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Presentació 

 

L’any 2015 ha estat de creixement i consolidació de projectes per a Hèlia. 

Tant a l’àrea d’atenció i prevenció com a l’àrea de cooperació aquest 

creixement ha permès construir un equip de tres professionals i un grup de 

voluntàries que representa un gran pas endavant en els nostres objectius i 

en el nostre repte d’aconseguir l’eradicació de la violència vers les dones 

arreu. 

 

Per altra banda els recursos continuen sent escassos i per això el 2016-

2017 serà decisiu per la formació i cohesió de l’equip de la nostra 

associació. 

 

La seu s’ha fet del tot petita, el temps és un bé preuat, hem programat 

molts nous projectes pel 2016. Ens hem proposat un pla estratègic per als 

propers tres anys que permeti dur a bon port aquest ambiciós programa. 

La situació global continua posant moltes resistències al canvi que volem 

aconseguir, canviar la societat patriarcal que reforça i normalitza la 

violència masclista, la discriminació i la no llibertat de les dones. 

Si bé totes les institucions posen la lluita contra la violència vers les dones 

com a prioritària, la realitat és que els recursos han disminuït en els últims 

anys. En tots els àmbits, judicatura, serveis socials, salut, educació, s’ha 

retallat personal, ajuts d’habitatge, ajuts econòmics, etc. I això provoca que 

les dones es troben en processos de recuperació tinguin més barreres que 

mai i que les mides de prevenció siguin més febles. 

 

És molt important la Xarxa comunitària i de totes les associacions i entitats 

que lluitem amb el mateix objectiu per poder unir esforços. Continuem 

apostant per colpejar juntes, 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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Vull agrair a tot l’equip, a la Junta, a les voluntàries, que fan possible que 

amb molt d’esforç de temps i d’energia l’Associació Hèlia pugui anar 

avançant en aquest camí per la llibertat de les dones. 

 

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 s'ofereix 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 de 

forma transversal. 

 

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

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

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

estan patint violència.  Acompanyar i ajudar a restablir els llaços socials i de 

veïnatge, a no estar sola i per tant vulnerable per qualsevol condició 

negativa de la vida quotidiana.  

Des de 2008 construim una associació per els drets i la llibertat de les 

dones. 

 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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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 l'educació en la igualtat d’oportunitats, sense estereotips 

sexistes i androcèntrics, ni actituds discriminatòries, respectant la identitat i 

el desenvolupament únic de cadascuna.  

 

Valors 

 

 Solidaritat amb les dones que pateixen violència i per la seva defensa i 

recuperació. 

 Col·laboració amb les defensores dels drets de les dones i contra la 

violència masclista. 

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

igualtat real i efectiva dels drets per les dones lliures 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. 

  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. 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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 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 i programes de lluites i solidaritat 

internacional, per aconseguir l’eradicació de la violència masclista. 

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

dones en processos de violència de gènere. 

 

Objectius específics 

 

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

les dones víctimes i supervivents d'un procés de violència de gènere.  

 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. 

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

que s’estan oferint tant públics com privats. 

 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. 

 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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 Orientar, informar, derivar i acompanyar a les dones sobre els recursos 

de la xarxa social que les poden beneficiar. 

 Impulsar i participar en el circuit d’atenció dels diferents ens 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 i intercanviar 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 

 

Us presentem aquí tots els projectes que enguany hem portat a terme i els 

que hem començat per continuar en el 2016. 

Com veureu la feina ha estat molt profitosa i tenim molt bones perspectives 

en totes les àrees de treball. 

El nostre jove equip ha estat capaç de donar aquests tomb i va aprenent 

totes les estratègies que convenen tan en el terreny administratiu com en el 

terreny de lluita diària per desenvolupar l’atenció a les dones i el seguiment 

de la lluita global per eradicar la violència. 

 

Projectes presentats i en desenvolupament: 

 

Àrea d’atenció i prevenció 

 

IDEA (Intervenció amb dones pel seu empoderament i l’acció):  

detecció i atenció de dones en situació de violència masclista, treballant en 

xarxa per l’apoderament i la recuperació de les dones de forma integral. 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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Col·labora: Advocades Assessores. Finançadors: Ajuntament BCN, 

Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona. 

 

Veïnes x Veïnes: és una xarxa comunitària formada per grups de dones 

professionals i voluntàries que actuen com agents actives per aconseguir 

barris lliures de violència vers les dones. El projecte impulsa formar i 

coordinar grups de dones a cada barri que tinguin l’objectiu de sensibilitzar 

el veïnatge i  alhora acompanyar les seves veïnes en el seu procés de 

recuperació després d'haver viscut un procés de violència masclista. 

Finançadors: Ajuntament BCN, Generalitat de Catalunya, Obra social La 

Caixa. 

 

Barcelona Dona: ofereix un espai i unes activitats lúdic-terapèutiques 

que permet a les dones supervivents de la violència masclista, tornar a 

adquirir la xarxa social que els ’hi doni forces per anar recuperant o 

reconstruint un entorn segur, respectuós i solidari pel seu nou projecte de 

vida. Col·labora: Xarxa Dos Deu Finançadors: Ajuntament BCN, Obra social 

La Caixa. 

 

Apodera’t: Projecte de sensibilització, prevenció, detecció i atenció de les 

relacions abusives en l’entorn digital, i la promoció de relacions 

respectuoses 2.0 a la ciutat de Barcelona, mitjançant la creació d’una 

webaplicació. Col·labora: Associació Matriu. Finançadors: Ajuntament BCN, 

Barcelona Solidària. Execució: 2015-2016 

 

Àrea de cooperació 

L’emprenedoria com a eina de resiliència davant el dol causat 

per la ocupació israeliana a les dones palestines: l’objectiu és 

promoure les capacitats i oportunitats de les dones en situació de dol 

traumàtic de la ciutat de Nablus per a l’exercici efectiu al dret d’un nou 

projecte de vida des d’una perspectiva residien. Finançadors: Ajuntament 

BCN, Barcelona Solidària. Execució: 2015-2016 

 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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Millora i foment entre les dones de Cisjordània del seu accés a 

la salut sexual i reproductiva: El projecte pretén millorar i fomentar la 

salut sexual i reproductiva de les dones palestines de Cisjordània, amb dos 

objectius: contribuir a l’enfortiment de la capacitat d’actuació de l’equip 

mèdic de la contrapart, i a donar recursos d’apoderament a les dones 

palestines. Finançadors: ACCD Agència Catalana de Cooperació i 

Desenvolupament. Execució: 2015-2016 

 

Àrea de sensibilització i incidència 

 

Concentracions: per apropar la lluita a la ciutadania i donar visibilitat a 

la violència masclista, ens concentrem al carrer de manera periòdica. En 

aquestes concentracions, les entitats i la ciutadania dels barris, col·laboren 

en l’organització de l’acte, i d’aquesta manera teixim una xarxa social 

sensibilitzada contra la violència. El tercer dilluns de cada mes, ens 

concentrem a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per retre homenatge a 

totes les dones que dia rere dia, pateixen violència masclista, i mantenim 

un minut de silenci per les dones assassinades cada mes a l’estat. 

 

Fòrum contra les violències de gènere. Participem activament en 

l'organització des del Grup de Treball de la Plataforma Unitària Contra les 

Violències de Gènere Són unes jornades en les que hi participem des de fa 8 

anys, al mes de novembre, en les que es crea un espai de participació, 

reflexió i aprenentatge, amb l’objectiu de generar una reflexió crítica al 

voltant de diversos espais socialitzadors o expressions culturals, com el 

cinema, la premsa o la música. El Fòrum està obert a tota la ciutadania. 

 

Trenquem el silenci: prevenció a través de tallers i xerrades a centres 

educatius a través d’aquest projecte de la Plataforma Unitària Contra les 

Violències de Gènere. 

 

 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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Balanç 2015 ASSOCIACIÓ HÈLIA 

      

INGRESSOS     

      

Fondos propis                       9.435,15 €  

      

Generalitat Catalunya 
                          8.270 
€  

ICD 
                     4.060,00 
€    

Benestar i Família 
                     2.010,00 
€    

Acció 
                     2.200,00 
€    

Diputació de Barcelona                     4.544,58 €  

Ajuntament de Barcelona                   12.100,00 €  

Regidoria de la dona 
                   10.100,00 
€    

Participacio ciutat 
                     2.000,00 
€    

      

COOPERACIÓ     

      

Barcelona Solidària   

Empreneduria Nablus 
                   58.660,00 
€                    61.605,11 €  

APPODERAT 
                     2.945,11 
€    

      

ACCD     

HWC Salut sexual i 
reproductiva 

                   42.582,40 
€                    47.582,40 €  

    

Drets Humans Palestina 
Acció 

                     5.000,00 
€    

    

Obra social La Caixa                     3.000,00 €  

  
 

  

TOTAL                   146.537,24 €  

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

      

Despeses pròpies d'activitats diverses                   45.294,84 €  

Recursos Humans 
                   31.415,93 
€    

Dietes diversos 
                     2.524,00 
€    

Desplaçaments 
                        781,00 
€    

Telèfon 
                     1.310,19 
€    

Talleristes, 
Conferenciants 

                     9.263,72 
€    

      

Cooperació remeses                 101.242,40 €  

      

      

TOTAL                   146.537,24 €  

  

  

INGRESSOS-
DESPESES   

                                              -   
€  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

 

ASSOCIACIÓ MATRIU 

Conveni de col·laboració en el projecte “Appodera’t”, en la presentació i 

desenvolupament d’una aplicació per prevenir la violència masclista. 

 

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/
mailto:helia@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. A les entitats 

que fan atenció directa a dones dins del circuit del protocol Marc aprovat 

per la Generalitat de Catalunya.  

 

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 en el programa Trenquem el Silenci de la Plataforma contra 

les violències de gènere. 

Participació en el jurat de la 15a 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 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. 

Participació amb tallers i taules rodones al XI 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 

Obra social La Caixa 

 

Barcelona febrer 2016 

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

