aquesta exposició va ser un èxit, amb una assistència de 

més de 80 persones el dia 9 de novembre de 2009, i moltíssima gent va 

visitar-la entre el 9 i el 21 de novembre. Posteriorment, es va traslladar a la 

Universitat Pompeu Fabra, on va estar exposada durant quatre dies en el 

marc dels actes commemoratius del 25 de novembre. 

Per altra banda, l’exposició de les obres presentades al “Concurs per 

l’eradicació de les violències de gènere”. Unes 40 persones van assistir a la 

inauguració, el dia 16 de novembre, i moltes més la van visitar fins el dia 

del seu desmuntatge, el 30 de novembre.  

La Plataforma fa una valoració molt positiva d’ambdues exposicions i 

agraeix a les artistes i a l’equip de voluntàries que han fet possible que es 

tiressin endavant. 

 

Col�laboracions: més de 150 voluntàries i voluntaris i les 85 entitats 

adherides a la Plataforma, van col�laborar, directa o indirectament en la 

realització de l’activitat, durant els tres dies de durada, i durant tot l’any en 

els preparatius previs. 

 

Adjuntem el material divulgatiu editat per a l’ocasió. Programa V Fòrum 

contra les violències de gènere, del qual es va fer un tiratge de 25000 

exemplars, i Bases del Concurs per l’eradicació de les violències de gènere, 

amb una tirada de 10000 exemplars. 
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2. Concentracions   
 
Per tal d’acostar la lluita als barris, realitzem concentracions d’homenatge a 

les dones que pateixen maltractaments. En l’organització d’aquest acte hi 

participen molt activament les entitats, organitzacions i associacions de 

cada barri; així, en la preparació, es crea una xarxa social sensibilitzada 

contra la violència. Durant l’acte preparem uns plafons i una taula 

mitjançant els quals els vianants i les persones assistents a l’acte es poden 

informar de què és la violència contra les dones, com es pot detectar, què 

podem fer o els recursos municipals existents. 

Les dones assassinades sovint resten invisibilitzades o representades per 

xifres i curts retalls als mitjans. Des de la Plataforma els hi retrem 

homenatge cada TERCER DILLUNS DE MES a la Plaça Sant Jaume de 

Barcelona. Cada mes una de les Entitats que la conformen s’ocupa de 

preparar l’acció que fa que pugem dir Nosaltres no us oblidem! a cadascuna 

de les dones assassinades durant el mes. 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 

GENER 

Concentració homenatge a les dones assassinades per la violència de 

gènere, a la Plaça Sant Jaume el 19 de gener. La concentració va estar 

organitzada per Comunitat Palestina de Catalunya, i va intervenir Salam 

Almaslamani, presidenta de l’associació, que va fer una lectura sobre la 

situació de la dona a Palestina. Tot i la pluja, més de 30 persones es van 

concentrar a la Plaça Sant Jaume. 



  

 12 

Plataforma unitària contra les violències de gènere 
c/ Junta de Comerç, 17 entresol 1ª 

08001 Barcelona 

telf: 627398316    mail: prouviolencia@pangea.org 

web: www.violenciadegenere.org 

 
Imatge de la concentració 

 

FEBRER 

Concentració homenatge a les dones assassinades per la violència de 

gènere, a la Plaça Sant Jaume el dia 16 de febrer. Concentració organitzada 

per CJC, on es va fer la lectura d’un escrit vam gaudir de l’actuació musical 

del duet Más Vale Tarde que Nunca.  

 

MARÇ 

Concentració homenatge a les dones assassinades per la violència de 

gènere, a la Plaça Sant Jaume el dia 16 de març. La concentració va estar 

organitzada per l’associació Dones de Vol, que van exhibir un audiovisual. 

Per poder dur-ho a terme, vam haver de llogar la pantalla i el projector al 

Consell de la Joventut de Barcelona. 

 

ABRIL 

Concentració homenatge a les dones assassinades per la violència de 

gènere, a la Plaça Sant Jaume el dia 20 d’abril. Concentració organitzada 

per la Campanya pel Dret a l’Avortament, on es va llegir el manifest de la 

Campanya i es va fer recollida de signatures en el seu favor. 
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Taula informativa on oferim material de difusió i fem recollida de signatures de diferents campanyes 

 

 

MAIG 

Concentració homenatge a les dones assassinades per la violència de 

gènere, a la Plaça Sant Jaume el dia 18 de maig. Concentració organitzada 

per la Plataforma unitària contra les violències de gènere. Lectura de 

poemes guardonats amb el primer premi literari en la categoria d’adults, en 

el “Concurs contra les violències de gènere” edició 2008. 

 

JUNY 

Concentració homenatge a les dones assassinades per la violència de 

gènere, a la Plaça Sant Jaume el dia 15 de juny. Organitzada per la 

Plataforma contra les violències de gènere, es va llegir un article escrit per 

l’associació Dones de Vol. 

 

JULIOL 

Concentració homenatge a les dones assassinades per la violència de 

gènere, a la Plaça Sant Jaume el dia 20 de juliol. Concentració organitzada 

per Homes en Diàleg, on van llegir el seu manifest. Conjuntament, Dones 

per Dones van retre homenatge a la periodista Natalia Estemirova. En 

aquella ocasió més de 200 persones es van concentrar a la Plaça Sant 
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Jaume.  

  
Imatges de la concentració del 20 de juliol 

 

 

SETEMBRE 

Adquirim el cavallet a dues cares on es publiciten les concentracions. Aquest 

es considera material de difusió de les concentracions que durem a tots els 

actes possibles de la Plataforma. 

Concentració homenatge a les dones assassinades per la violència de 

gènere, a la Plaça Sant Jaume el dia 21 de setembre. Concentració 

organitzada per la Vocalia de les Dones de l’AVV de la Vila de Gràcia, amb la 

intervenció de la Sra. Cinta Llasart i lectura de poemes a càrrec de la 

poetessa Assumpció Forcada. 

 

  
Imatges de la concentració del 21 de setembre 
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OCTUBRE 

Concentració homenatge a les dones assassinades per la violència de 

gènere, a la Plaça Sant Jaume el dia 19 d’octubre. Concentració organitzada 

per FACEPA, Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones 

Adultes. Es va llegir un manifest preparat per l’ocasió, per part del Grup de 

Dones de FACEPA. 

 

NOVEMBRE 

Concentració homenatge a les dones assassinades per la violència de 

gènere, a la Plaça Sant Jaume el dia 16 de novembre. Concentració 

organitzada per la Secretaria de la Dona de CCOO, amb la lectura d’un 

manifest redactat per l’ocasió. 

 

DESEMBRE 

Concentració homenatge a les dones assassinades per la violència de 

gènere, a la Plaça Sant Jaume el dia 21 de desembre. Concentració 

organitzada per Dones d’Horta. Lectura del manifest de la Plataforma i de 

diversos poemes. 

 

  
Lectura de poemes a càrrec de Dones d’Horta i Membres de Dones d’Horta amb el material divulgatiu 

adquirit al mes de setembre 
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Valoració del projecte des de la 

pròpia entitat  
Entre 50 i 80 persones acostumen a participar a les concentracions cada 

tercer dilluns de mes, però són moltes més les que s’encarreguen de 

l’organització prèvia. En ocasions, l’afluència de públic és superior, degut al 

tema que es tracta o a la implicació d’organitzacions més grans en els 

preparatius. Per exemple les més de 200 persones que es van aglutinar a la 

concentració del mes de juliol.  

 

Des de la Plataforma unitària contra les violències de gènere, veiem molt 

positiu continuar amb les concentracions, ja que ajuden a concienciar i 

sensibilitzar a la ciutadania sobre la necessitat d’aturar la violència de 

gènere.  

 

El fet de que cada mes, una de les entitats adherides organitzin la 

concentració, ajuden a la participació de totes elles en el dia a dia de la 

Plataforma.  

 

De cara a l’any 2010, el nostre objectiu seria aconseguir una major 

participació de la ciutadania en les concentracions, per anar creant petites 

xarxes a partir de cada persona que sensibilitzem. 
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3. WEB PROU AGRESSIONS 
 
La Plataforma Contra les Violències de Gènere, ja fa dos anys, va posar en 

marxa el projecte Web Prou Agressions, creant un espai virtual adequat a 

les seves dimensions i influència reals, per portar així el qüestionament i la 

lluita contra la violència de gènere també a través de la xarxa. 

 

Gràcies a l’inici del projecte, la Plataforma unitària contra les violències de 

gènere, ha ampliat els continguts del seu lloc web, redissenyant-lo per fer-

ne una potent eina que ajuda a fomentar el qüestionament de la violència 

de gènere i contribueix a la seva eradicació mitjançant la difusió de valors 

per la igualtat de gènere i la tolerància zero a la violència sexista. 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 

Les activitats referents a la web es duen a terme de manera continuada 

durant tot l’any, i es poden resumir en els següents aspectes: 

 

1. Actualització de la web: durant tot l’any es realitzen tasques de 

manteniment de la web. Es destaquen a la portada aquelles 

activitats, esdeveniments o campanyes que organitza la Plataforma 

per donar-li el màxim de difusió possible. Uns exemples d’aquestes 

accions són els següents: 

• Durant el mes de juny, es va engegar l’agenda, creada de manera 

que la seva actualització fos el més àgil possible per poder fer 

actualitzacions gairebé diàries. Aquesta agenda es va crear per 

fomentar la participació activa i la col�laboració entre les entitats que 

formen la Plataforma. Allà publicitem totes les activitats que 

organitzen les entitats membres. 

• Els esdeveniments més importants d’aquest any, s’han publicat a la 

portada: concentracions homenatge a les dones assassinades que 

organitzem cada tercer dilluns a la Plaça Sant Jaume, concert solidari 
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“Trenquem el silenci”, bases del Concurs per l’eradicació de les 

violències de gènere, programa del V Fòrum contra les violències de 

gènere i II Fòrum europeu, informació sobre les exposicions del mes 

de novembre, compareixença al Congrés dels Diputats per fer 

avaluació de la Lei Orgánica de medidas integrales contra la violencia 

de género  

• Amb periodicitat quinzenal, aproximadament, s’actualitza el 

comptador de recollida de signatures de la campanya “Eradiquem la 

violència de gènere formant a les persones professionals de 

l’educació”. 

• A l’apartat “entitats”, hem afegit el link de totes aquelles entitats que 

també tenen web, i potenciem que elles facin el mateix amb la web 

de la Plataforma. D’aquesta manera, es facilita l’accés de les visites i 

es potencia la xarxa social en contra de la violència de gènere des de 

la xarxa. 

• Accions que s’estan preparant en l’actualitat, iniciades durant 2009: 

a. Enllaç a les “Exposicions de la Plataforma”. Durant el mes de 

novembre, vàrem inaugurar dues exposicions. Una artística, de 

nom “Trenquem el Silenci”, i una altra on s’exposaven les obres 

del “Concurs per l’eradicació de les violències de gènere”, en el 

que varen participar 340 persones. La seva finalitat és donar a 

conèixer totes aquestes obres a través de la xarxa, i constituir 

un catàleg de consulta de cara a la convocatòria del cocurs de 

l’any 2010. 

b. S’està estudiant la manera més viable d’incloure a la web un 

comptador de visites. La Plataforma creu important conèixer 

aproximadament a quanta gent arribem a través d’Internet, ja 

que avui dia és una eina bàsica en la difusió de missatges de 

prevenció i sensibilització. 

c. S’ha començat a preparar l’apartat “recursos” amb la inclusió 

de recursos per a dones que pateixen violència, tant públics 

com privats. Però es tracta d’una tasca pendent de completar 

durant l’any 2010. 



  

 19 

Plataforma unitària contra les violències de gènere 
c/ Junta de Comerç, 17 entresol 1ª 

08001 Barcelona 

telf: 627398316    mail: prouviolencia@pangea.org 

web: www.violenciadegenere.org 

 

2. Formació de personal. Pel que fa a la formació, es realitzen reunions 

periòdiques per anar actualitzant els coneixements de la persona que 

la Plataforma té contractada per anar actualitzant el lloc web. També 

es manté un contacte constant entre aquesta persona i els tècnics 

col�laboradors per si hi ha qualsevol qüestió. 

  

3. Avaluació del projecte. La web de la Plataforma es tracta d’una eina 

dinàmica i en constant evolució, que necessita ser revisada amb certa 

periodicitat. És per això que en cada Assemblea Plenària, es fa un 

repàs del seu estat per part de totes les entitats que hi participen. Es 

proposen nous continguts, correccions o aspectes a millorar. 

Tanmateix, de manera periòdica, es fan crides a les entitats membres 

perquè proposin continguts i detectin aspectes a millorar. D’aquesta 

manera, es fomenta la seva participació i la necessitat d’estar al 

corrent de tot allò que es va afegint. Concretament, la valoració que 

es va fer en el darrer Plenari, va ser positiva, destacant com aspectes 

a millorar, la possibilitat de penjar més material audiovisual referent a 

les activitats que s’han dut a terme, com fotografies dels actes, 

vídeos, etc., així com les tres accions que ja s’han iniciat: comptador 

de visites, afegir material de les exposicions i enllestir l’apartat de 

“recursos”. 

 

4. Difusió del lloc web. Actualment, s’afegeix l’adreça de la web a tot el 

material divulgatiu que edita la Plataforma, així com en els correus 

electrònics que s’envien. D’aquesta manera, ha augmentat el nombre 

de persones que s’han posat en contacte amb nosaltres, atretes per 

la web. 
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4. TRENQUEM EL SILENCI  
 

INTRODUCCIÓ 

La Plataforma unitària contra les violències de gènere, aposta per l’educació 

a primària com a mesura de prevenció contra la violència de gènere.  

Si volem aconseguir una generació d’adolescents sense violència i amb 

valors com el diàleg, el respecte i la tolerància, la nostra experiència en la 

prevenció, ens ha demostrat que hem de començar a treballar amb les i els 

alumnes de primària, ja que la personalitat encara no està definida i la seva 

receptivitat per a interioritzar aquests valors és major. Així mateix, creiem 

necessària la implicació real de la comunitat educativa (equip docent, 

famílies i alumnat) per tal d’evitar discursos contradictoris. 

Es tracta del projecte Trenquem el Silenci, que la Plataforma unitària contra 

les violències de gènere ha iniciat l’any 2008 i continua portant a terme 

enguany. 

 

OBJECTIUS GENERALS 

Volem sensibilitzar a les AMPAS i a les escoles de primària (famílies, 
professorat i alumnat):  
 
• Desvetllant les creences i els estereotips culturals que sustenten la 

violència vers les dones i que es continuen transmetent a les noves 

generacions. 

• Posant de manifest la necessitat d’eines  de prevenció educatives i 

socialitzadores que aturin les violències de gènere. 

• Desenvolupant la cultura de la no violència en les diferents relacions 

(parella, entre iguals...). 

• Descobrint els lligams existents entre les creences sexistes i la violència 

de gènere. 

• Comprenent la complexitat de les causes que originen les violències. 

• Qüestionant els estereotips i prejudicis prevalents. 
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• Dissenyant conjuntament models de relació igualitaris en base a la 

deconstrucció de les identitats de gènere extremadament polaritzades. 

• Treballant al voltant de la idea d’amor, diferenciant l’ideari de l’amor 

romàntic del vertader amor basat en la igualtat, el respecte, l’empatia, el 

diàleg, l’assertivitat i l’alteritat. 

• Treballant l’educació afectiva-emocional. 

 

A QUI VA ADREÇAT 

A les AMPAS i a les Escoles de Primària (famílies, professorat i alumnat) dels 
Districtes de Barcelona. 
 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 

Per poder iniciar el projecte, vam començar per exposar-lo a diferents 

institucions relacionades amb l’educació i la dona, per continuar la difusió 

iniciada durant l’any 2008 i que ha començat a donar els seus fruits. 

 

Primer trimestre: 

• Revisió del projecte i actualització de dades. 

• Actualització de les fitxes dels tallers que ofereixen les diferents entitats. 

 

Segon trimestre 

• Presentació del projecte a diferents sindicats de professorat i al Consorci 

d’Educació de Barcelona.  

• Presentació del projecte al Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya. Va tenir bona collida, oferint la seva ajuda per a la divulgació 

de les nostres propostes entre el personal que treballa en el 

departament. 

• Continuem amb els contacte amb la FAPAC. 

• Presentació del projecte a diferents escoles dels districtes de Sants-

Montjuïc, Eixample, Gràcia, Ciutat Vella i Horta Guinardó, especialment a 

les AMPAs. 
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• Impartim dos tallers del Trenquem el silenci a l’AMPA de l’IES Joan 

Brossa, al mes de maig. 

 

Tercer trimestre 

• Elaboració del programa del V Fòrum contra les violències de gènere, en 

el qual s’incloïen diversos tallers de “Trenquem el Silenci” dintre de les 

activitats. 

 

Quart trimestre 

• Impartim el taller “Què ens ensenyeu?” destinat a mares i pares de nens 

i nenes, i a professorat, en el marc del V Fòrum contra les violències de 

gènere 

• Impartim el taller “Estereotips de gènere, la comunicació mares fills-filles 

i la prevenció de la violència de gènere”, destinat a mares i pares. Inclòs 

a les activitats del V Fòrum contra les violències de gènere. 

• Dinamització del video-fòrum sobre la pel�lícula “Te doy mis ojos” al 

Consell de la Joventut de Barcelona, al barri de Gràcia. 

• Reunió de coordinació de les diverses peticions per executar el projecte a 

diverses escoles de la ciutat i a d’altres municipis de Catalunya.  

• Reunió per dur a terme la reformulació del projecte tenint present la 

quantitat de demandes que rebem. 

• Elaboració d’una exposició itinerant per poder oferir a les diferents 

escoles dels districtes.  

 

VALORACIÓ DEL PROJECTE DES DE LA 

PRÒPIA ENTITAT 

La valoració general per part de la Plataforma unitària contra les violències 

de gènere, és positiva.  

Ha tingut bona acollida en tots els col�lectius on hem fet la presentació. 

Tothom coincideix en què són molt necessàries aquest tipus d’iniciatives, i 

que la formació dels nens i nenes des de ben joves, és indispensable per 
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prevenir futures conductes de risc.  

Els col�lectius que estan interessats, però, coincideixen en un altre punt. 

Molts d’ells no es poden permetre la despesa econòmica que suposa la 

contractació dels tallers. 

Aquest és un dels impediments que ens hem trobat per part de la 

Plataforma per treure endavant el projecte. El pressupost limitat amb el 

que comptem, no ens permet promoure el projecte amb tota l’extensió que 

ens agradaria. 

Amb la prevenció a tres bandes que estem impulsant a les escoles de 

primària (alumnes, mestres i mares i pares) no n’hi ha prou. S’hauria 

de començar a treballar a l’escola bressol, sobre tot amb els i les 

cuidadores, per continuar a la preadolescència i adolescència.  

Amb aquest projecte pretenem detectar les necessitats reals d’aquests 

col�lectius, per pressionar a l’Administració perquè hi destini més recursos, i 

poder fer una tasca de prevenció integral durant totes les etapes de 

creixement, i evitar futures conductes de violència de gènere. 
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Recull d’Accions i Partici-
pacions 2009  
 

 

Gener 

• Intervencions als mitjans de comunicació: COM Ràdio declaracions per 

als informatius, TV1 programa España Directo. 

• Assistència a les reunions de la Plataforma de Sant Adrià 

• ConcentracióTercer Dilluns 

• Plenari valoració del IV Fòrum 

• Col�laboració amb Ca la Dona per als preparatius del 8 de març 

• Assistència a les reunions de seguiment de la Campanya pel Dret al 

propi cos, avortament lliure i gratuït 

• Participació permanent al Consell Nacional de Dones de Catalunya CNDC  

 

Febrer 

• Xerrada “Veus de Dones per Palestina”, al CCD organitzada per Dones x 

Dones, CCD Francesca Bonnemaison i Plataforma unitària contra les 

violències de gènere 

• Intervencions als mitjans de comunicació: Xarxa de TV Locals programa 

Angles.  

• Assistència a les reunions de la Plataforma de Sant Adrià 

• Assistència a les reunions de seguiment de la Campanya pel Dret al 

propi cos, avortament lliure i gratuït 

• Assistència a la presentació del II Congrés de Dones de Barcelona 

• Col�laboració amb Ca la Dona per als preparatius del 8 de març 

• Concentració Homenatge a les dones assassinades a la Plaça Sant 

Jaume. Organitzat per CJC, amb l’actuació musical de “Más vale tarde 

que nunca” 

• Participació a la Trobada Feminista a Ca la Dona 

• Assistència a l’acte de presentació de DEMPEUS 
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• Participació a l’Eix 6 

• Participació a la taula rodona "Gaza, i després de la invasió, què? Claus 

del conflicte israelià-palestí"  

• Participació en la concentració de la Campanya pel Dret al propi cos, 

exigint l’avortament lliure i gratuït 

• Participació a la conferència de presentació dels resultats de l’estudi 

GVEI, organitzat per SURT, en que es realitza una proposta de nous 

indicadors per a mesurar els efectes de la violència de gènere. 

• Participació al Seminari “Building peace together” 

• Xerrada sobre la situació de les dones de Palestina a Salt 

 

Març 

• Participació a les reunions preparatives de la Comissió 8 de març i a la 

de valoració 

• Assistència a l’Acte institucional de l’Institut Català de les Dones, 

commemoratiu del 8 de març 

• Xerrada sobre la situació de les dones de Palestina a Sabadell 

• Assistència a la roda de premsa convocada per la Comissió 8 de març de 

presentació dels actes del 8 de març, a la Universitat de Barcelona 

• Participació a les votacions del jurat del Premi 8 de març 

• Assistència a la festa commemorativa del 8 de març, organitzada pel 

Consell de Dones de Badalona. Atorgament de donació a la Plataforma 

• Assistència a la I Jornada en commemoració del dia internacional de les 

dones, “Experiències d’equitat de gènere en els cossos de seguretat”. 

Organitzada pel Departament d’Interior. 

• Assistència a les Jornades sobre l’avortament, al Col�legi d’Advocats 

• Participació a l’Assemblea de Dones organitzada per la Comissió del 8 de 

març 

• Assistència als actes commemoratius del 8 de març, organitzats per la 

Plataforma contra les violències de gènere de Rubí 

• Participació a la manifestació del Dia Internacional de les Dones 
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• Xerrada impartida per Montserrat Vilà sobre violència de gènere a la 

Facultat de Geografia i Història de la UB  

• Assistència a les reunions de la Plataforma de Sant Adrià 

• Participació a la II Jornada Internacional “Les dones alimenten el món”, 

organitzada per Entrepobles. 

• Xerrada sobre la situació de la dona a Palestina a l’IES Celrà 

• Participació a les jornades “L’educació teixint el canvi social” 

Organitzades a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Ponència a 

una taula rodona. 

• Participació al curs “Recerca de finançament a les entitats sense ànim de 

lucre” impartit per Avalon 

• Participació a les reunions de la Campanya pel Dret a l’Avortament 

 

Abril 

• Plenari preparació V Fòrum contra les violències de gènere 

• Participació a les reunions preparatòries del 25 de Novembre 

• Concentració Homenatge a les dones assassinades a la Plaça Sant 

Jaume. Organitzada per la Campanya pel Dret a l’Avortament 

• Parada de venda de roses al Palau de Pedralbes, durant l’acte 

institucional organitzat per la Generalitat de Catalunya el 23 d’abril (Sant 

Jordi 2009) 

• Inici reunions de treball per la creació de la “Xarxa Catalana de Joves 

Trenquem el Silenci”  

 

Maig 

• Assistència a la roda de premsa al Col�legi de Periodistes. 

Recomanacions sobre el tractament de la violència de Gènere en el 

Mitjans de Comunicació: com trencar amb la invisibilitat o l'efecte mirall 

• Tallers Trenquem el Silenci a l’AMPA de l’IES Joan Brossa. 

• Participació a la permanent del CNDC 

• Assistència a la jornada “Homes i Igualtat. Com incloure els homes i 

joves en la igualtat de gènere?” 
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• Concentració Homenatge a les dones assassinades a la Plaça Sant 

Jaume. 

• Participació a les reunions de la Campanya pel Dret a l’Avortament 

• Assistència a la xerrada « Veus de dones palestines », organitzada per 

Dones x Dones. 

 

Juny 

• Xerrada informativa dirigida a professores i professors, sobre la 

presentació de la “Xarxa Catalana de Joves Trenquem el Silenci” 

• Concentració Homenatge a les dones assassinades a la Plaça Sant 

Jaume. 

• Participació a les reunions de la Campanya pel Dret a l’Avortament 

• Reunió Grups de Dones a Madrid. Organitzada per la Plataforma unitària 

contra les violències de gènere 

• Comparecencia en la subcomisión para el estudio del funcionamiento de 

la ley integral de medidas contra la violencia de género. Congreso de los 

Diputados.  

• Reunió preparatius Trenquem el Silenci a Cunit. 

• Participació a les reunions preparatòries del 25 de Novembre 

• Sessió formativa sobre prevenció de violència de gènere Models 

d'atracció en joves i adolescents. Socialització preventiva de la violència 

de gènere. Organitzada per la Plataforma contra les violències de gènere 

i el Grup de Dones de CREA:SAFO Universitat de Barcelona. 

• Concentració Homenatge a les dones assassinades a la Plaça Sant 

Jaume.  

 

 

Juliol 

• Concentració Homenatge a les dones assassinades a la Plaça Sant 

Jaume. Organitzada per Homes en Diàleg i amb la col�laboració de Dones 

x Dones, en l’homenatge a la periodista Natàlia Estemirova. 



  

 28 

Plataforma unitària contra les violències de gènere 
c/ Junta de Comerç, 17 entresol 1ª 

08001 Barcelona 

telf: 627398316    mail: prouviolencia@pangea.org 

web: www.violenciadegenere.org 

• Redacció i publicació de les Bases del Concurs per l’eradicació de les 

violències de gènere. 

 

Setembre 

• Concentració Homenatge a les dones assassinades a la Plaça Sant 

Jaume. A càrrec de la Vocalia de les Dones de l’AVV de la Vila de Gràcia. 

Amb lectura de poemes a càrrec d’Assumpció Forcada. 

• Participació a la Mostra d’Entitats Catalanes durant la diada de l’11 de 

Setembre. 

• Inici reunions organització exposició artística contra les violències de 

gènere 

• Participació a les reunions de la Plataforma contra les violències de 

gènere de Sant Adrià, pels preparatius del 25N. 

• Participació a les reunions preparatòries del 25 de Novembre 

• Plenari preparatius V Fòrum contra les violències de gènere 

• Sopar presentació del V Fòrum contra les violències de gènere, a l’Espai 

Francesca Bonnemaison. 

• Participació a la Concentració en commemoració del Dia Internacional 

per la Despenalització de l’Avortament, a la Plaça Sant Jaume (28 de 

setembre) 

 

Octubre 

• Participació en el Mercat Solidari, de la festa d’EUIA. 

• Roda de premsa presentació Concert Solidari Trenquem el Silenci. 

• Concert Solidari Trenquem el Silenci a Luz de Gas, amb la participació de 

Cristina del Valle, Lucrecia, Mone, Monica Gfreen i Mas Vale Tarde que 

Nunca. 

• Intervenció en els mitjans de comunicació Radio Viladecans, Com Radio, 

Catalunya Radio, Radio Castelldefels i Onda Latina. 

• Xerrada informativa als alumnes de 1r curs de Treball Social, de la 

Universitat de Girona. 
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• Jornada commemorativa 10 anys EAD, Dones amb empenta. Ponència 

Montserrat Vilà 

• Inauguració nova Llibreria Pròleg 

• Concentració d’Homes Igualitaris a Barcelona 

• Reunions de coordinació dels preparatius del 25 novembre 

• Reunions de coordinació amb la Campanya pel dret a l’avortament. 

• Concentració Homenatge a les dones assassinades a la Plaça Sant 

Jaume, a càrrec de FACEPA. 

• Participació a les reunions de la Plataforma contra les violències de 

gènere de Sant Adrià, pels preparatius del 25N. 

• Homenatge a les dones assassinades a càrrec de la Plataforma i Dones 

de Blanc, al II Congrés de Dones de Barcelona 

 

Novembre 

• Concentració Homenatge a les dones assassinades a la Plaça Sant 

Jaume, a càrrec de la Secretaria de la Dona de CCOO 

• Participació al debat a l’Associació Àgora, Escola d’Adults de la Verneda. 

• Inauguració “Exposició Trenquem el silenci” a l’Espai Francesca 

Bonnemaison. 

• Inauguració “Exposició de les obres del Concurs per l’eradicació de les 

violències de gènere” al Centre de Cultura de Dones Francesca 

Bonnemaison. 

• Ponència de la Plataforma en la teula rodona “El tractament de la 

informació sobre violència masclista en els mitjans de comunicació”, 

organitzada per la Universitat Rovira i Virgili. 

• Reunions de coordinació amb la Campanya pel dret a l’avortament. 

• Reunions de coordinació dels preparatius del 25 novembre 

• Assistència a la jornada organitzada per Genera 

• Actuació de Dones de Blanc a la Marxa Mundial per la Pau i la No-

violència.  

• Adhesió de la Plataforma a la Marxa Mundial per la Pau i la No-violència i 

participació en els actes a Barcelona. 
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• Lliurament de Premis del Concurs per l’eradicació de les violències de 

gènere. 

• V Fòrum contra les violències de gènere 

• II Fòrum Europeu. 

• Participació en els mitjans de comunicació: article a El Periodico de 

Catalunya, COM Radio (Sense afany de lucre), Radio Vallekas, TV2 (59 

segons), Radio Estel, 25 TV, Televisió de Catalunya (Serveis informatius), 

Barcelona Televisió (Directe Barcelona). 

• Taller de “Expressem des del propi gest”, impartit per Dones de Blanc a 

Sant Adrià del Besos, en el marc dels actes commemoratius del 25N 

• Participació a la marxa-concentració 25N 

• Dinamització del debat al Cine Fòrum “Te doy mis Ojos”, organitzat pel 

Consell de la Joventut de Barcelona.  

• Exposició Trenquem el Silenci, traslladada a la Universitat Pompeu Fabra. 

• Coordinació del projecte Trenquem el Silenci a diversos municipis i 

instituts. 

• Participació a la Mostra d’Entitats organitzada per VERN (Coordinadora 

d’Entitats de la Verneda-Sant Martí) 

• Participació en el Plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya. 

 

Desembre 

• Participació a la taula rodona sobre violència de gènere, al Congrés 

Feminista de Granada  

• Col�laboració en la organització del I Cross contra les violències de 

gènere, organitzat per Atletisme Barcelona. 

• Concentració Homenatge a les dones assassinades a la Plaça Sant 

Jaume, a càrrec de Dones d’Horta. 

• Reunió amb entitats de Dones del barri del Raval, organitzat pel 

Poliesportiu Municipal Frontó Colom. 

• Reunió-sopar balanç V Fòrum contra les violències de gènere 

• Xerrada impartida per la Plataforma a l’alumnat de 1r curs d’Educació 

Infantil, a la Universitat Rovira i Virgili 
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• Participació en el Consell nacional de Dones de Catalunya 

• Viatge a Palestina amb la “Plataforma de Mujeres Artistas Contra la 

violencia de género”. 

• Participació a la reunió dels preparatius de la presentació de la 

“Federació d’Associacions de Dones i Grups de Dones del Maresme”. 
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BALANÇ PROVISIONAL ECÒNOMIC 2009 
PLATAFORMA  

   
INGRESSOS   
   
Ingressos quotes entitats  6.344 € 
   
Entrades Concert  2.200 € 
   
Generalitat Catalunya  19.140 € 
   
Institut català de les dones 9.207  
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 5.000  
Plans d'ocupació 4.933  
   
Ajuntament de Barcelona  14.500 € 
   
Regidoria de la Dona i Drets Cívils   
Participació ciutadana   
Joventut   
   
Diputació de Barcelona  10.575 € 
   
Àrea d'igualtat i Ciutadania.   
Servei de promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home  
   
Congreso de los diputados  423 € 
La Caixa Estructura  6.000 € 
La Caixa   2.000 € 
   
TOTAL   61.182 € 
 
 
DESPESES   
   
Despeses de difusió  6.336 € 
- Edició de díptics,cartells, publicitat, etc, 6.206  
- Xapes   
- Web domini 130  
   
Despeses pròpies d'activitats diverses  33.628 € 
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- Retribucións secretaria i gestoria 24.482  
- Retribucións serv. Ocupacio 4.933  

- Varis (desplaçaments, material, fotocopies, tel.) 4.213  
-    
   
Despeses derivades de la realizació d'activitats 21 .218 € 
   
- Talleristes, Conferencians, Artistes 10.643  
- V Fòrum estructura Bonnemaison 10.575  
   

   
TOTAL   61.182 € 
   
PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE   
 

 

Barcelona, desembre de 2009 

 


