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Presentació 

La nostra tasca com entitat a favor de les dones que pateixen violència ha 

estat plenament recompensada pels petits, però per cadascun grans èxits  

de les dones que acompanyem en aquest camí de superació d’una etapa de 

vida i per estrenar-ne un altre nova de recuperació de les regnes de la seva 

existència. 

En aquest procés de recuperació l’acompanyament de proximitat és molt 

important. És un moment en que, en general, es troben molt aïllades o si 

més no, sovint els hi cal molta informació, molt saber quins camins hi ha 

per sortir del túnel, després de veure una llum allà lluny per fugir del mal 

són que les ha portat el seu agressor. 

  

Ens complementem amb els serveis públics per fer de pont o per arribar on 

no poden continuar acompanyant.  I fem xarxa amb d’altres entitats per 

aprendre noves estratègies, per juntes poder aconseguir el gran repte de 

canviar el paradigme del sistema patriarcal que domina a la societat.  

Per això és molt important la prevenció de la violència masclista, que vol dir 

treballar per la sensibilització i el canvi de relacions entre dones i homes, 

que les dones passin a ser subjectes actius en la pressa de decisions i 

tinguin la llibertat de una vida sense violència. 

 

En aquest terreny estem treballant dins del programa “Trenquem el silenci” 

de la Plataforma unitària contra les violències de gènere. Enguany elaborant 

nous tallers, xerrades, accions per la joventut i per les AMPA’S. 

 

Continuen i s’agreugen les resistències a aplicar la llei en l’àmbit judicial. El 

tema de la custodia compartida donada als agressors o les ordres de 

protecció que es desestimen, fan trontollar la decisió de denunciar i de 

començar judicis llargs, costosos econòmica i emocionalment per la dona. 

 

Continuem apostant doncs per treballar plegades amb d’altres associacions 

dins de la Plataforma unitària contra les violències de gènere en el seu 

programa Trenquem el silenci, i amb la xarxa social que ja hi ha als barris i 

la que construïm al afegir-nos. 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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A la Comissió de dones del Pla comunitari de la Sagrada Família, a la 

Plataforma unitària contra les violències de gènere, amb la Fundació Aroa, 

amb l’Associació de Veïns i Veïnes, Serveis socials, serveis de la salut, amb 

el Centre Cívic...   

Hem apostat també per impulsar projectes amb dones joves que volen 

aprendre i sumar-se en aquest treball de prevenció i eradicació de la 

violència. Un bon grup de dones joves voluntàries esta fen molta feina en 

els acompanyaments i en l’elaboració de nous conceptes i maneres de 

treballar. 

 

Vull agrair primer a moltes mans de gent voluntària que fa el camí amb 

nosaltres i també a les administracions i entitats que ens han donat suport 

en uns anys en que la crisi continua fen  molt de mal tant a la ciutadania en 

general com a les dones i les seves associacions en particular. 

 

Montserrat Vilà Planas 

Directora de l’Associació Hèlia 

 

Qui som 

Som un grup de dones formades en la lluita dins la Plataforma unitària 

contra les violències de gènere. Aquesta agrupa a més de 110 Associacions 

i Entitats de tot el teixit social de Catalunya i el seu principal objectiu és la 

sensibilització i prevenció de la violència contra les dones. 

Del treball de tots aquests últims anys amb dones que han patit violència es 

pot concloure que si rep l’atenció adient, la dona que ha patit 

maltractament recupera la seva capacitat per identificar l’abús i el perill, per 

defensar-se a ella i a les seves filles i fills, trencant la cadena de la cultura 

patriarcal que transmet de generació en generació els estereotips i rols que 

porten a la desigualtat dels homes vers les dones en tots els àmbits socials. 

Del estudi de la situació actual, amb el desplegament de la Llei pel dret de 

les dones a l’eradicació de la violència masclista, és dedueix una necessitat 

objectiva de cobrir un espai per la recuperació de les dones que han patit o 

estan patint violència. Més enllà d’una primera detecció i acollida que 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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podem fer i derivar als serveis i Associacions de dones que en donen suport, 

volem fer projectes de suport per una vegada ja s’ha detectat o ja s’ha 

començat un camí cap a la recuperació, ajudar a restablir els llaços socials i 

de veïnatge, a no restar sola i per tant vulnerada per qualsevol condició 

negativa de la vida quotidiana. 

Varem veure que falten projectes de suport fins i tot als centres que ja fan 

una primera acollida i que després no tenen on continuar el lligam amb la 

recuperació podríem dir a la xarxa social. 

Tot això ens va portar a les ganes de crear l’Associació Hèlia com una 

manera també de passar a treballar directament amb les dones, ja que en 

el marc de la Plataforma ja s’està fen més el treball de sensibilització a la 

ciutadania en general. 

 

Missió 

Promoure un canvi en la societat patriarcal imperant, cap un món lliure de 

violència vers les dones i sense subordinacions culturals i socials entre 

dones i homes. Lluitant pels drets reals i efectius de les dones, pel canvi 

cultural, per la educació en la igualtat d’oportunitats, sense estereotips 

sexistes i androcèntrics, ni actituds discriminatòries. 

 

Valors 

 

 La solidaritat sempre amb les dones que pateixen violència i per la 

seva defensa i recuperació. 

 Canviar l’estructura patriarcal de la societat per una societat amb 

igualtat real de drets per les dones i lliure de violència masclista. 

 La lluita pels drets de les dones dins la legislació mundial pels Drets    

Humans. 

 Respecte a la diversitat personal i cultural. Les dones som persones i 

agents actius en la construcció del món.  No volem ni hem de ser 

tutelades ni per l’Estat ni per els homes. Som autònomes i amb ple 

dret de participar en els processos de construcció de les polítiques 

que fan rodar el món. 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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  Diàleg i cooperació. Considerem com a mínims els acords de la IV 

Conferència Mundial de Dones de Beijing al 1995, amb els 12 punts 

acordats a la Plataforma d’Acció, que malauradament encara no 

estan vigents en els 189 països que els varen signar i que no són 

vinculants a Nacions Unides. 

 Treballar en xarxa amb totes aquelles associacions i entitats de 

dones que compartim els mateixos objectius i sempre a favor de 

aconseguir avantatges i donar suport a les dones que pateixen 

violència. 

 La qualitat, coherència i responsabilitat, en tots els nostres projectes. 

 

Objectiu general:  

Promoure programes de sensibilització, de prevenció, d'atenció, de foment 

del voluntariat i la participació ciutadana, així com en l’àmbit de la recerca 

per aconseguir l’eradicació de la violència masclista. 

Crear espais i eines per a la  recuperació i la millora del benestar de les 

dones afectades per la violència de gènere. 

 

Objectius específics: 

 Investigar la situació actual sobre el acompliment de la llei i els serveis que 

s’estan oferint tant públics com privats. 

 Crear programes per pal·liar els efectes en les filles i fills testimonis del 

maltractament. 

 Oferir un espai adequat per compartir experiències i donar testimoniatge. 

 Creació d’espais i eines per a la  recuperació i la millora del benestar  de les 

dones que segueixen un procés de violència de gènere. 

 Detectar les necessitats de les dones que pateixen violència, i crear 

projectes determinats per donar solucions . 

 Coordinar-nos amb les altres entitats que atenen dones, per compartir 

serveis i informació. 

 Orientar, informar, derivar i acompanyar a les dones sobre els recursos de 

la xarxa social que les poden beneficiar. 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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 Impulsar i participar en el circuit d’atenció dels diferents ents socials 

d’atenció, policia, salut, educació, punts d’atenció. 

 Crear una xarxa de voluntariat social per donar suport a les dones que 

pateixen violència masclista. 

 Potenciar l’intercanvià experiències a nivell estatal i europeu, amb la 

cooperació internacional. 

 Donar  suport i servei a les entitats que treballen en contra de les violències de 

gènere. 

 

Balanç de gestió 

Enguany hem consolidat els projectes començats i dins els nostres objectius 

n’ hem endegat de nous. Hem avançat en aconseguir energies conjuntes en 

ajuntar forces entre associacions de dones i dones que van afegint-se a la 

nostra xarxa, tant professionals com juristes i psicòlogues que sovint 

col·laboren a nivell de voluntàries, com dones del barri que es formen per 

poder donar una mà, com dones que han patit violència i volen ajudar a 

d’altres des de la seva experiència.  

Enguany hem aconseguit dos projectes dins la nostra línia de cooperació 

internacional i de solidaritat amb les dones palestines i per la llibertat del 

poble palestí. 

Són per desenvolupar aquest 2015. A la casa d’acollida de Nablus amb la 

capacitació per dones que puguin refer la seva vida amb una nova 

professió. I aquí Barcelona amb el projecte Drets Humans! Palestina Acció! 

que  juntament amb Pau Sempre portem a terme entre la joventut de 

Barcelona. 

 

Projectes presentats i en desenvolupament: 

 

 

VEÏNESXVEÏNES  

 

Veïnes x Veïnes, on l’objectiu és acompanyar a dones en processos de 

violència masclista. Ho fem a partir d’un equip professional i formant una  

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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xarxa de voluntàries, que després d’una capacitació adient són capaces de 

fer aquest seguiment. 

 

En tot el procés des de la denúncia fins a la seva total reparació social. O 

des del posicionament de no denunciar i començar a reforçar-se per 

aconseguir un nou projecte de vida. 

 

Durant 2014, hem acompanyat a dones que han vingut directament o 

derivades per diferents entitats, Punts d'Informació de Barcelona, 

Plataforma contra les violències de gènere, o conegudes del barri o de les 

dones que hem donat suport.   

 

Estem consolidant el treball: Com presentar i oferir el servei a d'altres 

entitats que també donen suport a les dones en situació de violència. Com 

rebre a les dones. Com avaluar i fer seguiment de cada procés 

individualitzat. Com formar a les voluntàries. La presentació del projecte al 

barri en general i a les dones en particular. 

 

De tota aquesta experiència aquest any hem posat les bases per poder 

començar a fer una xarxa a nivell més ampli. Fer els protocols i passos 

necessaris per coordinar-nos amb altres associacions que ja fan aquesta 

feina, com per exemple GEDA de Horta o Associació contra la violència 

domèstica de Nou Barris, i crear-ne de noves. Des de Hèlia podem fer 

aquesta coordinació i una formació adient. Per altre banda aquestes 

sinergies ens enriquiran, aprenen de totes les dones, tan les que 

acompanyen com les que son acompanyades. 

 

Nosaltres hem aprés de les dones que ens han donat moltes pistes i molts 

raonaments de com esta la situació dels recursos. Dels problemes principals 

que es troba una dona en inicià el procés de voler sortir del cercle de 

violència. Disfuncions que té el circuit, principalment el jurídic. En general 

hem constatat que els processos són molt llargs i que els recursos encara 

no cobreixen tota l'etapa de recuperació, per tant és important aquesta 

prolongació del treball dins la xarxa social i com més propera de proximitat 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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tant en l'espai, el barri, com en les emocions, compartir l'espai amb dones 

que senten el mateix. 

 

BARCELONA DÓNA   

 

Barcelona dóna, projecte de suport emocional, formant grups de dones que 

volen recuperar la xarxa social. Pèrdua deguda a l’aïllament que es dóna en 

processos de violència en la parella o en qualsevol altre àmbit social.  

 

Aquest projecte és complementari amb VeïnesxVeïnes,  i les seves 

destinatàries són en molts casos dels dos projectes, ja que les dones que 

arriben al BCN dóna sovint necessiten encara un acompanyament individual 

que li oferim tant a nivell de teràpia per psicòlogues especialistes com a 

d’altres nivells emocional o de suport logístic en els seus tràmits 

administratius o de salut. 

 

INTERVENCIÓ AMB DONES PER EL SEU 

EMPODERAMENT I L’ACCIÓ (IDEA) 

Durant l’any 2012, l’Associació Hèlia i la Fundació Aroa creen el Projecte 

IDEA, Intervenció amb Dones per l’Empoderament i l’Acció, amb la 

col·laboració del gabinet d’Advocades Assessores. 

El projecte parteix de l’experiència de detecció i atenció de dones que viuen 

situacions de violencia i altres situacions de vulnerabilitat, en la intervenció 

d’ambdues entitats i el gabinet. 

Aquest vol donar resposta a la necessitat de moltes dones a ser ateses des 

d’una perspectiva de gènere i interdisciplinària. Tanmateix, es crea el 

projecte amb la voluntat de treballar amb la xarxa de professionals 

d’atenció a les persones i entitats especialitzades, dins del territori del 

municipi de Barcelona i rodalies. 

El Projecte IDEA ofereix diversos recursos adaptats a les necessitats de les 

dones ateses: atenció individualitzada i atenció grupal; per altra banda, 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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contempla un programa de sensibilització i una xarxa de suport de dones 

voluntàries sensibilitzades per acompanyar a les dones que viuen situacions 

de violencia masclista. 

Les persones ateses en el Projecte IDEA, són rebudes en una primera 

entrevista d'Acollida, on es rep la demanda de la dona i es fa una primera 

detecció de les seves necessitats, expressades o implícites.  

Les professionals de l'equip d'Acollida poden oferir a la dona algun dels 

recursos interns que ofereix el projecte o derivar-les a d’altres serveis i/o 

entitats, sempre en coordinació amb la resta de l'equip de professionals.  

El Projecte consta d'un circuit de funcionament intern que l'equip 

professional planteja des d'un inici per emmarcar la intervenció. S'ha 

realitzat un seguiment, per part de tot l’equip Professional, de la participació 

de cada dona en el projecte.  

RECREA’T 

Amb el grup Averlasailas, hem treballat amb noies i nois del barri de la 

Sagrada Família amb la metodologia del teatre social. 

El projecte parteix de la necessitat de crear un espai de trobada per joves 

del barri  que sigui ludic i segur per reflexionar envers les situacions 

personals i socials que aquets viuen. Treballant a partir de una eina de 

expressió artistica, el teatre. 

Es pretén treballar mitjançant el teatre, com eina d’intervenció social, el 

desenvolupament d’habilitats personals i socials en els joves. Partim de la 

concepció que el teatre és un recurs lúdic i, a la vegada, educatiu per 

fomentar el creixement personal, la reflexió crítica, la creativitat, el treball 

en grup, el desenvolupament de valors i la consciencia social.Utilitzant els 

recursos de l'expresió dramàtica, per promoure la reflexió i ajudar a 

identificar situacions personals i/o socials no resoltes. Seguirem la 

metodologìa del Teatre del Oprimit, a través de jocs i dinàmiques teatrals 

que permeten aprendre junts (actrices y espectadores/as), dotán-nos de 

eines per identificar situacions opresivas, descubrir tácticas y estrategias 

per evitar-las o combatre-las y assajar-las. Els seus principis son: la 

http://www.heliadones.org/
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transformació del espectador en protagonista de la acció teatral i l'intent a 

través d'aquesta transformació, de modificar la societat y no nomès 

interpretarla. Transformant als espectadors en actors s'aconsegueix la 

participació activa. Utilizant la tècnica del Teatre Foro es crea un espai lúdic 

de recerca d'alternativas mitjançant l'actuació, en el que els joves es 

converteixen en els protagonistes, tractantse d'un assaig de la realitat. 

 

Les eines i metodologia del teatre social, entre altres objetius tenen el de 

multiplicar la metodologia, fent-se així agents actius de la mateixa. El grup 

de joves s'empodera i te la possibilitat de continuar expandint la 

metodologìa i generant aixi nous grups autònoms de teatre social.  

  

Els valors que es pretenen promoure son: la democratització de les ideas, 

vivències, propostes de canvi personal i social, la convivència dins del barri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.heliadones.org/
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Balanç 2014 ASSOCIACIÓ HÈLIA 

      

INGRESSOS     

      

Fondos propis   6.525 € 

      

Generalitat Catalunya 6.320 € 

ICD 4.320 €   

Benestar i Família 2.000 €   

Herències 6.000 € 6.000 € 

Diputació de Barcelona 4.905 € 

Ajuntament de Barcelona 9.400 € 

Regidoria de la dona 3.900 €   

Eixample 2.500 €   

Qualitat de vida 2.000 €   

joventut 1.000 €   

Obra social La Caixa 2.000 € 

  
 

  

TOTAL   35.150 € 

      

DESPESES     

      

Despeses de difusió 381 € 

- Edició de díptics, cartells, publicitat, etc, 331 €   

- Xapes 50 €   

      

Despeses pròpies d'activitats diverses 34.769 € 

Recursos Humans 18.042 €   

Dietes diversos 2.524 €   

Desplaçaments 781 €   

Telèfon 1.092 €   

Talleristes, Conferenciants 11.800 €   

Material fungible 530 €   

TOTAL   35.150 € 

 

 

 

 

 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org


       Hèlia, Associació de suport a  les dones que pateixen violència de gènere             

12 

Web: www.heliadones.org Correu-e: helia@heliadones.org NIF: G-64813595 

 

PARTICIPACIÓ A LA XARXA SOCIAL 

 

PLATAFORMA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÉNERE 

Participem activament en la organització des de la Junta de l’Entitat. En tots 

els seus projectes: Fòrum Europeu i Fòrum contra les violències de gènere. 

En tallers i xerrades al TRENQUEM EL SILENCI als centres educatius. En 

Dones de Blanc, projecte d’expressió corporal. En la seva WEB. En les 

concentracions al carrer tan a barris com cada tercer dilluns a la Plaça Sant 

Jaume de Barcelona. En projectes d’Educació al Desenvolupament i en 

projectes de cooperació. 

 

PUNTS D’INFORMACIÓ A LES DONES DE BARCELONA (PIAD’s) 

Col·laboració amb les professionals que dirigeixen el PIAD en 

l’acompanyament a les dones usuàries. 

 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES SAGRADA FAMÍLIA 

Amb el projecte VEÏNES x VEÏNES. Programa de sensibilització entre les 

veïnes del barri. Diverses xerrades i acompanyaments. 

 

FUNDACIÓ AROA i ADVOCADES ASSESSORES 

Col·laboració en el programa Intervenció amb Dones el seu Empoderament i 

l’Acció (IDEA). En programes d’Educació al Desenvolupament. 

 

COL·LECTIU MALOKA COLÒMBIA 

Conveni de col·laboració en el projecte “Empoderament de les dones 

víctimes del conflicte armat entorn la llei de la restitució de terres”. 

 

CONSELL DE DONES DE CATALUNYA 

Participació activa en els plenaris del Consell. 

 

CONSELL DE DONES DE BARCELONA 

Participació activa en els plenaris del Consell. 

 

 

http://www.heliadones.org/
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Participacions varies: 

Presentació dels nostres projectes a les diferents institucions de Barcelona i 

Catalunya: als Punts d'Informació a les Dones i a la regidoria de les dones 

de l'Ajuntament de Barcelona, a l'Institut Català de les Dones. Als CIE de la 

Catalunya Central i de Salt. A les entitats que fan atenció directa a dones 

dins del circuit del protocol Marc aprovat per la Generalitat de Catalunya i 

grups de recerca: Dones amb Empenta, SURT Fundació Dones, Associació 

Benestar i Desenvolupament (ABD),  Acció Contra la violència Domèstica, 

GEDA, Associació de Dones No Estàndards,  Grup de dones CREA-SAFO.  

 

Treballs de cooperació: Col·lectiu Maloka, projecte empoderament de dones 

a Colòmbia. Associació de Treballadors pakistenessos de Catalunya, 

Comunitat palestina a Catalunya. Col·laboració amb l’Associació  Pau 

Sempre. Projecte de Dones Mediterràneas contra la violència de gènere al 

juliol de 2011. Projecte Palestina Acció de Barcelona solidària.  

 

Activitats principals: 

Concentració a la Plaça Sant Jaume cada tercer dilluns hem participat al 

Homenatge a les dones assassinades, convocada per la Plataforma Unitària 

contra les violències de gènere. 

Col·laboració amb el Punt d’Informació a les dones de l’Eixample i a la 

Comissió de Dones del barri de la Sagrada Família. 

Participació a varies Universitats: Rovira i Virgili de Tarragona, Universitat 

de Barcelona, en el programa Trenquem el Silenci de la Plataforma contra 

les violències de gènere. 

Participació en el jurat de la 14a edició de Relats Curts. Premi 8 de març del 

Centre Cívic Sagrada Família. 

Cicle de xerrades a l’Espai 210 contra la violència a les dones. 

Organització el 26 d’abril en el marc de la Festa Major del barri: 

 “Homenatge a les dones assassinades”. Trenquem el silenci. Coreografia de 

les Dones de Blanc. Espai Infantil. 

Novembre: Participació en el Fem en femení al Centre Cívic Sagrada 

Família. 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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Participació amb tallers i voluntàries al X Fòrum contra les violències de 

gènere, al mes de novembre a l’Espai Francesca Bonnemaison.  

 

ÀMBIT INSTITUCIONAL 

Rebem suport de: 

Ajuntament de Barcelona 

Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona 

La Caixa 

 

 

Barcelona febrer 2015 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org

