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MEMÒRIA DE LA PLATAFORMA UNITÀRIA
CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE
Presentació
La Plataforma unitària contra les violències de gènere, és una entitat sense ànim de lucre que treballa des
de fa 10 anys amb l’objectiu d’aglutinar totes aquelles persones que des de diferents sensibilitats volen
erradicar la violència cap a les dones de la nostre societat. L’àmbit geogràfic d’actuació, és tot el territori
català. Sense detriment del treball en xarxa amb organitzacions de dones de tot l'Estat i d'Europa.
La Plataforma, constituïda legalment com a associació el 2004, treballa en xarxa amb les 107 entitats * que
s’han adherit durant aquests anys i que tenen l’estatus de sòcies.
L'entitat jurídica de la Plataforma, és d'Associació. La integren persones jurídiques (les entitats adherides) i
persones físiques (sòcies individuals). Nombre d'associades: 107 entitats i 82 persones físiques.

Semblança de la Plataforma
El 20 de novembre de 2002, la Plataforma va començar el seu camí, amb un acte inicial al qual van assistir
cent persones, al Centre Cultural Casa Elizalde de Barcelona. Amb el suport de la Regidoria de Dones de
l'Ajuntament de Barcelona, Sra Lourdes Muñoz i l'Institut Català de la Dona.
Va nèixer del moviment veïnal al barri de la Sagrada Família, quan la Vocalia de Dones de l'Associació de
Veïns i Veïnes, va rebre nombroses peticions d'ajuda de dones del barri que patien maltractaments. Les
dones més compromeses de la vocalia, van detectar la manca de recursos públics i privats, d'informació i
atenció a les dones, i la manca de coneixement del fenòmen de la violència masclista entre la ciutadania i
entre les institucions.
La pressió social sobre el problema començava a arribar a tot el teixit associatiu i requeria la unió i la
formació d'un moviment per erradicar la violència de gènere. No n'hi ha prou amb una concentració el 25
de novembre de cada any, es necessita l'acció d'una forta xarxa cada dia per canviar els paràmetres
socials que la fan possible.
Amb l'objectiu de sensibilitzar i prevenir la violència contra les dones i d'acord amb un Manifest amb les
reivindicacions i mesures institucionals més urgents i resumides en les consignes TOLERÀNCIA ZERO i
PROU AGRESSIONS, es va constituir la Plataforma amb la signatura de les primeres 19 entitats.
Des de novembre de 2002 fins 2004, la Plataforma va rebre el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya com a tal, però amb el document fiscal d'algunes associacions integrants.
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El 12 de setembre de 2004, es va constituir legalment la Plataforma unitària contra les violències de
gènere, amb 22 entitats adherides inicialment. L'acte va tenir lloc a l'Espai Francesca Bonnemaison de
Barcelona.
Els primers actes de sensibilització ciutadana (concentracions) van ser en diferents barris de Barcelona:
Sagrada Família (23 de febrer de 2003), Nou Barris, (11 de maig de 2003); Horta-Guinardó (6 de juliol de
2003); Gràcia (23 novembre 2003), Sants-Montjuïc (29 de febrer de 2004); les Corts (1 juliol de 2004); Sant
Martí (10 novembre de 2004).

Sagrada Familia-Dones de Blanc, 23 de febrer de 2003

Concentració Sants –Montjuïc, 29 de febrer de 2004

Horta-Guinardó (6 de juliol de 2003)

Concentració barri Les Corts, 1 juliol de 2004

El 27 de novembre de 2004 va tenir lloc el primer acte multitudinari de presentació de la Plataforma en un
concert solidari, en el qual diversos artistes reconeguts van recolzar el treball de la Plataforma i amb la
nova consigna de Trenquem el SILENCI, en la qual totes i tos podem fer alguna cosa contra la violència
cap a les dones.
En l’organització de l’esdeveniment van participar tots els departaments de l’Ajuntament de la ciutat i de la
Generalitat de Catalunya, així com la majoria del teixit associatiu de la ciutat i de Catalunya. Van assistir
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1500 persones, entre elles representants de les institucions i va suposar la consolidació de la Plataforma
com a moviment social contra la violència a les dones amb més de 60 entitats adherides.

Cartell concert 2004

L'any 2005, amb l'experiència del treball dels dos primers anys, vàrem ampliar els nostres objectius per
consolidar la xarxa i el treball en equip. Comencem a organitzar un Fòrum on cada entitat pogués
expressar les seves idees en els debats i enriquir-se amb les altres, al mateix temps que cada dia
arribàvem a més àmbits socials: centres educatius, centres d'oci i cultura. Durant dos dies, 25 i 26 de
novembre, es va realitzar el I Fòrum contra les Violències de gènere al Casinet d'Hostafrancs de
Barcelona.En l'actualitat, i des del 2005, s'organitza a l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona.
Des de l'any 2006, el tercer dilluns de cada mes a la Plaça Sant Jaume, es fa una concentració per retre
homenatge a les dones que pateixen maltractaments. Cada mes una de les entitats que conformen la
Plataforma s'ocupa de preparar l'acció que fa que puguem recordar a cadascuna de les dones
assessinades.

3

Plataforma unitària contra les violències de gènere
Rambla Rambla
de Santa
deMònica,
Santa Mònica,
10 1ª planta
10 1ª08002
planta
Barcelona
08002 Barcelona
Telf. 627398316
Telf: 627398316
prouviolencia@pangea.org
- www.violenciadegenere.org
NIF: G63627418
Número d’inscripció
mail: prouviolencia@pangea.org
al Registre d’Associacions: 29709
web: www.violenciadegenere.org
Número d’inscripció al Registre d’Associacions: 29709

.
Concentració Pl. Sant Jaume, 18 de febrer de 2008

El 2007 es va realitzar la primera prova pilot del projecte Trenquem el Silenci a Barcelona, sorgit en el
Consell de Dones de Sant Martí que van apostar per treballar multidisciplinadament amb altres institucions,
serveis i professionals per elaborar un projecte compartit i coordinat. Les conclusions obtingudes, ens van
animar a continuar en el projecte per fer-ho extensiu a la resta de districtes de Barcelona i Catalunya, i a
tots els agents implicats en l'educació, reglada i d'oci: personal docent, alumnat i famílies. Des de llavors, el
projecte ha derivat en un programa anual de caràcter molt ambiciós, que es desenvolupa cada any.
Des de la seva creació, l'activitat de la Plataforma i la seva repercussió pública, no han deixat d'augmentar
any rere any. Ha passat a ser el col·lectiu social de referència a l'hora de tractar temes contra la violència
de gènere. Mostra d'això són les nombroses aparicions en mitjans de comunicació que es realitzen cada
any. Durant 2011, es van publicar 4 notícies en premsa escrita (tant en paper com digital), 6 intervencions
en programes de ràdio i 2 aparicions en televisió (1 autonòmica i 1 nacional). Com a mostra, adjuntem
l'article "El model sexista no desapareix en els joves" publicat a El Periódico de Catalunya el 25 de
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Novembre 2011

Programes i projectes
En l'actualitat, s'estan executant un total de 7 programes i 2 projectes:
1. Trenquem el silenci en els centres educatius i de lleure, i a les famílies de Catalunya. Programa de
prevenció de violència de gènere a través de la formació dels tres col.lectius principals: alumnat,
professorat i famílies. Aprofitant la xarxa que formen les entitats de la Plataforma, oferim les activitats de
prevenció recollides en el catàleg, i fomentem la seva realització. El 2011, 2000 persones es van beneficiar
directament de les activitats del projecte, i unes 6000 de manera indirecta.
2. Fòrum contra les violències de gènere. El 1r Fòrum es va realitzar l'any 2005, i va sorgir de la necessitat
de crear un espai de reflexió, participació i aprenentatge que contribuís a la prevenció de les violències de
gènere. Un espai per trencar el silenci a través de la participació activa de totes les persones assistents. Va
dirigit a joves i adolescents, mares, pares i familiars, a professionals de la salut, de l'educació, de la
informació, del món jurídic i de la seguretat, al teixit associatiu de Catalunya i a la ciutadania en general.
Aquest Fòrum consisteix en el desenvolupament de tallers, xerrades, vídeo-fòrums, teatres participatius,
taules rodones, seminaris i conferències a través dels quals es pretén que les persones assistents,
reflexionin cap a la violència de gènere i puguin extreure aprenentatges que contribueixin a prevenir en les
seves relacions afectives i socials.
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L'any 2012, es durà a terme els dies 15, 16 i 17 de novembre a l'Espai Francesca Bonnemaison de
Barcelona. L'última edició, va resultar un èxit de participació, amb 1700 persones assistents, entre elles
800 nois i noies joves que van realitzar un total de 29 activitats de prevenció simultànies. Es va llançar un
tiratge

de

25.000

exemplars

del

programa,

que

van

ser

repartits

en

la

seva

totalitat.

Històric de cartells del Fòrum:
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Fòrum europeu contra les violències de gènere. Atesa la necessitat de treballar en xarxa amb altres entitats
a nivell europeu, per ampliar l'impacte de les accions i compartir experiències, des de 2008, es va ampliar a
tres dies, dedicant un al àmbit europeu, que té com a objectius:
-

Comparar les realitats en les diferents nacions europees de la violència contra les dones.

-

Analitzar les creences i els estereotips transculturals que sustenten la violència cap a les dones.
Visió històrica i cultural.

-

Visibilitzar les manifestacions socials transnacionals referents a la violència de gènere.

-

Compartir maneres d'entendre la prevenció entre els diferents agents europeus.

-

Compartir experiències i informació sobre recursos i bones pràctiques, casos d'èxit, entrebancs,
punts forts i febles de les diferents accions, programes i projectes que es presentin en el Fòrum
europeu.

-

Evidenciar la violència de gènere dins dels conflictes bèl·lics.

-

Potenciar el treball en xarxa en els àmbits de l'Estat Espanyol i de la Comunitat Europea.
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Durant les diferents edicions del Fòrum Europeu, han col·laborat diverses personalitats públiques, així com
nombroses persones expertes en els seus camps específics, dins de la problemàtica de la violència de
gènere.

.

VII Fòrum contra les violències de gènere. D’esquerra a dreta: Carme Catalan Piñol (Xarxa de Dones per laSalut), Cristina del Valle
(Plataforma de Mujeres Artistas contra la violencia de género), Montserrat Vilà Planas (Plataforma unitària contra les violències de
gènere), Vera Baboun (professora 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 (Cooperació). Edició 2011.

VI Fòrum contra les violències de gènere, 2010. D’esquerra a dreta: Ana Bella (Presidenta de la Fundación Ana Bella de Sevilla),
Rafaela Pastor (Plataforma andaluza de apoyo al Lobby Europeo de mujeres), Dr. Miguel Lorente Acosta (Delegado del Gobierno
para la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad), Montserrat Vilà Planas (Presidenta de la Plataforma unitària contra les violències
de gènere)
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VI Fòrum contra les violències de gènere. D’esquerra a dreta: Carmen Romero López, Eurodiputada en el Parlamento Europeo,
Montserrat Vilà Planas (Presidenta de la Plataforma unitària contra les violències de gènere)

3. Concurs per l'erradicació de la violència masclista. Va sorgir com a idea per desenvolupar una eina de
reflexió durant la preparació, difusió i aprofundiment del tema tractat en el Fòrum. La del 2012 serà la
setena edició. Les persones participants reflexionen sobre el fenomen de la violència de gènere a través de
la literatura, les arts plàstiques i la música, ja que hi ha tres categories: format lliure, format literari i musical.
De cada un dels formats, es consideren tres categories per edat: de 12 a 15 anys, de 16 a 19 i més de 20.
Cada any es presenten més de 300 obres que són exposades al Centre de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison durant el mes de novembre. Durant el Fòrum, es porta a terme la cerimònia de lliurament de
premis al mateix espai, on acudeixen les representants de les institucions que col·laboren en l'organització
de l'esdeveniment.

Cristina del Valle interpretant una cançó amb la coral del IES

Imatge de l’acte d‘entrega de premis. Coral IES El Palau i

El Palau

públic assistent
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Imatge de l’acte d’entrega de premis. Autoritats, d’esquerra a dreta: D ª. Marta Vergonyós Cabratosa, Presidenta del Centre de
Cultura de Dones Francesca Bonemaison, D ª. Montserrat Gatell Pérez, presidenta de El Instituto Catalán de las Mujeres, Sra. Mireia
Solsona Garriga, Diputada Adjunta de Igualdad y Ciudadanía, de l’Àrea d’ Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, D ª
Francina Vila Valls, Regidora de la Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, D ª Ivonne Griley Martinez, Directora General de
Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, D ª Montserrat Vilà Planas, Presidenta de la
Plataforma unitària contra les violències de gènere.

4. Concentracions homenatge a les dones que pateixen maltractaments. Per apropar la lluita als barris,
realitzem concentracions homenatge a les dones que pateixen maltractaments. En l'organització d'aquest
acte 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 mitjançant panells i
taules amb informació la gent del barri poden sensibilitzar-se sobre el què és la violència contra les dones,
com es pot detectar, què podem fer o els recursos existents, tant públics com privats. Les dones
assassinades sovint queden invisibilitzades o representades per xifres i someres notes en els mitjans.
Des de la Plataforma els retem homenatge el tercer dilluns de cada mes a la Plaça Sant Jaume de
Barcelona. Cada mes una de les entitats que conformen la Plataforma s'ocupa de preparar l'acció que fa
que puguem recordar a cadascuna de les dones assassinades durant el mes. La finalitat del projecte és
erradicar la violència de gènere, a través de la sensibilització de la ciutadania i de la visibilització de la
problemàtica social, i consolidar i ampliar la xarxa social i ciutadana sensibilitzada contra la violència de
gènere.
5. Web Prou Agressions! La Plataforma és el marc de referència a Catalunya en el seu àmbit de treball
específic dins de la transformació de les relacions entre gèneres. La pàgina web de l'entitat, pretén crear
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 Internet. Es tracta d'una de les eines més potents
de comunicació actual, que volem potenciar i adequar a la web. 2.0. A més de la web, la Plataforma
disposa de canal Youtube, de perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter i àlbum web de Picasa.
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6. Dones de Blanc, és un grup d’expressió corporal format per unes 30 dones que, a través d’accions
culturals, fa arribar missatges de sensibilització, fomentant la cultura entre la població en general i entre la
joventut en particular. L’any 2005 es va formalitzar el grup, amb l’objectiu de gaudir d’un espai de reflexió, i
de crear coreografíes que després es representen en diferents barris i locals de Barcelona. Fins ara, són
cinc les coreografies creades: Dones en llibertat, Dret a decidir, Lluny de ser qui sóc, Obrint camins, La
solitud de les dones d'aquí i d'allà. Durant 2012, van realitzar un total de 9 actes reivindicatius al carrer en
diferents ocasions (Festa Majors de diferents barris, actuació a la Facultat d'Història de la Universitat de
Barcelona, Inauguració de l'Associació Cultural Torre dels Ocells-Galeria Bernet, manifestació 25 de
novembre, concentració contra la violència de gènere a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, cloenda del VII
Fòrum contra les violències de gènere)

Actuació Dones de Blanc a la clausura del V Fòrum contra les violències de gènere

7. Exposicions artístiques contra la violència masclista. Des de l'any 2009, es va creure necessari ampliar
el ventall de col·lectius als quals fer arribar el missatge de lluita contra la violència de gènere. Entre
ells,vam detectar que una bona manera era implicant a col·lectius d'artistes a les activitats de
sensibilització. Per això, es va crear un projecte d'exposicions, que a dia d'avui s'ha consolidat com a
programa anual de la Plataforma. El 2009, un col·lectiu variat de vuit artistes (escultores, pintores,
il·lustradores, fotògrafes), va crear l'exposició itinerant "Trenquem el Silenci" que va poder visualitzar en
dos llocs diferents.
El 2010, el col·lectiu de il·lustradores Les Golfes Il•lustració, es va unir a la Plataforma per executar la part
artística del programa anual d'exposicions. El 2010, l'exposició Si les parets parlessin va ser exposada en
quatre sales diferents de Catalunya, i La violència oculta el 2011, que es va fer exclusivament per exposar
durant el VII Fòrum contra les violències de gènere.
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Cartell exposició 2009

Cartell exposició 2010

Imatge exposició 2011

8. Cooperació internacional. El 2011 la Plataforma va col·laborar en el desenvolupament del projecte
"Apoderament de les dones víctimes del conflicte armat al voltant de la Llei de Víctimes, Llei de Restitució
de Terres i processos de recuperació de la memòria històrica a la regió de Magdalena Medio de
l'Organització Femenina Popular de Colòmbia, a la qual es va encarregar de la part de difusió del projecte i
sensibilització ciutadana. Per això es va organitzar una xerrada Veus de Dones en els conflictes armats pel
dret a una vida lliure de violències, l'11 d'abril de 2012.
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El projecte va complir la finalitat de donar poder a dones víctimes del conflicte armat de 4 municipis de la
Regió per obtenir major capacitat d'incidència social i política al voltant de la Llei de Víctimes i la Llei de
Restitució de Terres, així com major capacitat de lideratge en el desenvolupament de processos de
reconstrucció de la memòria històrica. Es tracta de garantir la seva visibilització, reconeixement i
dignificació com a víctimes. Projecte desenvolupat per l'Associació Helia, en conveni amb el Col·lectiu
Maloka, la Marxa Mundial de dones de Catalunya, Plataforma unitària contra les violències de gènere, dut
a terme a Colòmbia per l'Organització Femenina Popular de Colòmbia.

.

9. Xarxa d'agents contra la violència cap a les dones.
Com a novetat en el VII Fòrum contra les violències de gènere, a través del projecte "Trenquem mites, som
iguals" impulsat per l'Associació Helia i la xarxa europea WAVE, es va fer una trobada debat, en el qual 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 en els seus respectius països, i durant una setmana van fer un intercanvi d'informació
a Barcelona. En la trobada i posada en comú, es va 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 posar en
marxa un projecte de creació de la figura dels agents d'igualtat en els centres, per constituir-se en
persones referents pels seus companys i companyes, en la temàtica de la violència de gènere.
Aquest projecte es materialitzarà el 2012 en una prova pilot, per a la creació d’una xarxa d’agents actius i
actives contra la violència cap a les dones en diferents instituts d’Educació Secundària (en endavant IES)
de la ciutat de Barcelona composta per alumnat de 2 IES, de la ciutat. A cada IES un mínim de 4 alumnes
(un de cada curs) membres de les associacions d'estudiants desenvoluparan el paper d'agents actius
contra la violència cap a les dones.
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Trobada debat entre joves d’Àustria i Barcelona, del projecte
"Trenquem mites, som iguals", durant el VIII Fòrum contra les violències de gènere, 2011

Funcionament de l’entitat
Organització Interna: Assamblea, Junta, Comisions i/o Grups de Treball.
L'entitat funciona de manera assembleària. Totes les persones membres de l'associació, tenen veu en les
reunions de l'Assemblea General, on els acords presos tenen el caràcter de sobirans, i on només les
entitats membres i les persones associades tenen dret a vot, i on les decisions es prenen per consens.
Aquesta Assemblea, es reuneix com a mínim tres vegades l'any, i en ella es realitza la renovació de
càrrecs, el balanç anual de comptes, s'aprova el pressupost anual i s'acorden les línies més generals
d'evolució dels programes i projectes de l'entitat.
La

Junta

es

reuneix

mensualment

i

està

formada

per

Presidenta,

Secretària

i

Tresorera.

Les comissions o grups de treball (en endavant GT), es reuneixen més sovint, segons les necessitats de
cada programa. Cada GT està liderat per una coordinadora, i compost per les persones delegades de les
entitats i persones voluntàries. Hi ha un GT per a cada programa o projecte, que treballa continguts,
metodologia, logística, etc. d'acord amb els objectius del programa.
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Les entitats adherides, aporten una persona delegada, que fa d'enllaç amb la Plataforma, i que alhora
col·labora en alguns dels GT de cada programa o projecte.
El nostre objectiu estratègic de treballar en xarxa amb totes les entitats fa fonamental la relació estreta i de
mútua col·laboració en el dia a dia. El fet de formar part d'una xarxa tan àmplia, tant en nombre d'entitats
que la conformen, com en l'especialització de cadascuna d'elles, enriqueix ambdues parts en l’elaboració
dels programes.
La Plataforma nodreix a les entitats de continguts consensuats per àrees molt diferents de la societat, i
planteja un escenari unitari, que conforma un moviment social contra la violència a les dones, fonamental
per a l'èxit en la seva erradicació.
La comunicació amb les entitats, es realitza principalment a través de la participació presencial en les
reunions dels GT i el posterior enviament de l'acta, aixecada per la secretària. A més, amb treball en línia,
a través del correu electrònic (prouviolencia@pangea.org), del telèfon mòbil (627.398.316) o de la nostra
pàgina web (www.violenciadegenere.org).
Totes les entitats a través de la persona delegada, el voluntariat i altres col·laboradores, reben les
convocatòries, actes de reunions i activitats de la Plataforma, per correu electrònic o via telefònica.

Recursos:
1. Recursos estructurals
La seu de la Plataforma, situada a la Rambla de Santa Mònica, 10 de Barcelona, està composta per un
despatx i una sala de reunions, que ocupen uns 60m2 i que tenen un cost de 2.600 € a l'any, amb
algunes despeses corrents incloses i tenint accés a sales de reunions i d'actes que compartim amb
altres

entitats.

En aquesta seu, es desenvolupa el gruix de l'activitat diària, sent el lloc de treball de les dues persones
contractades, així com el de les voluntàries quan es requereix. També és on es reuneixen la Junta i els
GT.
En el cas de l’Assamblea, es realitza a l’Espai Francesca Bonnemaison, per ser el lloc emblemàtic i
centre cultural de dones de Barcelona i on també s’organitza el Fòrum anual.
Al despatx, hi ha habilitats quatre llocs de treball, amb equipament informàtic, connexió a Internet i
telèfon fix i mòbil.
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L'entitat disposa d'estructura suficient per desenvolupar els projectes que es duen a terme en
l'actualitat. No obstant això, l'ànim de creixement de l'entitat, fa que constantment s'inverteixi temps de
treball, en la recerca de recursos, tant econòmics com d'una altra índole.
2. Recursos Humans
L'equip de personal contractat per la Plataforma, actualment està format per dues persones.
- Coordinadora de projectes, contractada de forma indefinida, des de juliol de 2008, dedicada a temps
complert a tots els programes de l'entitat.
- Coordinadora del programa Trenquem el SILENCI, contractada per obra i servei al 70% de la jornada. Es
mantindrà l'entitat mentre existeixi finançament. Aquesta persona es va contractar al setembre de l’any
2010 a través d'un pla d'ocupació, subvencionat pel Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, amb un contracte temporal de 6 mesos de durada. Era una dona en situació d'atur de llarga
durada, i sense rebre cap prestació des d'1 any abans.
El personal voluntari, està format per 82 persones, amb formacions diferents, de totes les franges d’edat i
d’ambdós sexes.
La Plataforma, fomenta la participació interna del voluntariat, facilitant l’accés a totes les activitats
desenvolupades, així com als Plens i GT.

Propostes de millora en la gestió de l’entitat
La Plataforma unitària contra les violències de gènere disposa d’una organització complexa, a causa de la
seva organització interna, malgrat ser una associació, el motor del seu funcionament sempre han estat les
entitats adherides.
És per això, que des de fa anys es debat de quina manera ha d’evolucionar. Donada la complicada situació
socio-econòmica actual en el nostre entorn, es fa més necessari que mai el treball en xarxa amb les
institucions, el teixit social, i les persones individuals que cada dia treballen per erradicar la violència
masclista de la societat.
Per això, l’ànim de la Plataforma és millorar la seva organització interna i adoptar mesures que millorin la
qualitat de la seva gestió. També per això, s’han millorat diverses àrees que detallem a continuació, amb
l’objectiu de treballar per aconseguir la Declaració d’Utilitat Pública.
1. Voluntariat:
- Un total de 82 persones formen el voluntariat de la Plataforma.
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- Aprofitant que en el 2011 es va celebrar l’Any Europeu del Voluntariat 2011, la Plataforma va decidir
redactar un Pla de voluntariat, amb l'objectiu de consolidar la seva relació amb les persones voluntàries.
- La Plataforma, va participar en un grup de treball, amb altres entitats, durant el II Congrés Europeu del
Voluntariat, celebrat a Barcelona els dies 9, 10 i 11 de novembre, que va resultar molt enriquidor.
- El Pla es va començar a implementar a finals del 2011, amb un gran resultat. Un total de 9 noves
voluntàries es van incorporar gràcies a la campanya de difusió realitzada.
- A grans trets, s'han establert protocols d'actuació en diversos àmbits de la relació amb el voluntariat:
primera rebuda, acollida, formació, fidelització i sortida. A més, s'ha estructurat tot el personal, en funció del
seu perfil i de les tasques en què es troben més còmodes treballant.
- La participació del voluntariat en l’entitat, és bàsica per al seu funcionament diari. Aquest voluntariat, a
més de col·laborar en les diferents tasques que estan encomanades, dins dels diferents programes, té
oberta la participació a totes les reunions de l'entitat, incloses les assemblees.
Tenen accés a totes les convocatòries de reunions, les actes i les activitats que s'organitzen des de l'entitat.
A més, s'organitzen formacions específiques adreçades al voluntariat, i es convida a la participació a la
resta de formacions.
- El mateix pla de voluntariat, es va redactar gràcies a la col·laboració de dues voluntàries. Des de la
creació del pla, s'ha establert un canal de comunicació directe amb el voluntariat a través del c / e
voluntariat@violenciadegenere.org.
- Per finalitzar l'any, es va realitzar un vídeo d'agraïment a la tasca del voluntariat, presentat a la clausura
del VII Fòrum contra les violències de gènere, el dia 19 de novembre a l'Espai Francesca Bonnemaison de
Barcelona. Pot veure el vídeo a www.violenciadegenere.org

2. Base de dades.
- A finals de 2010 es va crear una base de dades per registrar tots els contactes acumulats per l'entitat des
dels seus inicis. La creació de la base de dades es va realitzar gràcies a la col·laboració d'una voluntària i
un voluntari, conjuntament amb les treballadores de l'entitat.
- Durant 2011 s'ha treballat en l'actualització de tots aquests contactes i en la seva organització. De manera
contínua, es realitza un manteniment i actualització de les dades de contacte.

3. Pla comptable
- Un dels objectius marcats per a l'any 2011 va ser millorar el control comptable de l'entitat.
- Es va adquirir un programa de comptabilitat i les treballadores de la Plataforma van rebre una formació
específica, per utilitzar-lo de manera correcta.
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Participació a la xarxa contra la violència masclista
Com fem xarxes? Des dels inicis, la Plataforma ha cregut en la suma d'esforços com a metodologia per
aconseguir l'objectiu d'erradicar la violència de gènere. És per això, que participa en:
•

Col·laboració en la redacció, seguiment i desplegament de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de
les dones a erradicar la violència masclista, a través de la representant de la Plataforma en el
Consell Nacional de Dones de Catalunya.

•

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

•

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

•

Participació en la campanya pel dret a l’Avortament

•

Participació de la Plataforma en el Consell de Dones de Ciutat Vella (Barcelona)

•

Participació en el Consell de Dones de l’Eixample (Barcelona)

•

Participació en el Consell de Dones d’Horta-Guinardó (Barcelona)

•

Participació en el Consell de Dones de Barcelona

•

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

•

Participació en el Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC). La Coordinadora de la
Plataforma, és la vicepresidenta 2ª del Consell, i al mateix temps coordinadora del Grup de treball
contra la violència a les dones, corresponent a l’Eix 6.

•

Participació en el Consell de Seguretat de Catalunya.

•

Des de 2011, la Plataforma ha entrat a formar part de la xarxa europea WAVE-Network, la seu
central es situa a Àustria, que treballa per erradicar la violència de gènere, i per atendre les dones
que la pateixen.

•

Col.laboració en el projecte “Apoderament de les dones víctimes del conflicte armat al voltant de la
Llei de Víctimes, Llei de Restitució de Terres i processos de recuperació de la memòria històrica a
la regió de Magdalena Medio”, amb l’Organització Femenina Popular de Colòmbia, el Col.lectiu
Maloka de Barcelona i la Marxa Mundial de Dones.

•

Acord ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones.

Col.laboració amb les institucions
Des d’un principi la Plataforma va tenir com a objectiu, i així es reflecteix en el seu Manifest, col·laborar
amb les institucions tant de l'Estat com autonòmiques per a la millora de mesures públiques contra la
violència a les dones.
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El 2002 precisament per la manca de recursos per atendre les dones víctimes de violència, vam començar
a intervenir en els Consells de dones de la ciutat i de l'Autonomia, per poder entre totes avançar en les
mesures contra aquesta xacra.
Exigim aquestes polítiques públiques des de l'aportació de la nostra experiència en l'acompanyament i el
suport a les dones que volen sortir d'aquesta espiral.
Un cop aprovada pel Parlament estatal la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere, ens vam proposar el seu seguiment. Hem intervingut en
diverses Conferències i en:
•

Compareixença a la subcomissió per a l’estudi del funcionament de la llei integral de mesures
contra la violència de gènere, 23 de juny de 2009.

•

A nivell autonòmic participem en l’elaboració d’esmenes a la “Llei del Dret de les dones a
l’erradicació de la violencia masclista”, Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar
la violencia masclista. Coordinant el grup de treball del Consell de la Dona de Catalunya, sent la
nostra presidenta portaveu del grup.

En aquest sentit també hem estat en dues compareixences al Parlament de Catalunya:
•

Compareixença davant la Comissió d'Igualtat del Parlament de Catalunya, sobre mesures per a
lluitar contra la violència masclista, 23 d'octubre de 2007 i 18 abril 2012.

Estem presents i col·laborem activament en els consells de la dona, tant a nivell de Catalunya com de
l'Ajuntament de Barcelona i en els districtes municipals.
Com expertes en la matèria participem en certàmens conferències, tallers, cinemes fòrum, sempre amb
l'objectiu de la prevenció i sensibilització per l'eradicació de la violència.

Amb el suport de:

Barcelona, 13 de juliol de 2012
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