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Qui som 

 
Hèlia és una associació feminista sense ànim de lucre formada l'any 2008 
per un equip de professionals i voluntàries. Oferim acompanyament 

comunitari, feminista i integral a dones que travessen processos de 
violència masclista i treballem en xarxa amb organitzacions a Catalunya i 

Palestina generant projectes d’intervenció i millora en l’àmbit de 
l’erradicació de les violències masclistes. Fomentar i consolidar processos 
horitzontals de suport mutu entre dones i col·lectius feministes és el que 

dona sentit a la nostra acció.  

 

Que volem 

 
Promoure un canvi en la societat patriarcal, cap un món lliure de 
violències masclistes i sense subordinacions culturals i socials. Lluitant 

pels drets reals i efectius de les persones, pel canvi cultural, per l'educació 
en la igualtat d’oportunitats, sense estereotips sexistes ni androcèntrics, 

ni actituds discriminatòries, respectant la identitat i el desenvolupament 
únic de cadascuna.  

 

Valors i principis 

 

 El feminisme entès com la lluita contra l’estructura patriarcal  i 

l’esma per transformar-la en una societat igualitària i lliure de 
violències masclistes. Rebutgem la imposició d’un feminisme per 
sobre d’altres i rebutgem la imposició dels valors occidentals a la 

resta del món. 
 

 La defensa dels drets humans i la defensa dels drets de les dones 
a nivell global. 

 La solidaritat, amb les dones d’arreu que viuen processos de 
violència masclista. 

 Anti-racisme i anti-feixisme, entès com el rebuig a qualsevol 
forma de domini o supremacia i la defensa dels drets col·lectius.  

 
 El treball en xarxa i la força col·lectiva  amb totes aquelles 

associacions, entitats i col·lectius feministes amb els quals 

compartim objectius i valors. 
 

 La qualitat, la coherència, la responsabilitat i la transparència 
en tots els nostres projectes i programes. 
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Objectiu general  
 

Promoure programes d’acompanyament comunitari per a l’erradicació de 
les violències masclistes a través d’accions de foment del voluntariat i el 

suport mutu, d'atenció individual i/o grupal, sensibilització, prevenció i 
solidaritat internacional. 

 

Objectius específics  
 

 Promoure una xarxa de voluntàries especialitzada per oferir 

suport i acompanyament a dones que viuen processos de violències 
masclistes. 

 Acompanyar psicològicament i jurídica a dones que viuen o 
han viscut processos de violències masclistes. Oferint a cada dona 

un servei integral i personalitzat en funció de les seves decisions, 
necessitats i demandes. 

 
 Donar suport a les lluites feministes d’arreu a través de 

projectes de cooperació internacional que reforcin la defensa 

dels drets de les dones i l’erradicació de les violències masclistes. 

 Crear projectes de prevenció i sensibilització segons les 

necessitats detectades. 

 Coordinar-nos amb entitats i col·lectius feministes per treballar en 
xarxa i complementar-nos en la lluita col·lectiva. Així com amb el 
circuit d’atenció a dones en situacions de violència. 

 Donar suport a les companyes palestines que fan front a 

l’ocupació israeliana, a través una defensa activa dels drets humans 
i el dret internacional humanitari. 
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Breu resum d’activitats 2019: 
A continuació presentem una breu explicació de cada projecte elaborat i 

executat durant l’any 2019. Majoritàriament són projectes consolidats de 
continuïtat i que seguiran en execució l’any 2020 i posteriors. 

 

Acompanyament comunitari a Catalunya 
 

Veïnes per veïnes - VxV 
 
Veïnes x Veïnes és una xarxa comunitària formada per grups de 

dones voluntàries que actuen com agents actives per assolir barris 
lliures de violència vers les dones. El projecte impulsa formar i coordinar 

grups de dones en cada barri que tinguin l’objectiu de sensibilitzar el 
veïnatge i alhora acompanyar les seves veïnes immerses en situacions de 
violència masclista en el seu procés de recuperació des d’una vessant 

d’empoderament comunitari. 
 

L’objectiu últim és l’acompanyament integral (emocional i presencial) a 
dones que volen sortir d’un procés de violència masclista,  oferint un 
acompanyament social i comunitari en el procés de recuperació de la 

violència patida, facilitant l’empoderament per promoure canvis en la seva 
situació personal i generant i consolidant xarxes de suport mutu entre 

veïnes. 
 

El projecte és possible 

gràcies al grup de dones 
voluntàries que fa realitat 

la sororitat i solidaritat 
entre dones en el teixit 
social feminista de 

Barcelona. Les 
voluntàries, a  partir 

d’una formació i un 
seguiment adient per part 
de l’equip, acompanyen 

en les diferents accions i 
processos pels quals passen les dones supervivents: acompanyar-les als 

jutjats, a seus policials, a visites amb advocats o advocades, a visites 
mèdiques, a l’escola de les criatures, a fer tràmits administratius, a 
serveis socials… en tot el camí, sovint difícil, que han de seguir per 

reparar el mal rebut. 
 

Durant l’any 2019 vam acollir 47 noves voluntàries i s’ha consolidat un 
equip estable de 35 voluntàries al VxV, que van acompanyar a 32 

dones assolint un total de 40 acompanyaments majoritàriament a jutjats, 
serveis socials i sanitaris, entre altres. Tanmateix vam realitzar 6 sessions 
formatives a voluntariat i vam comptar amb la seva plena participació al 
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nostre cicle formatiu en violències masclistes anual així com facilitat 
formació complementària pròpia a l’entitat i també aliena. 

 
L’any 2019 també vam seguir impulsant un grup de VxV al barri de la 

Salut del Districte de Gràcia, en col·laboració amb el Pla Comunitari La 
Salut i generant noves xarxes de suport de dones a altres barris de la 
ciutat. 

 

Veïnes per Veïnes 2019 

Noves voluntàries 47 

Equip estable de voluntàries  35 

Total de dones acompanyades per voluntàries 32 

Total d’acompanyaments realitzats 40 

Sessions formatives per al nou voluntariat 6 

Nombre de barris que inicien el VxV 1 

 

 
Finançador: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Obra 

Social de La Caixa 
       
 

 

AIDA (Abordatge Integral per les Dones 

i el seu Apoderament): 
 
AIDA és un recurs pràctic d’acompanyament i suport a les dones en 

qualsevol situació de violència masclista amb l’objectiu d’assolir el seu ple 
empoderament a través de l’abordatge integral. Entenem les violències 

masclistes, com mana la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, com la manifestació de la discriminació i de 

la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder 
dels homes sobre les dones i que atempta, de forma estructural, des dels 
àmbits de la parella, familiar, laboral i comunitari, de múltiples formes 

(psicològica, física, sexual i econòmica). Entenem doncs que aquesta 
violència de tipus social i cultural impacta contra la diversitat de les 

dones, pel sol fet de ser dones, aquí i arreu, i que a més, s’agreuja per 
cada un dels diversos eixos De discriminació que travessen cada dona, ja 
sigui per motius de procedència, diversitat funcional, situació de pobresa, 

etc. 
 

Pretenem donar resposta detectant i atenent les diferents formes de 
violència que les travessen. Cerquem, així, assolir el ple 
empoderament de les dones en qualsevol procés de violència 

masclista a través de l’abordatge integral. 

 

Vertebrem el projecte des d’una perspectiva de gènere i comunitària, on 
agents socials podem unir esforços a través del treball en xarxa per 
optimitzar recursos del circuit públic i el tercer sector donant resposta a 
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les necessitats de les dones per assolir que el grau d’impacte contra 
aquesta xacra sumi i sigui encara major. 

 

Oferim acompanyament psicològic i jurídic individual, adaptat a les 

necessitats, així com la derivació a altres serveis i recursos quan esdevé 
oportú.  

 

Aquest projecte és complementari amb altres projectes d’atenció social de 
la pròpia entitat, en els que promovem la recuperació psicosocial a través 

del foment de la xarxa de suport i de la sororitat que ofereixen els 
grups de dones. Donem cabuda a un espai de solidaritat on 
l’empoderament de les supervivents de violència masclista que neix des 

del nodrir una xarxa social de dones basada en la comprensió, el respecte 
i el suport mutu dins d’un entorn segur i que cerca la recuperació del 

control de la pròpia vida. 

 

També i gràcies a un altre projecte complementari, cobrim la necessitat 

d’acompanyament comunitari especialitzat i de qualitat a les dones 
que han patit violència masclista gràcies a la complicitat de la comunitat 

com a experiència i metodologia innovadora. 

 

 Durant l'any 2019 vam atendre 147 dones (108 l’any 2018) que van 
accedir a l'entitat via directa o via derivada de serveis públics i d'entitats 

especialitzades, majoritàriament residents a Barcelona i àrea 
metropolitana. Del total, 34 dones van ser ateses a nivell psicològic, 60 a 

nivell jurídic, 37 van participar de l'atenció social, i es va acompanyar a 32 
dones en un total de 40 ocasions per part del nostre equip de voluntariat 
majoritàriament a jutjats i centres de salut de Barcelona i rodalies. 

 

AIDA 2019 

Dones ateses a l'entitat 147 

Dones ateses a nivell psicològic 34 

Dones ateses a nivell jurídic 60 

Dones ateses a nivell social  37 

Dones acompanyades per les voluntàries 32 

 

Finançador: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Institut 

Català de les Dones, Generalitat de Catalunya i Obra Social de La Caixa 

 

Barcelona Dona: 

L’objectiu d’aquest projecte és promoure la xarxa de suport per 

l’empoderament de les dones supervivents de violències 
masclistes per assolir plenament el dret de totes a viure una vida lliure 
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de violències. Reforçar la xarxa social i de suport és fonamental per a 
recuperar o reforçar les pròpies capacitats  i potenciar d’aquesta forma 

l’autoestima, la seguretat, i definitivament l’empoderament propi a través 
de les ressonàncies emocionals que es puguin donar, i les sinergies que es 

puguin crear. 

Ho assolim apropant les activitats i les iniciatives culturals de la 
ciutat de Barcelona a grups de dones que, per qualsevol raó, s’han 

trobat aïllades. Organitzem trobades lúdic-terapèutiques (anar al teatre, a 
concerts, a espectacles infantils amb fills i filles…) facilitant a les 

supervivents de violència masclista tornar a adquirir la xarxa social que 
els hi doni forces per anar recuperant o construint un entorn segur, 
respectuós i solidari pel seu nou projecte de vida. Aquestes activitats 

posen el focus en la reparació del dany des d’una vessant 
sociocomunitària i del suport mutu, essencial per la recuperació. 

Aquesta oportunitat és possible gràcies a la col·laboració amb 
Apropacultura, plataforma municipal del Ajuntament de Barcelona. 

Alhora, fomentem la participació de les dones en el teixit comunitari 

a través d’espais lúdics al barri, amb la finalitat d’oferir un espai segur 
per l’empoderament de les dones, a través del foment de l’autonomia de 

la pròpia vida, l’autocura i el benestar personal. En aquest camí, 
proposem la implicació de les veïnes en el projecte de recuperació de la 

xarxa social de les dones en processos de violències. Organitzem tallers 
que apleguen veïnes del barri i del districte i dones supervivents, 
fomentant un espai compartit de cohesió, solidaritat i fortalesa al Casal de 

Barri Espai210 i al Ateneu el Poblet: 

 

 Taller setmanal de Kripalu Ioga: dimarts de 19.00h-20.30h 
 Taller setmanal de Biodança: dimecres de 16.15h a 17.45h 
 Taller setmanal de Costura i Pintura creativa: dimarts de 16.30h-

19.00h 
 Taller de Fotografia  

 
Durant l’any 2019 vam organitzar i dur a terme 24 trobades lúdic-
terapèutiques a diversos equipaments culturals de la ciutat, on van 

participar  37 dones i llurs criatures. Tanmateix, van poder participar 
25 dones del taller de Ioga per a Dones i Adolescents; 18 dones al 

taller de Biodansa; 15 dones al de Costura i pintura Creativa; i 12 
dones al taller de fotografia.  
 

Enguany hem organitzat la primera estada de dones a una casa rural en la 
que vam poder treballar de forma intensiva els vincles de confiança i 

l’apoderament individual i col·lectiu des de la teràpia corporal integrativa, 
comptant amb la participació de 17 dones. Gràcies a aquestes xarxes de 
suport mutu s’ha pogut consolidar un Grup d’Ajuda Mútua entre dones 

supervivents. 
 

Barcelona Dona 2019 

Trobades lúdic-terapèutiques 24 

Participants a les trobades  37 
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Participants Ioga 18 

Participants Costura i pintura Creativa 15 

Participants Fotografia 12 

Participants cap de setmana casa rural 17 

 

 

  

Finançador: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i 

Caixabank 

 

És de Justícia: 

Entenem que per a proporcionar una resposta integral a les dones en 
situació de violència és necessari facilitar informació, atenció i defensa 

jurídica especialitzada en tots els procediments legals vinculats i/o 
derivats de la violència masclista. És fonamental per a la dona tenir 
assistència lletrada qualificada i de confiança durant tot el procés, que 

defensi els seus interessos des d’una perspectiva feminista i de manera 
global i coordinada, és a dir que la representi en tots els procediments 

judicials, que de vegades són nombrosos per la complexitat de la 
violència,  en els que la dona es troba immersa i també en procediment 
civils en els que molts casos deriven per desconfiança en els operadors 

jurídics. La justícia gratuïta no sempre pot cobrir les necessitats de les 
dones, des de la vessant de la coordinació, integralitat i especialitat. 

Aquest projecte es du a terme doncs per a oferir aquest servei jurídic 
subvencionat  a les dones que atenem i que es troben en una situació 
d’especial risc per la seva vida o per la de llurs fills o filles, per una 

situació de major vulnerabilitat (diversitat funcional, situació 
administrativa irregular, edat, etc.), que es troben en una situació de 

precarietat econòmica i/o laboral i que molt sovint no poden sufragar les 
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despeses d’una atenció especialitzada i que de forma constant detectem 
que no queda garantida des del torn d’ofici. 

Durant l’any 2019 vam poder oferir assessorament jurídic 
especialitzat a 60 dones i cobrir la representació lletrada de 3 dones 

en situació de violència masclista i vulnerabilitat així com als familiars 
d’una dona assassinada per la parella. 

  

És de Justícia 2019 

Assessoraments jurídics 60 

Representacions lletrades a processos 3 

Acompanyaments jurídics família víctima 1 

 

Finançador: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya 
 

 

Cicle Formatiu en Violències Masclistes: 

El Cicle formatiu en violències masclistes 2019 (#CicleFormatiuVM2019) 
va fomentar una sensibilització a ciutadania i formació a 
professionals i voluntariat en contacte directe amb dones que 

estiguessin patint violències masclistes o fossin susceptibles de ser-ho. 
Aquest cicle que es va conformar d’un conjunt de 11 tallers especialitzats 

(un de mensual) en matèria de violències masclistes va permetre teixir 
aliances entre serveis i entitats d’atenció a dones i brindar estratègies de 
cara a una millor detecció i atenció en violències masclistes. 

 
Tanmateix entenem que 

és qüestió de 
responsabilitat que 
professionals de la xarxa 

estiguin capacitats i 
capacitades per a una 

millora en l’atenció 
integral a les dones així 
com el voluntariat propi 

de l’entitat que du a 
terme acompanyaments a 

dones víctimes de 
violències masclistes. 
 

Pretenem, gràcies a la promoció de la col•laboració i la coordinació 
entre la xarxa de serveis i entitats socials i a través de la seva 

participació activa al nostre cicle formatiu, millorar l’èxit formatiu des d’un 
punt de vista social, cultural, inclusiu i intergeneracional, potenciant el 
treball en xarxa i els espais lliures i compartits i fomentar una oferta 

especialitzada de base comunitària, com un dret reconegut per a 
professionals i per a tota la ciutadania.  
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És amb aquesta voluntat que vam oferir i oferim tallers mensuals 

impartits per professionals de la xarxa i d’entitats especialitzades en 
violències masclistes, i dels quals en fem difusió cada mes a les nostres 

xarxes socials (Fb, Tw i Ig), via mailing, i a través dels butlletins 
Del CIRD, ICD i Plataforma Unitària contra les violències de gènere. 
 

Durant l’any 2019 vam organitzar 11 tallers al Casal de Barri Espai210 i 
un al Centre Cívic Compte Borrell, impartits per professionals de serveis 

públics i associacions especialitzades en matèria de violències masclistes i 
que van ser:  
 

1. Tràfic d'éssers humans i trata amb finalitat d'explotació sexual 
(22/03, UTEH Ajuntament de Barcelona) 

 
2. Eines legals contra les violències masclistes (26/04, Ester Garcia 

López) 

 
3. Aproximació al Afrofeminisme (31/05, Afroféminas) 

 
4. Dret penal i violències masclistes (29/06, Sonia Ricondo) 

 
5. Metodologia per superar l'antigitanisme (5/08, Pretendemos 

gitanizar el mundo) 

 
6. Violències sexuals a dones i nenes (12/09, Montserrat Correa 

Bravo) 
 

7. Drets laborals en la maternitat i criança (27/09, Joana Badia Rion) 

 
8. Diversitat sexual i de gènere: la realitat dels col.lectius LGTBI 

(11/10, Miquel Missé) 
 

9. Empoderament de dones supervivents de violència masclista a 

través de l'exposició fotogràfica Dones Supervivents (11/11, Hèlia) 
 

10.Eines legals contra les violències sexuals (29/11, Èster Garcia 
López) 

 

11."Dones migrades i salut" (20/12, Marea Verde Barcelona).   
 

En aquests tallers hi van assistir 402 participants que sabem que es 
conformen per voluntariat, professionals de serveis públics, entitats i 
col·lectius. 

 

Cicle Formatiu 2019 

Nombre de tallers formatius 11 

Assistents als tallers 402 

Col·lectius i professionals formadores 9 

 

http://www.agendadonesbcn.org/agendaweb.php?id=171
http://88.2.49.216/donesaldia/
https://www.violenciadegenere.org/index.php/agenda
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Finançador: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya                  

 

Coeducació per a la prevenció de 
violències masclistes: l’Escola Mallorca 

Aquest projecte sorgeix de la necessitat real de la societat de realitzar una 

intervenció per prevenir les violències masclistes a través del treball a 
diferents centres d’educació primària i secundària. La nostra proposta és 

el treball des de les pedagogies feministes amb tota la comunitat 
educativa (alumnat, professorat, famílies i equips de lleure i 

monitoratge). 
 
L’educació és un procés de conformació d’actituds i valors, per tant, 

entenent que la nostra societat es basa en actituds i valors masclistes 
produïts per l’estructura social heteropatriarcal, cal una intervenció directa 

per lluitar contra el sexisme imperant en la construcció de la identitat de 
gènere, per combatre els estereotips, rols, prejudicis i discriminacions que 
la societat promou envers els gèneres masculins, femenins i no binaris, 

que provoquen desigualtats en la societat. 

  

Aquest projecte es va iniciar l’any 2018 a l’Escola Mallorca (Eixample-
Barcelona), realitzant un total de tres formacions amb el professorat de 

l’Escola (amb la participació de 24 mestres, dones), dos tallers amb les 
famílies a través de l’AFA on també van participar educadores de l’equip 

de monitoratge (29 participants, 22 dones i 7 homes), una sessió de 
treball amb l’equip d’educadores de lleure (12 persones, 11 dones i 1 
home) i vuit tallers amb l’alumnat de cicle superior de l’escola (5è i 6è de 

primària). 

La valoració positiva del projecte per part de tota la comunitat educativa 

ha permès donar-li continuitat al llarg de l'any 2019 mitjançant la 
realització de les següents activitats: Un taller amb l'AFA (17 

participants, 10 dones i 7 homes) sobre noves masculinitats; un taller 
amb l'equip de monitoratge (14 participants, 13 dones i 1 home) sobre 

pràctiques pel foment de la diversitat sexual i de gènere i la resolució no 
violenta de conflictes a través de les pràctiques restauratives; dos tallers 
amb l'equip docent del centre (30 participants, 29 dones i 1 home), 

d'aproximació teòrica en relació a la violència masclista i 
l'heteropatriarcat i pel foment de la lluita contra el sexisme i la lgtbifòbia 

desde la pràctica educativa; i 6 tallers amb l'alumnat de 6è A i 6è B 
encaminats a combatre les discriminacions per motius de gènere a través 
de l'empoderament i la reflexió sobre els nous models de masculinitat.  
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Existeix una voluntat de permanència en el temps del projecte. Al llarg 
de les diferents sessions de planificació de la intervenció amb l'equip 

directiu del centre, s’ha expressat la voluntat d'una continuïtat de les 
activitats plantejades, aprofundint en la transversalització del gènere en 

totes les accions educatives.  

     

 

 

 

 

 

Finançador: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i 

CaixaBank 

 

III Congrés per l’erradicació de les 
violències masclistes des dels serveis 

socials i sanitaris: 
 

La celebració del III Congrés per l’erradicació de les violències masclistes 
a l’àmbit social i sanitari es va realitzar del 2 al 5 de Desembre de 2019 a 
la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i va tenir com a 

objectiu la sensibilització en salut i gènere des d’una perspectiva 
intercultural, posant especial èmfasi des de la mirada de les dones 

migrades. En aquesta tercera edició, organitzada conjuntament amb 
SEPC Clínic i Farmamundi i amb la col·laboració de la Universitat de 
Barcelona i Health Work Committees Palestina, s’ha incidit en que 

sigui la pròpia perspectiva intercultural la que transversalitzi els eixos de 
gènere i salut.  
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El Congrés ha comptat amb l’assistència de 244 persones: 224 dones, 17 
homes i 3 persones no binàries, estudiants i professionals de l’àmbit social 

i sanitari. S’han impartit un total de 12 ponències en les que han 
participat 25 professionals, sobre els següents continguts: “Conseqüències 

de les violències masclistes en la salut: detecció i intervenció”, “Violències 
sexuals: conseqüències i abordatges”, “Drets sexuals i reproductius de les 
dones migrades a Catalunya”, “Mediació intercultural en salut”, “Xarxes en 

salut comunitària: treball en salut als barris”, “Acció de sensibilització: 
importància de la formació interseccional”, “Violència masclista en l’àmbit 

de la parella durant l’embaràs i el postpart, efectes sobre la salut”, 
“Esterilització forçada, polítiques internacionals de control de la natalitat i 
conseqüències a la salut”, “Abordatge de les violències masclistes: serveis 

disponibles i reptes existents”, “Mutilació genital femenina i matrimoni 
forçat: abordatge des dels serveis socials i sanitaris”; “Efectes psicosocials 

de les violències masclistes en la infància”, “Violències institucionals, 
violències masclistes i vulneracions de drets sexuals i reproductius”.  

La valoració del Congrés ha estat molt positiva, posant de manifest la 

seva utilitat per crear xarxes de treball així com oferir un espai per fer 
autocrítica i reflexionar com des del sector sanitari i social es pot 
incorporar la perspectiva de gènere i oferir una atenció integral i de 

qualitat a les dones que es troben en processos de violència. Per això, 
existeix una voluntat de permanència del projecte, que després de tres 

edicions s’ha consolidat com un Congrés de referència en l’àmbit de les 
violències masclistes.        
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Exposició itinerant Dones Supervivents:  

Aquesta exposició neix l’any 2017 d’un projecte de dones i per a dones, 
gestat i madurat per dones resilients que ja no són víctimes, dones 

apoderades que han decidit trencar el silenci, dones supervivents de 
relacions de violències masclistes. Aquest projecte expositiu recull una 
compilació d’elements que permeten que aquestes dones s’expressin 

lliurement al món que les envolta. 

 

És el resultat de la participació de 12 dones molt diverses, totes elles 
supervivents de violències masclistes, que ofereixen fotografies 

simbòliques de la seva fortalesa i resiliència, acompanyades d’un escrit 
personal en el que manifesten eines i relats de recuperació i superació. 

 

Agraïm de tot cor la col·laboració de cada dona, la tendresa, la força i la 
valentia que ha aportat cadascuna d’elles. La voluntat de fer visible la 

lluita personal i de compartir-la, el sentiment de solidaritat i les ganes de 
seguir lluitant perquè cap dona més s’hagi de trobar en aquest procés, 
són les energies que han fet possible aquest projecte. 

 

Pensem aquesta exposició amb tres finalitats essencials: 

Que les dones empoderades alcin la veu, trenquin el silenci i mostrin el 
seu procés d’apoderament 
Que potencials víctimes es puguin veure reflectides en algun(s) 

del(s) relat(s) i que els impacti suficientment per a poder sortir del procés 
destructiu de la violència 

Que la ciutadania es sensibilitzi en aquesta xacra, que trenqui 
estereotips preconcebuts i que canvi la mirada de víctimes a supervivents 
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Durant l’any 2019 vam instal·lar l'exposició "Dones Supervivents" a 

Calàbria 66 durant el mes de març i en el marc del 8M; també a Centre 
Cívic Fort Pienc durant el mes de setembre; al PIAD Eixample durant el 

mes d'octubre; al Centre Cívic Cotxeres Borrell del 1 al 15 de novembre; i 
al Ajuntament de Molins de Rei del 19 de novembre al 9 de desembre. 
Vam dinamitzar la inauguració de l'exposició al PIAD esmentat, així com 

realitzar un taller d'acompanyament a dones en situació de violència en el 
marc de l'exposició al Centre Cívic Compte Borrell, per a un grup de 

voluntàries vinculades a Mujeres pa'lante i CEPAIM. 
 
  

Finançador: Ajuntament de Barcelona 

 

 

 

 

Exposició itinerant  

(+) Dones Supervivents:  

 

Projecte de dones diverses, supervivents de violències masclistes 
diverses. Perquè les violències masclistes neixen d’un sistema patriarcal, 
racista, classista, capacitista i LGTBIfòbic que ens travessa de diferents 

formes i en múltiples àmbits i que vulnera els nostres drets humans més 
fonamentals aquí i arreu. 

 

En aquesta segona exposició, que neix de l’exposició itinerant “Dones 
Supervivents”, volem ampliar la perspectiva i visibilitzar les violències 

masclistes que patim les dones per part de la nostra parella, dels nostres 
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familiars més propers com poden ser un fill, un germà i un tiet, de les 
nostres amistats, de persones desconegudes, del nostre professor de la 

facultat, del nostre cap jeràrquic a la feina, d’una xarxa criminal, inclús 
del propi sistema que ens assegura protecció i justícia. 

 

Agraïm la col·laboració, la generositat i el coratge de cada dona que ha 
decidit col·lectivitzar la seva mirada, les seves experiències i emocions. 

Perquè la sororitat i la lluita feminista ens faran més lliures. Perquè ens hi 
va la vida! 

 

Durant l’ant 2019 vam itinerar l’exposició al mes de març al Casal de Barri 
Espai210, al Acte Central del districte del Eixample en el marc del 8M a 

c/Marina, durant el mes de juliol al Centre Cívic Sagrada Família durant el 
mes de juliol; al Centre Cívic Fort Pienc durant el mes de setembre; a 

quatre seus de treball d'Aigües de Barcelona (centres de Cornellà, 
c/Pallars, El Prat de Llobregat, Collblanc) durant tot el mes de novembre i 
en el marc del 25N; i finalment i durant el mes de desembre, al Hospital 

Clínic i al CAP Roger de Flor. Vam poder acompanyar aquesta itinerància 
de la realització d'una explicació de sensibilització al centre de treball 

principal d'Aigües de Barcelona, i també d'un taller d'acompanyament a 
dones en situació de violència en el marc de l'exposició al CAP Roger de 

Flor, per a un grup de voluntàries vinculades a Mujeres pa'lante i CEPAIM. 

 

 
 

Finançador: Ajuntament de Barcelona i CaixaBank 
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Protocols contra les agressions 
masclistes i punts liles : 

Poblet Feminista a Sagrada Família 

En col·laboració amb entitats, col·lectius i persones individuals del barri de 
Sagrada Família, vam seguir impulsant el Poblet Feminista, un protocol 
contra les agressions masclistes a les festes d'oci nocturn del barri 

organitzades per les pròpies entitats.  

Durant l'any 2019 vam continuar amb el procés d'implicació de les entitats 
del barri i amb la organització i implementació del protocol a les festes de 
Primavera i Tardor, que van assolir un impacte de 186 persones 

sensibilitzades a les festes d'oci al barri de Sagrada Família, 5 d’acollides i 
3 intervencions efectuades. Tanmateix vam impartir formació a la Dreta 

del Eixample així com realitzar un punt lila al barri, per a donar suport en 
els seus processos d'organització de protocols.   

A més, vam co-organitzar amb Districte del Eixample una jornada relativa 
a Punts Lila per compartir experiències des de les entitats feministes 

Hèlia, Cúrcuma, Noctambul@s, CJAS, i Creación Positiva el 30 de 
setembre de 2019 al Centre LGTBI, valorada molt positivament. 

 

 

 

Punts liles a Nou barris i Sabadell 

Tanmateix vam implementar 22 punts liles al districte de Nou Barris i un a 
la Festa Major de Sabadell assolint un gran impacte de gènere també en 

aquests territoris. 
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Acompanyament comunitari a Palestina 
 

Prevenció de violències masclistes i 

promoció de la salut sexual i 
reproductiva des de l’àmbit de la salut a 
Hebron, Qalqilia i Tubas (Cisjordània): 

Aquest projecte iniciat el 2016 es basa en la solidaritat entre dones a 

Catalunya i Palestina, tot impulsant estratègies per promoure la 
prevenció de la violència masclista i promoure la salut sexual i 
reproductiva de les dones a Palestina, implicant i conscienciant a tota la 

comunitat palestina en la lluita pel dret a la salut i el dret a viure vides 
lliures de violència masclista. S’ha realitzat de la mà de les nostres 

companyes feministes de l’organització Health Work Comittees, en 
agrupació amb Sodepau i amb l’Escola de Cultura de Pau (UAB) com 
a entitat col·laboradora. Ha estat finançat per l’Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. El 
projecte està transformant progressivament les estructures patriarcals 

que dificulten les vides de les dones palestines, implicant a les dones i la 
comunitat en el seu conjunt per generar un canvi i reclamar el seu dret a 
la salut i a viure vides lliures de violències.  

 6242 atencions soci sanitàries realitzades a dones  amb prevenció 
de violència masclista i promoció en SSR 

 147 serveis d’assessorament individual a dones en situació de 
violència masclista: atenció sanitària, psicosocial i/o legal 

 40 homes assistents a les formacions en SSR i prevenció de 
violències masclistes 

 361 trobades amb més de 6220 assistents a les sessions de 
sensibilització amb la població de la comunitat per implicar-les en 

SSR i prevenció de violències masclistes  
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Dins el marc de l’edició 2019 d’aquest projecte hem desenvolupat diverses 
activitats a Catalunya: 

 5 videofòrums organitzats per Sodepau sobre Palestina amb 180 

assistents realitzats a Catalunya 

 El·laborades 2 guies pedagògiques per l’Escola de Cultura de Pau 
(UAB) sobre la situació a Palestina amb mirada feminista: 

Ocupació, conflicte i patriarcat: Impactes en les dones palestines 

https://escolapau.uab.cat/ca/informes-2/impactes-dones-
palestines/  

Dones, pau i seguretat: aplicació, reptes i límits a Palestina. 

https://escolapau.uab.cat/ca/dones-pau-i-seguretat-aplicacio-

reptes-i-limits-a-palestina/  

 8 reunions i trobades d’intercanvi entre amb col·lectius feministes 
de Palestina, Colòmbia i Catalunya 

 2 xerrades de sensibilització sobre la causa palestina realitzades per 
les companyes palestines a Catalunya 

 

Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, 
Generalitat de Catalunya 

 
 

Millorar les oportunitats de vida i 
ocupació de les dones amb formació 
universitària i superior, augmentant el 
seu empoderament econòmic a Nablus: 
 

El context de conflicte a Cisjordània suposa vulneracions als drets humans 
de la població palestina, afectant especialment les dones que viuen la 

doble opressió: la ocupació i el patriarcat. Davant aquesta problemàtica el 
projecte es presenta amb l’objectiu de minvar les violències físiques, 
psicològiques, econòmiques i laborals de les dones palestines de 

Cisjordània.  El projecte es centra en la formació professional de dones de 
Nablus, la capacitació en drets humans, drets laborals i drets de les dones 

de les participants, així com en la transversalització de gènere a la 
Municipalitat de Nablus. El projecte es desenvolupa amb la Women’s 
Studies Center a la ciutat de Nablus i participa com entitat agrupada 

lnstitut de les Desigualtats. 

 

https://escolapau.uab.cat/ca/informes-2/impactes-dones-palestines/
https://escolapau.uab.cat/ca/informes-2/impactes-dones-palestines/
https://escolapau.uab.cat/ca/dones-pau-i-seguretat-aplicacio-reptes-i-limits-a-palestina/
https://escolapau.uab.cat/ca/dones-pau-i-seguretat-aplicacio-reptes-i-limits-a-palestina/
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 30 dones de Nablus reben 11 sessions de formació en gènere i 
empoderament per a l’entrada al mercat laboral. 

 20 dones de la formació realitzen una estada remunerada de pràctiques 
de 3 mesos a ONG locals  

 13 organitzacions de Nablus s’impliquen en la xarxa d’inserció laboral de 
dones joves 
 

 

 

Finançador: Ajuntament de Barcelona, Barcelona Justícia Global 

 

 

Casa d’acollida per dones en situació de 
violències masclistes a Nablus:  
La casa d’acollida de la Family Defense Society (FDS) a Nablus va 

aparèixer com un projecte únic al món àrab i va ser un projecte innovador 

i pioner a tota Palestina. Es va inaugurar l'1 d'octubre de 1999. 

Actualment, és l’única organització a la regió que proporciona un telèfon 

d’emergència les 24 hores del dia per dones que pateixen violència de 

gènere i és l’única casa d’acollida de dones existent. 

A la casa d’acollida s'accepten dones de totes les àrees dels territoris 

palestins. Les sol·licitants han de complir una llista de condicions 
establertes per la FDS, aquesta llista de condicions va ser acuradament 
preparada amb l'objectiu de protegir a les residents de la casa d’acollida i 
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salvaguardar l'ètica professional. La casa d’acollida té els seus propis 
procediments i protocols interns de treball estrictament aplicats i té un 

comitè de direcció que ho supervisa. 
 

El treball a la casa d’acollida ha aconseguit prevenir i reduir la violència 
vers les dones a Cisjordània i la Franja de Gaza a oferint-les un espai 
segur on tinguin les seves necessitats bàsiques cobertes, on estiguin 

segures i on puguin fer un procés de recuperació i empoderament per 
continuar les seves vides. 

 
 30 dones noves acollides durant 2019 
 Acompanyament psicològic i jurídic a les 17 dones que viuen a la 

casa 
 Acompanyament emocional a 8 menors que viuen a la casa 

 30 sessions mensuals d’atenció psicològica realitzades 
 360 sessions de treball grupal amb les dones 

 

Finançador: Ajuntament de Barcelona, Barcelona Justícia Global 
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Treball en xarxa  
 

Durant 2019 hem consolidat ponts dins les xarxes on col·laborem i 
participem del circuit públic, ja sigui amb la XarxaDosDeu a través del 

Punt d'Informació al Voluntariat, a altres xarxes en les que realitzem 
incidència comunitària com són la Comissió de Feminismes i Canvi Social 
de Sagrada Família, el Consell de Dones del Eixample, el Circuit contra la 

violència masclista del districte del Eixample, el Consell de Dones de 
Barcelona i el Consell de Dones de Catalunya. També participem d’espais 

d’incidència amb les diverses associacions de tercer nivell: la Plataforma 
unitària contra les violències de gènere, participant de les assemblees i de 
la preparació al grup de treball del Fòrum i a les concentracions del tercer 

dilluns de cada mes a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, també 
d’assemblees i activitats de Ca la Dona així com també formem part dels 

grups de treball de la Fede i en col·laboració amb la resta de les entitats 
especialitzades en dones i tots els diversos serveis de la xarxa pública 
d’atenció (PIADs. SARA. CSS. GAV. ICD, Hospital Clínic, etc). A nivell 

nacional i internacional participem en la Plataforma CEDAW Ombra i en la 
preparació de les conferències de la CSW (Beijing +25 a Nova York) 

 

Enxarxa’t: 

Enxarxa’t és un projecte que pretén potenciar la base social de 

l'entitat per eradicar les violències masclistes gràcies a l'apoderament de 
la comunitat i a la cohesió social, considerant com a base essencial de 

implicació i suport social a persones associades, voluntàries, i 
col•laboradores. Considerem que és fonamental donar a conèixer els 
valors de l'associacionisme i del voluntariat, eixos vertebrals que 

caracteritzen la nostra associació tot i potenciant el coneixement de la 
lluita contra les desigualtats de gènere. 

Gràcies al projecte, cerquem nodrir-nos i tanmateix enriquir la xarxa del 

circuit a través de les vies presencials tradicionals i també de les xarxes 
digitals 

  www.heliadones.org   @heliadones  

  Hèlia Dones    helia.dones  

  heliadones     654.850.527 

http://www.heliadones.org/
https://www.facebook.com/helia.dones/?fref=ts
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Així mateix, cerquem activament fomentar la col·laboració amb 
associacions, serveis i xarxes participatives de territori per promoure el 

treball en xarxa vers l’eradicació de la violència masclista. Consolidem 
ponts amb les entitats, amb els serveis i recursos de la xarxa, així com 

amb les xarxes d'incidència política com són la Comissió de Feminismes i 
Canvi Social de Sagrada Família, el Consell de Dones del Eixample, el 
Consell de Dones de Barcelona i el Consell de Dones de Catalunya. També 

i a nivell europeu, formem part de WAVE. A nivell d'entitats feministes, 
també formem part de la Plataforma Unitària contra les violències de 

gènere. 

Enxarxa't també pretén potenciar l'enfortiment democràtic, social i 
de transparència de la nostra associació tot complint amb el Codi Ètic 

de les associacions de Barcelona que esdevé un instrument 
d'assessorament, conducta i autoregulació per a que treballem respectant 
els valors cívics i jurídics de la pròpia entitat. 

Prenem força amb la tercera i quarta premissa del Codi Ètic de les 

associacions de Barcelona que contempla el "Foment de la participació 
interna" i "La confiança, base de la relació entre els membres de 

l'associació i del funcionament democràtic" i validem que la força de la 
nostra entitat rau en les membres de l'associació (professionals, 
voluntàries, associades i col•laboradores). 

Per aquest motiu considerem que esdevé clau a través d’aquest projecte, 
estimular la participació i la formació al voluntariat, reforçar 
l'enfortiment democràtic de l'associació a través de la millora de 

canals de comunicació interna i d'espais participatius, millorar les 
eines de transparència de la gestió de l'associació per a fomentar 

les relacions de confiança en el sí del associacionisme i potenciar 
el teixit social i associatiu (persones associades, voluntàries, entitats i 
col•laboradores) com a element de promoció social i comunitària 

promovent i facilitant accions voluntàries de servei de la ciutat.  

 

Durant l’any 2019 vam fomentar la millora en l’organització interna de 
l’entitat relativa a la comunicació, als espais de treball, a la participació 
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democràtica i col·lectiva. Hem fomentat espais de cura i la participació i 
presa de decisions horitzontals. Vam fomentar espais de formació interna i 

de relacions de confiança basades en el si del associacionisme. Tanmateix 
treballat la transparència i publicitat del nostre Pla estratègic. Pla de 

Voluntariat, Pla de Comunicació, Codi Ètic, i memòries econòmiques 
anuals. Així, hem ampliat apartats participatius des de la col·laboració al 
nostre web i actualitzat la informació relativa al equip de treball. També 

potenciat el teixit social i associatiu, fomentant la comunicació a les 
xarxes socials Facebook, Twitter, i al nou compte d’Instagram. Per últim, 

participant des de la incidència als espais de la Comissió de Feminismes i 
canvi Social; al Consell de Dones del Eixample; al Consell de Dones de 
Barcelona; al Consell de Dones de Catalunya; a espais de participació de 

la Plataforma unitària contra les violències de gènere; a Ca la Dona; i a 
moltes altres vies de col·laboració i coordinació amb serveis i entitats 

diverses, centres educatius, i mitjans de comunicació. 

Finançador: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya 

 
 


