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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2011
DE LA PLATAFORMA UNITÀRIA
CONTRA LES VIOLÈNCIES DE
GÈNERE

PRESENTACIÓ
Actualment, 107 entitats formen la Plataforma unitària contra les violències de
gènere. Amb l’objectiu comú d’unir esforços per acabar amb aquesta xacra
social, a través dels projectes anuals que es desenvolupen amb els lemes:
Prou agressions contra les dones! Trenquem el silenci!

Un total de set projectes amb continuïtat anual, són la materialització de la feina
de sensibilització i prevenció de la violència masclista, any rere any, des de
2002, quan va començar el camí de la Plataforma.
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VII Fòrum contra les violències
de gènere i IV Fòrum Europeu

El fòrum en xifres
Els dies 17, 18 i 19 de novembre de 2011 a l’Espai Francesca Bonnemaison de
Barcelona, unes 2000 persones van participar en les diverses activitats
programades, que es van recollir en un programa del qual es van editar 25.000
exemplars. La participació de ponents, voluntariat, persones col·laboradores de
les entitats de la Plataforma i la gran acollida entre el públic general de la
Plataforma, van permetre l’èxit de l’edició.
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Durant la jornada de dijous del Fòrum Europeu, unes 350 persones, van
participar molt activament en els diferents debats, del total de 7 activitats que es
van desenvolupar, entre matí i tarda.
Durant el matí de divendres 18, de 10 a 12h es van realitzar 29 activitats
simultànies en les que van participar 750 nois i noies, a més de 50 professores
i professors.
Com novetat d’enguany, a través del projecte “Trenquem mites, som iguals”
implusat per l’Associació hèlia i la xarxa europea WAVE, es va fer una trobada
debat divendres 18 al matí. Un grup de 8 nois i noies de Viena, i un grup de 8
nois i noies de Barcelona, van estudiar la situació de la violència de gènere als
seus respectius països, i durant una setmana van fer un intercanvi d’informació
a Barcelona. A la trobada i posada en comú, es van convidar més nois i noies
d’altres instituts de Catalunya. Aquests joves, van assistir a la trobada de
manera voluntària, i van participar molt activament en el debat. D’aquesta
trobada, van sortir uns 60 nois i noies de diferents instituts, interessats en
engegar un projecte de creació de la figura dels agents d’igualtat als centres,
per constituir-se en persones referents pels seus companys i companyes, en la
temàtica de la violència de gènere.
El 18 de novembre a les 12,30h, es va dur a terme l’acte de lliurament de
premis del Concurs per l’eradicació de la violència masclista a La Sala de
l’Espai Francesca Bonnemaison, amb l’aforament complert, unes 280
persones, a més de 138 que van poder visualitzar-la a través de circuït tancat
de TV des de La Cuina. Cristina del Valle, presidenta de la Plataforma de
Mujeres Artistas contra la Violencia de Género de Madrid, va presentar l’acte, i
va interpretar la cançó “Rescatar una Ciudad”, de l’àlbum “Tiempos Rotos”,
conjuntament amb els nois i noies de la Coral de l’IES El Palau de Sant Andreu
de la Barca. La mateixa Coral, va oferir una actuació de cant i dansa, dirigits
per la seva Directora Sissi Martin. El Grup Dones de Blanc van realitzar una
coreografia amb les alumnes que van assistir al taller “Expressem des del propi
gest” durant el mateix Fòrum. Finalment, les autoritats convidades van realitzar
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el lliurament de premis a les persones guardonades. Enguany, s’han rebut 180
obres en total, distribuïdes en 105 obres literàries, 70 de format lliure i 3
composicions musicals.
Divendres a la tarda, es van dur a terme cinc activitats simultànies, entre les
quals hi va haver 2 teatres participatius, 2 xerrades, la presentació d’un llibre i
la taula rodona “Alternatives reals: transformacions des de la masculinitat”,
liderada per Homes en Diàleg, va estar un èxit d’assistència, omplint
l’aforament de La Cuina, de 138 persones.
Dissabte 19 de 10 a 12h, es van desenvolupar 8 activitats simultànies, en les
que van participar 125 persones. A les 12h, la taula rodona “Violència vers les
dones, què fer des del món laboral?” amb 100 persones assistents.
A les 17h, la taula rodona de les entitats de la Plataforma, Combatem la crisi,
construïm més xarxa, reclamem més llibertat! va ser molt participativa, amb un
aforament de 120 persones.
Durant tot el mes de novembre, l’exposició “La violència Oculta”, es va instalar
al vestíbol de l’Espai Francesca Bonnemaison. El Col·lectiu Les Golfes
Il·lustració va muntar l’exposició per l’any 2011
Recull d’imatges de l’exposició:
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Conclusions
Durant els tres dies del Fòrum, s’ha treballat la violència de gènere des de
diferents punts de vista. Unes 2000 persones, 800 adolescents, a més de les
persones col·laboradores, ponents i talleristes, han passat per l’Espai
Francesca Bonnemaison els dies 17, 18 i 19 de novembre.
Els punts en els que més s’ha incidit durant el VII Fòrum.
-

Fem

Xarxa!

acompanyades

Perquè
i

les

superin

dones
el

que

dolorós

pateixen
procés,

violència

siguin

convertint-se

en

supervivents, recuperant-se i sortint del túnel.
-

Igualtat real per canviar la societat patriarcal de domini dels homes sobre
les dones. Totes les perspectives conflueixen en la prevenció de la
violència de gènere i en continuar la lluita en tots els àmbits.

-

Hem especificat camins de futur. Les i els 750 adolescents que han
passat pel Fòrum han d’esser aquest futur. Hem iniciat la formació
d’agents actius contra la violència vers les dones als instituts de
secundària.
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-

A l’hora també s’ha destacat que la prevenció en violència de gènere
s’ha de començar en l’educació infantil.

-

El professorat necessita formació per donar continuïtat a aquesta feina,
concretament en coeducació i violència de gènere. I aquesta formació no
es pot fer d’esquenes a les famílies.

-

Trencar amb el model hegemònic de masculinitat passa per potenciar un
model de masculinitat igualitari i a l’hora d’èxit.

-

Les lleis i mesures han fet uns grans avenços però són aplicades pels
homes i dones que han de canviar els models tradicionals per una nova
manera igualitària, si no continua la prevalença del patriarcat i no
s’assignen els recursos i acompanyaments adients.

-

No oblidem que en l’àmbit laboral hem de tenir una regulació i una ferma
aplicació d’aquesta, que asseguri, no només la plena llibertat de les
dones, sinó també la no permissivitat de cap situació de violència.

-

En l’àmbit internacional cada cop hi ha més consciència pel que fa a la
violència de gènere, les sancions són cada cop més importants i les
dones continuem tenint un paper fonamental en la construcció de la pau.
S’ha de treballar per l’educació i la informació per poder-se empoderar i
reaccionar éssent protagonistes dels processos de transformació que
ens han de portar a construir una societat lliure de violència.

-

Les persones ponents insisteixen en que s’ha de continuar treballant,
creant més xarxa, compartint més treballs de reflexió i debat com
aquest. Destaquem una de les frases de la ponent Montserrat Comas:
“No és una utopia pensar que podem construir una societat igualitària.”

Nosaltres, la Plataforma unitària contra les violències de gènere continuarem
treballant en els diferents projectes. Mentre hi hagi dones que pateixen
violència continuarem sortint a la Plaça Sant Jaume el tercer dilluns de cada
mes. Continuarem treballant en el projecte TRENQUEM EL SILENCI de
prevenció als centres educatius i de lleure. I el proper any ens tornarem a
trobar en el VIII Fòrum contra les violències de gènere.

7

Plataforma unitària contra les violències de gènere
Rambla de Santa Mònica, 10 1ª planta 08002 Barcelona Telf. 627398316
prouviolencia@pangea.org - www.violenciadegenere.org
NIF: G63627418
Número d’inscripció al Registre d’Associacions: 29709

El Fòrum en imatges

17-11-11 Debat sobre les xarxes de cooperació i les dones D’esquerra a dreta: Carme Catalan Piñol
(Xarxa de Dones per la Salut), Cristina del Valle (Plataforma de Mujeres Artistas contra la violencia de
género), Montserrat Vilà Planas (Plataforma unitària contra les violències de gènere), Vera Baboun
(profesora de literatura anglesa a la Universitat de Betlehem, Palestina), Marta Mas (Plataforma Catalana
de suport al Lobby Europeu de Dones), Maria Teresa Pérez-Caballero Molina (Deméter Asociación
(Málaga), membre de la COMPI), Eulàlia Romero (Xarxa Vinculant), Alícia Gil (Cooperacció)

17-11-11Conferència final Dret de les dones a una vida lliure de violència. D’esquerra a dreta: Laia
Rosich Solé (El Safareig), Montserrat Vilà Planas (Plataforma unitària contra les violències de gènere),
Montserrat Comas d’Argemir i Cendra.
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18-11-11 Repartiment de joves per tallers

18-11-11 Trobada-debat “Trenquem mites, som iguals”

18-11-11. Lliurament de premis. Cristina del Valle interpretant una cançó amb la coral de l’IES El Palau
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18-11-11. Lliurament de premis. Imatge de l’acte de lliurament de premis. Coral IES El Palau i públic assistent

18-11-11 lliurament de premis. Autoritats, d’esquerra a dreta: Sra. Marta Vergonyós i Cabratosa, Presidenta del
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonemaison, Sra. Montserrat Gatell i Pérez, presidenta de L'Institut
Català de les Dones, Sra. Mireia Solsona i Garriga, Diputada Adjunta d'Igualtat i Ciutadania, de l'Àrea d'Atenció a
les Persones de la Diputació de Barcelona, Sra. Francina Vila i Valls, Regidora de Dona i Drets Civils de
l’Ajuntament de Barcelona, Sra. Ivonne Griley i Martinez, Directora General de Política Lingüística del
Departament de Cultura de la Generalitat deCatalunya, Sra. Montserrat Vilà i Planas, Presidenta de la
Plataforma unitària contra les violències de gènere.

18-11-11Taula rodona “Alternatives reals: transformacions des de la masculinitat”
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19-11-11 Taula rodona “Violència vers les dones, què fer des del món laboral?” D’esquerra a dreta:
Rosa Bofill Benet (CCOO, Raquel Gil i Eiroá (UGT Catalunya), Alba Garcia Sanchez (Tècnica de
Polítiques de Gènere a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat), Mònica Geronès Rovira
(experta) i Carme Catalan Piñol (CCOO)

19-11-11. Cloenda del Fòrum. Actuació Dones de Blanc.
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17-11-11 Pausa-cafè, públic assistent

17-11-11. Taula d’inscripcions, voluntariat i públic assistent
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Col·laboracions
- Entitats adherides a la Plataforma unitària contra les violències de gènere.
- 200 persones voluntàries
- Entitats quehan participat de manera activa realitzant diferents activitats
(tallers, debats, conferències, etc.): Wave, Plataforma de Mujeres Artistas
contra la violencia de género, Ca la Dona, Dones en Xarxa, Marxa Mundial de
les Dones, Grup de Dones de Crea:Safo Universitat de Barcelona, Mujeres
Pá’lante, Comunicadores amb Gràcia, Dones de Vol, Associació Candela,
Sakura-Onna, Homes Igualitaris, Dones de Blanc, Secretaria de Formació
Sindical i Cultura de CCOO, El safareig, Avalot, UGT de Catalunya, ABD.
Associació Benestar i Desenvolupament, Drac Màgic, Associació de Dones No
Estàndards, Homes en Diàleg, Secretaria de la Dona de CCOO, Dones
Juristes, Des Garbo, Asociación Deméter (membre de la COMPI), Xarxa
Vinculant, Xarxa de Dones per la Salut, Plataforma Catalana de suport al Lobby
Europeu de Dones, Cooperacció, Canviem-ho, Forn de Teatre pa’Tothom,
Impacta T Intervencions Teatrals, Nàiades, Zinhezba, Grup Antígona de la UAB,
SURT, FACEPA, Les Golfes Il·lustració, Coral de l’IES Sant Andreu de la Barca,
Associació Hèlia.
- Cessió d’Espais: Espai Francesca Bonnemaison (Diputació de Barcelona,
Centre de Cultura de Dones, Escola de la Dona i Biblioteca), Casal Lambda,
Centre Sant Pere Apòstol, Fundació Escolta Josep Carol, La Casa dels
Entremesos, Casal de Joves Palau Alòs, Mercat de Santa Caterina (Mercats de
Barcelona).
- Empreses privades: Danone, Cobega, Panrico, i Mercabarna.
- Institucions públiques: Institut Català de les Dones, Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de
Barcelona.
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Publicitat i aparició en els mitjans
Es va fer una tirada de 25000 exemplars del programa del Fòrum. La difusió es
va realitzar en diferents espais de la ciutat de Barcelona i rodalies, incloent
entitats de dones, biblioteques, centres educatius, associacions de veïns i
veïnes, centres de lleure, centres cívics, CIRD, PIAD, Centres de recursos
pedagògics, institucions públiques, universitats, etc.
Aparicions en els mitjans:
-

Article a la revista mensual l’Aurora, nº 99 Novembre 2011

-

Article al diari La Marina, de Sants-Montjuïc, Novembre 2011

-

Article al diari digital de la Vila de Gràcia, La Tortuga. 12 de novembre de
2011

-

Entrevista a Montserrat Vilà Planas al programa Ones de Dones, de
Radio Gràcia.
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Trenquem el silenci
Projecte de prevenció de la violència masclista a les AMPA, als centres
educatius i de lleure de Catalunya.
La Plataforma unitària contra les violències de gènere, aposta per l’educació
com a mesura de prevenció contra la violència de gènere, és per això que, des
de 2007 en que es va fer la primera prova pilot al Districte de Sant Martí de
Barcelona, no s’ha deixat de treballar i impulsar-lo a tot el territori català.
És tracta d’un projecte en que treballem en xarxa amb altres entitats, amb la
filosofia de la unió d’esforços.
Per això, el funcionament es centra en les reunions de coordinació, quinzenals
o mensuals segons les necessitats, per organitzar les activitats a realitzar.
A més de les entitats de la Plataforma, 16 entitats especialitzades en prevenció
de la violència masclista, ofereixen les seves activitats en el catàleg editat per
oferir als centres educatius i de lleure.
També col·laboren en el projecte alguns Consells de Dones de Districtes de
Barcelona, la Regidoria de Ciutat Vella de Barcelona, Ravaldona, els Punts
d’Informació i Atenció a les Dones, el Consorci d’Educació de Catalunya,
Associacions de veïns i veïnes i la FAPAC.

Activitats 2011
El nombre de beneficiaris reals del projecte, ha estat de 2500, que han
assistit o participat en un total de 64 activitats desenvolupades durant
2011.

Centres educatius:
I. El dia 21 de gener tenim una reunió amb l’escola del treball en la qual li
expliquem el nostre projecte i el dia 15 de març ja fem una primera
xerrada sobre assetjament en el món laboral que imparteix Sakura-onna,
amb la participació de 95 alumnes de la branca d’Administració.
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II. Impartim a joves de quart d’E.S.O, 3 tallers de role-playing a l’Institut
Numància de Santa Coloma de Gramanet. Amb la coordinadora
pedagògica d’aquest centre preparem un calendari per fer activitats
durant el curs 2011-2012
III. El dia 23 de maig fem tres xerrades participatives a l’Institut Joan Fuster
del barri de Navas, i preparem amb la coordinadora pedagògica i la
d’E.S.O un calendari per fer activitats durant el curs 2011-2012
IV. El 31 de maig visitem l’Escola d’Hosteleria, li presentem el catàleg a la
persona que porta els cicles de formació.
V. El dia

9 de juny visitem l’istitut Margarida Xirgu de l’Hospitalet de

Llobregat. El 13 de juliol comencem a fer la co-tutoria amb la tutora dels
treballs de recerca a dues alumnes per fer-ne un de violència de gènere.
VI. Al mes d’octubre, impartim tallers a dones d’ètnia gitana d’entre 18 i 30
anys, al Casal d’Infants del barri de la Mina
VII. El dia 7 d’octubre fem dues xerrades a l’Escola Sant Josep de Vilafranca
del Penedés per a joves de 3 er. i 4 rt. E.S.O
VIII. Els dimarts del mes d’octubre impartim tallers a l’IES Esteve Terrades de
Cornellà i en fem un a un grup que treballen la coeducació.
IX. Els dies 29 i 30 de novembre fem sis tallers de primària, de primer a
sisè, a l’escola Àngel Baixeras de Ciutat Vella.

Xerrada per joves IES Joan Fuster, Barcelona.

Taller Casal d’Infants del Barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
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Taller IES Numància, Sta Coloma de Gramenet

Mares i pares:
I. El dia 17 de febrer l’associació Homes en Diàleg (entitat adherida a la
Plataforma) imparteixen un taller sobre noves masculinitats, dirigit a
mares i pares del barri, al Centre Cívic Parc Sandaru de Barcelona.
II. Es fan contactes amb diverses AMPA entre elles: l’AMPA de l’IES Joan
Brossa de Barcelona, per fer activitats al setembre, l’AMPA de l’IES
Salvador Espriu de Lleida i l’ AMPA de l’Escola Duran i Bas de Barcelona
(infantil i primària).
III. Preparem amb el CIRD de Barcelona un calendari de xerrades per a
mares i pares.
IV. El departament d’Igualtat de l’ajuntament de Torrelles de Llobregat,
també ens demana tallers per les AMPA de dues escoles de primària.
V. El dia 23 de novembre fem una xerrada a l’IES Esteve Terrades de
Cornellà de Llobregat, a la que assisteixen 20 mares i pares.
VI. El dia 30 de novembre fem una xerrada de prevenció a l’escola Àngel
Baixeras de Ciutat Vella de Barcelona.
VII. En el mes de desembre,f em una xerrada per mares i pares a l’institut
Joan Brossa del districte d’Horta-Guinardó

Centres de Lleure:
I. Ens posem en contacte amb la xarxa d’instal.lacions juvenils de
Catalunya i els hi enviem el catàleg d’activitats i una carta de presentació
del projecte.
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II. El dia 18 de juliol fem un taller de teatre participatiu al camp de treball
de la casa de colònies La Muntada, del Parc Natural de Sant Llorenç
Savall, amb noies i nois de 14 a 17 anys.

Altres activitats:
I. Contactem amb centres educatius del Baix Llobregat que s’han
interessat pel projecte i el dia 18 de febrer fem una visita l’oficina
d’Igualtat de Castelldefels per oferir els tallers als centres educatius, de
lleure i entitats de dones.
II. L’àrea d’igualtat de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat es posa en
contacte amb nosaltres per col.laborar fent tallers a les escoles de
primària i les AMPA.
III. El dia 23 de febrer presentem el projecte Trenquem el silenci en un acte
organitzat per les CONC.
IV. El dia 10 de maig ens conviden a la Casa Asia, per fer presentació de la
Plataforma i dels nostres projectes a una delegació de dones xineses i
podem posar idees en comú.
V. El dia 30 de maig presentem el projecte al Consorci d’Educació de
Barcelona, i mirem de quina manera ens podem coordinar per fer
ativitats.
VI.

El dia 31 de maig intervenim en un programa de radio Comunicadores
amb Gràcia, de Ràdio Gràcia (Barcelona)

VII. El 2 de juny participem a l’acte d’homenatge a les dones assassinades,
organitzat per la Taula d’Igualtat de Granollers, i després presentem la
Plataforma i el projecte Trenquem el Silenci.
VIII. El dia 7 de juny ens reunim amb la FAPAC. Comentem la manera de fer
la difusió i de coordinar-nos per fer activitats. Coordinem accions i
acordem una avaluació final.
IX. Contactem amb l’Ajuntament de Badalona per oferir activitats.
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Activitats de sensibilització al carrer:
.
I. El dia 1 de maig posem una carpa a Sagrada Familia per Trencar el
Silenci, amb taller infantil de xapes, animació infantil, actuacions
musicals, lectura del manifest de la Plataforma, i l’Homenatge a les
dones que pateixen maltractament, a càrrec de Dones de Blanc
II. El dia 19 maig presentem el catàleg TRENQUEM EL SILENCI, a totes
les entitats, en un acte on també oferim una xerrada sobre coeducació.
III. Participació a la mostra d’entitats del dia 11 de setembre, on contactem
amb diferents instituts i presentem el catàleg.
IV. El dia 25 de novembre fem un concert solidari de gospel a l’Església del
Pi, amb la col·laboració del Cor Carlit de Gospel.
V. El mes de novembre es fa un taller de teatre participatiu obert al públic
general, on es presenta el catàleg d’activitats, conjuntament amb
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.

Reconeixements:
L’any 2011, el projecte Trenquem el Silenci, és guardonat amb el premi del
públic, del XXV Premi Maria Aurèlia Capmany, organitzat per l’Ajuntament de
Barcelona, durant els actes del 8 de març.

Imatge del lliurament de premis al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
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Xerrada per joves IES Joan Fuster, Barcelona.

Taller Casal d’Infants del Barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.

Taller IES Numància, Sta Coloma de Gramenet
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Homenatge a les dones que
pateixen violència de gènere
Des de la Plataforma, es realitzen concentracions d’homenatge a les dones que
pateixen maltractaments per donar visibilitat al fenomen davant la població:
- Concentracions als barris: amb la col·laboració de les entitats, organitzacions i
associacions de cada barri, així es crea una xarxa social sensibilitzada contra la
violència. S’ofereix informació sobre què és la violència vers les dones, com es
pot detectar, què podem fer o els recursos municipals existents.
- El 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.

Gràfica de participació:
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Concentració homenatge a les dones que pateixen violència de gènere dilluns
17 de gener de 2011 a la plaça sant jaume de Barcelona.
Trenta cinc persones es van concentrar a la Plaça Sant Jaume de Barcelona,
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per retre homenatge a les dones que pateixen violència masclista.
Dania Innab Almaslamani, de la Comunitat Palestina de Catalunya, va explicar
la situació de les dones palestines i la doble violència que pateixen amb
l'ocupació per part d'Israel.
Montserrat Vilà Planas, coordinadora de la Plataforma, va denunciar la
supressió del Programa de seguretat contra la violència masclista, del
Departament d'Interior.
Finalment, Montse Cervera, de Dones X Dones, també va denunciar els darrers
assassinats de dones que lluitaven pels dret humans a Ciudad Juarez.

Dania Innab Almaslamani, de la Comunitat Palestina de Catalunya

FEBRER
El 21 de febrer de 2011. Des que va començar l'any, 11 dones van estar
assassinades a causa de la violència masclista.
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL PHAROS, va col·laborar amb una lectura de
poemes, i amb un manifest contra la violència masclista.
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Pancarta de la concentració

MARÇ
21 de març de 2011, des de la darrera concentració, el 21 de febrer, 6 dones
van estar assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. A la
concentració van participar unes 50 persones.

Detall de la concentració del 21 de març de 2011

En aquesta ocasió, el Col·lectiu de Dones en l'Església, va col·laborar en la
convocatòria, i van fer públic un comunicat en el que demanen paritat en
l'església catòlica.
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Montserrat Vilà Planas, va fer la lectura del relat curt guanyador del XI Premi de
Relats Curts organitzat al barri de lla Sagrada Família. La Ira, de l'Eva Barro.
Durant el mes de març, es va adquirir un carretó per transportar el material des
del local de la Plataforma fins a la Plaça Sant Jaume. A més, es va renovar la
pancarta que es fa servir cada mes.
ABRIL
18 d'abril de 2011, des de la darrera concentració, el 21 de març, 4 dones han
estat assassinades a mans de les seves parelles o exparelles, de les quals 3
d'elles no superaven els 30 anys.
En aquesta ocasió, la vocalia de dones de les associacions de veïns de
Can Serra i Collblanc-Torrassa, van col·laborar en la convocatòria, i van
presentar l'associació, explicant la tasca que desenvolupen a l'Hospitalet de
Llobregat des de fa 12 anys, en la lluita pels drets de les dones.

Imatge de la concentració del 18 d’abril

Van realitzar la lectura d'un parell de poemes, realitzats per dues dones
membres del col·lectiu.
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L'homenatge a les dones assassinades, va estar protagonitzat pel repartiment
d'unes pancartes en les que apareix el lema "Un cop més, aturem la violència".
Un total de 70 persones van participar de l'acte i van desplegar la seva
pancarta, amb l'objectiu que cada dia que una dona és assassinada, es pengi
al balcó en senyal de condemna.

MAIG
El dia 1 de maig, en el marc del projecte Trenquem el silenci i durant la Festa
Major del barri Sagrada Família, es va organitzar una concentració de
sensibilització, en la que es van desenvolupar diferents activitats: taller infantil
de xapes contra la violència de gènere, exposició sobre el cicle de la violència,
dinamització teatral a càrrec de l’associació La Nave Va i homenatge a les
dones que pateixen maltractaments, a càrrec de Marina Rossell i Dones de
Blanc. Unes 1000 persones van passar durant tota la tarda als diferents actes
organitzats.

Exposició cicle de violència

Taller infantil de xapes
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Homenatge a les dones assassinades. Marina Rossell i Dones de Blanc

Persones assistents a l’acte

Com cada tercer dilluns de mes, el dia 16 de maig, més de 60 persones es van
concentrar a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, per homenatjar les dones que
cada dia pateixen maltractaments. Des de la darrera concentració, cinc dones
han estat assassinades a mans de les seves parelles o exparelles.
L'associació Dones de Vol, van col·laborar en l'organització de l'acte, amb la
lectura d'un escrit "Carta a la dona que mira" acompanyat de dues peces
musicals.
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Imatge de la concentració

JUNY
Dilluns 20 de juny, unes 300 persones es van concentrar a la Pl. Sant Jaume
de Barcelona per retre homenatge a les dones que pateixen maltractaments.
Les Dones de Blanc ens van oferir una adaptació de la seva coreografia "Dret a
Decidir"

Imatge de la coreografia de Dones de Blanc
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Aquesta coreografia va venir acompanyada d'un comunicat redactat per
l'ocasió des de la Campanya pel Dret a l'Avortament.
JULIOL
Dimecres 6 de juliol, es va convocar una concentració al barri de Sant Antoni
(Jardinets de l’Alguer, Av. Mistra amb C/ Calàbria), promoguda per la Vocalia de
Dones de l’Associació de Veïns i Veïnes. Aquesta concentració es va dur a
terme per condemnar la mort d’una veïna del barri, en que la Plataforma va
col·laborar en l’organització.
Dilluns 18 de juliol a la tarda i com cada tercer dilluns de mes, unes 100
persones es van reunir a la Plaça Sant Jaume per retre homenatge a les dones
que pateixen violència de gènere. Aquest cop ens va l’Associació de Dones
Baha’is de Barcelona que varen representar unes coreografies per expresar
mitjançant el ball, que és la violència vers les dones.

Detall de la taula informativa de l’Associació de Dones Baha’is de Barcelona

SETEMBRE
Dilluns 19 de setembre de 2011, més de 60 persones es van concentrar a la
Plaça Sant Jaume de Barcelona, per retre homenatge a les dones que pateixen
violència de gènere.
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Des de la darrera concentració, el 18 de juliol, 13 dones han mort a mans de
les seves parelles o ex-parelles, fet que fa necessària la continuïtat d'actes com
aquests per fer-ho públic i visibilitzar el problema.
Homes en diàleg, entitat membre de la Plataforma, va col·laborar en
l'organització de l'acte amb la lectura d'un manifest, i la interpretació de tres
cançons a càrrec de Miquel Àngel Pulido.
Aquest mes, es va adquirir una tela per cobrir la taula on s’exposa el material
de difusió.

OCTUBRE
Dilluns 17 d’octubre, unes 40 persones es ven concentrar a la Plaça Sant
Jaume. En aquesta ocasió, el Col·lectiu de Dones Vidues de Catalunya i
Homes Igualitaris, van col·laborar en l’organització de l’acte. Des de la
Plataforma, es va presentar el programa del VII Fòrum contra les violències de
gènere, que es desenvoluparà els dies 17, 18 i 19 de novembre a Barcelona.
També es va fer difusió del fullet.

NOVEMBRE
Dilluns 21 de novembre, tot i la pluja, unes 40 persones es van concentrar a la
Pl. Sant Jaume per retre homenatge a les dones que pateixen maltractaments.
Les companyes de CJC, Joventuts Comunistes, van fer la lectura d'un manifest
redactat per l'ocasió, i ens van oferir la possibilitat de gaudir de la cançó Quan
et quedis sense alè, del grup Más vale tarde que nunca

29

Plataforma unitària contra les violències de gènere
Rambla de Santa Mònica, 10 1ª planta 08002 Barcelona Telf. 627398316
prouviolencia@pangea.org - www.violenciadegenere.org
NIF: G63627418
Número d’inscripció al Registre d’Associacions: 29709

.
Imatge de la concentració del 21 de novembre

DESEMBRE
Dilluns 19 de desembre de 2011, unes 60 persones es van concentrar a la
Plaça Sant Jaume de Barcelona per retre homenatge a les dones que pateixen
maltractaments.
En aquesta ocasió, Montserrat Vilà Planas, va fer una lectura de les
conclusions del VII Fòrum contra les violències de gènere, celebrat els dies 17,
18 i 19 de novembre a Barcelona, i es va visualitzar un video que Michele
Bachelet, Directora Executiva d'ONU Dones, va enviar en senyal de suport a la
Plataforma unitària contra les violències de gènre, en motiu del IV Fòrum
Europeu.
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Imatges de la concentració del 19 de desembre

Aquest mes, es van editar els adhesius que es reparteixen a les persones
assistents durant cada concentració.

Concurs per l’eradicació de la
violència masclista
ACTIVITATS 2011
El projecte, es va començar a treballar durant els primers mesos de l’any, amb
el següent calendari d’activitats:
•

Durant els mesos de gener a març, es va realitzar la redacció de les bases.
En aquesta redacció han participat totes les entitats de la Plataforma, així
com diverses voluntàries i col·laboradores a títol individual.

•

El mes de juny, es van editar 10.000 unitats de les bases del concurs i es va
iniciar la seva difusió. Adjuntem un exemplar imprès d’aquestes bases a
l’expedient justificatiu.
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•

També al mes de juny, es va elaborar la composició del jurat, amb diferents
personalitats, que detallem a l’annex 1 “Acta de la resolució del jurat”.

•

Des de finals de juny, fins al mes d’octubre, s’ha estat realitzant difusió
específica dels 10.000 díptics editats, amb la següent distribució:
o Associacions de dones de Barcelona
o Escoles de primària i instituts de secundària de Barcelona.
o Facultats de diferents universitats
o Centres de recursos pedagògics
o Biblioteques públiques
o Escoles d’art i escoles de música
o CIRD
o PIADs
o Diferents espais d’oci i lleure, tant de joves com de persones adultes.
o Associacions de veïns i veïnes. Aquest punt mereix una consideració
especial, ja que des d’aquestes, es realitza un treball en xarxa molt
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productiu per fomentar la participació de la resta del teixit associatiu
del barri. A més, les persones membres de les AVV, realitzen visites a
les escoles i instituts per fomentar la participació de l’alumnat i el
professorat, involucrant-los així en la lluita contra la violència
masclista.
A més, s’han fet diversos enviaments de correu electrònic amb la versió digital
de les bases, així com distribució a diferents webs, blocs i xarxes socials
d’Internet. A més, des de l’edició de les bases fins el mes de setembre, les
bases del concurs han estat portada de la web de la Plataforma
www.violenciadegenere.org
•

Durant els mesos de juny a octubre, es va realitzar una recerca exhaustiva
d’empreses que puguessin patrocinar els premis del concurs, i així poder
destinar aquests recursos econòmics a d’altres àrees més de contingut i de
sensibilització. Però la recerca no va tenir èxit, i per això es van haver de
comprar els premis amb la subvenció rebuda. Enguany, el primer premi va
consistir en un llibre electrònic i el segon en un reproductor de música.

•

Durant els mesos de setembre i octubre, un equip de tres persones
voluntàries, van estar gestionant la recepció de les obres del concurs, i
organitzant-les per poder enviar-les correctament al jurat.

•

Finalment, s’han rebut 180 obres en total, distribuïdes en 105 obres
literàries, 70 de format lliure i 3 composicions musicals. A l’Annex 2, en
format CD, recopilem les obres guardonades en l’edició 2011 del concurs.

•

Per últim, les obres presentades a concurs, van tenir un espai d’exposició,
on es van poder contemplar durant el mes de novembre, al Centre de
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, que va servir d’espai de
sensibilització, i també de promoció del concurs, per augmentar la
participació de cara a l’any vinent.

•

El dia 18 de novembre a les 12,30h, es va dur a terme la cerimònia de
lliurament de premis a La Sala de l’Espai Francesca Bonnemaison, amb
l’aformanet complert, unes 280 persones, a més de 138 que van poder
visualitzar-la a través de circuit tancat de TV des de La Cuina. Cristina del
Valle, presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de
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Género de Madrid, va presentar l’acte, i va interpretar la cançó “Rescatar
una Ciudad”, de l’àlbum “Tiempos Rotos”, conjuntament amb els nois i noies
de la Coral de l’IES El Palau de Sant Andreu de la Barca. La mateixa Coral,
va oferir una actuació de cant i dansa, dirigits per la seva Directora Sissi
Martin. El Grup Dones de Blanc van realitzar una coreografia amb les
alumnes que van assistir al taller “Expressem des del propi gest” durant el
Fòrum contra les violències de gènere el mateix divendres 18 de novembre.
Finalment, les autoritats convidades van realitzar el lliurament de premis a
les persones guardonades.

Dones de Blanc
Dones de blanc es un grup de dones de totes les edats i procedencies que es
reunieix setmanalment per treballar l’expressió corporal a través de
coreografies contra la violencia de gènere, amb l’objectiu de sensibilitzar a la
població de la problemàtica social de la violencia masclista.
Periodicament unes deu vegades a l’any, realitza actuacions i tallers ens espais
i centres públics.
El grup compta amb unes trenta voluntàries que participen de manera regular i
unes vint més que s’afeixeixen en actuaciones puntuals.
Durant el darrer any les Dones de Blanc han actuat en varis actes el dia
internacional contra les violències de gènere :
•
•
•
•

Fòrum contra les violències de gènere
Plaça Sant Jaume
Plaça Bonanova
Taller per a adolescents al Fòrum contra les violències de gènere

També ha actuat ha altres centres públics per a sensibilitzar a la població d’una
manera amena contra la realitat social de les violències de gènere. Altres
actuacions i tallers de les dones de blanc han sigut:
•

Actuació de Dones de Blanc, amb la coreografia “El cicle de la violència”
a la inauguració de l'Associació Cultural Torre dels Ocells-Galería
Bernet, el 9 de desembre

•

Taller per a adolescents a l’escola Joan Brossa d’Horta
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RECULL D’ACTIVITATS 2011
Activitats organitzades per la Plataforma
•

Concentracions homenatge a les dones que pateixen violència, el tercer
dilluns de cada mes a la Plaça Sant Jaume de Barcelona

•

Concentració de sensibilització a la Festa Major de la Sagrada Família,
amb l’actuació de les Dones de Blanc, taller infantil de xapes, animació
infantil a càrrec de “La nave va”, i parada informativa per difondre els
projectes de l’entitat, l’1 de maig de 2011

•

Presentació del llibret “Derecho de las mujeres a la libertad sin
violencia”, recull de les ponències del VI Fòrum contra les violències de
gènere i II Fòrum europeu, el 8 d’abril.

•

Presentació del catàleg d’activitats del projecte Trenquem el silenci, al
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, el 16 de maig.

•

Paradeta informativa a la Mostra d’Entitats Catalanes de l’11 de
setembre a l’Avinguda Lluís Companys.

•

Sopar presentació del VII Fòrum contra les violències de gènere i el IV
Fòrum

europeu,

al

Centre

de

Cultura

de

Dones

Francesca

Bonnemaison, el 30 de setembre.
•

Inauguració de l’exposició “La violència oculta” a l’Espai Francesca
Bonnemaison, el 7 de novembre.

•

Ponència de Montserrat Vilà Planas a la Cloenda de les I Jornades sobre
el maltractament psicològicen l’àmbit de la parella: La Trampa,
organitzades per Dones de Vol, el 12 de novembre al Centre Cívic Can
Basté.

•

Actuació de les Dones de Blanc a la Pl. Bonanova el 24 de novembre,
en els actes contra la violència masclista organitzats pel Districte de
Sarrià-Sant Gervasi.

•

VIII Fòrum contra les violències de gènere, 18 i 19 de novembre a
l’Espai Francesca Bonnemaison

•

IV Fòrum europeu contra les violències de gènere, el 17 de novembre a
35

Plataforma unitària contra les violències de gènere
Rambla de Santa Mònica, 10 1ª planta 08002 Barcelona Telf. 627398316
prouviolencia@pangea.org - www.violenciadegenere.org
NIF: G63627418
Número d’inscripció al Registre d’Associacions: 29709

l’Espai Francesca Bonnemaison.
•

VII Concurs per l’eradicació de la violència masclista

•

Actuació de Dones de Blanc, amb la coreografia “El cicle de la violència”
a la inauguració de l'Associació Cultural Torre dels Ocells-Galería
Bernet, el 9 de desembre

•

Organització sopar d’agraïment al voluntariat, i balanç del VII Fôrum
contra les violències de gènere, el 15 de desembre.

Com fem xarxa? Participació de la Plataforma en d’altres
xarxes que treballen contra la violència masclista
•

Participació a la Comissió 8 de Març, que s’encarrega de preparar els
actes per commemorar el Dia Internacional de les Dones.

•

Participació a les reunions de valoració del 25 de novembre de 2010, i a
la Comissió de preparatius del Dia Internacional Contra la violència vers
les dones de 2011

•

Participació a la Campanya pel Dret a l’Avortament

•

Participació de la Plataforma al Consell de Dones de Ciutat Vella

•

Participació en el Consell de Dones de l’Eixample

•

Participació en el Consell de Dones d’Horta-Guinardó

•

Participació en el Consell de Dones de Barcelona

•

Participació de la Plataforma a Ravaldona, la Taula d’entitats de dones
del Raval.

•

Participació en el Consell Nacional de Dones de Catalunya

•

Participació al Consell de Seguretat de Catalunya

Activitats en les que participa la Plataforma
•

Assistència a l’Acte institucional de l’Institut Català de les Dones,
commemoratiu del 8 de març.
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•

Assistència a l’Acte Institucional commemoratiu del 8 de març, organitzat
per l’Ajuntament de Barcelona, a l’acte de lliurament de premis “Maria
Aurèlia Capmany”, en que el projecte Trenquem el silenci, va estar
guardonat amb el premi del públic.

•

Participació al Mercat Solidari d’EUIA, amb un stand informatiu,

•

Participació al III Cros contra les violències de gènere, amb un stand
informatiu, 23 d’octubre, al Parc de Joan Miró de Barcelona.

•

Participació a la Cursa de Dones de Barcelona, incloent informació a les
motxilles de benvinguda que es donava a cadascuna de les participants,
el 6 de novembre.

•

Col·laboració amb la Pedalada de sensibilització al Poliesportiu Frontó
Colom, cedint banderoles informatives, el 24 de novembre.

•

Col·laboració amb l’equip femení de Volleyball, cedint banderoles
informatives per un partit de sensibilització, el 19 de novembre.

•

Concert solidari en benefici del projecte Trenquem el Silenci, amb el Cor
Carlit de Gospel, a l’Església del Pi el 25 de novembre.

•

Taula rodona Montserrat a Gràcia

•

Taula rodona sobre violència masclista, organitzada per Dones amb
Iniciativa, el 28 de novembre a Barcelona.

•

Participació de Montserrat Vilà a la Conferència anual organitzada per
Wave, l’11, 12 i 13 d’octubre a Roma.

•

Participació de Montserrat Vilà Planas a l’Àgora d’Experiències al II
Congrés Europeu del Voluntariat, l’11 de novembre a Barcelona.

•

Assistència al seminari de “Cap a la cohesió social a europa:
connexió entre administració, agents socials i polítiques”, organitzat per
CREA (Universitat de Barcelona), el 20 de setembre a la seu del
Parlament Europeu a Barcelona.

•

Participació a les Jornades sobre "Llei 1/04 de mesures integrals contra
la violència de gènere. Anàlisi de sis anys d'aplicació", organitzades per
Dones Juristes, el 2 i 3 de juny al Col·legi d’Advocats de Catalunya.

•

Presentació de la Plataforma al debat “Mujeres y participación pública:
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organizaciones de mujeres, participación social y prestación de servicios
públicos”, a la Casa Àsia de Barcelona, el 10 de maig.

Barcelona, febrer 2012
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