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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 que oferim suport integral a dones 

que han patit processos de violència masclista fins aconseguir la plena 

reparació i recuperació del mal sofert, utilitzant la recerca contínua de les 

necessitats de les afectades i llurs fills i filles; treballant en xarxa i generant 

projectes d’intervenció i millora en l’àmbit de violència masclista.  

 

Missió 

 

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

vers les dones 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 i androcèntrics, ni actituds 

discriminatòries, respectant la identitat i el desenvolupament únic de 

cadascuna.  

 

Valors 

 

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

recuperació. 

✓ Col·laboració amb les defensores dels drets contra la violència masclista. 

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

real i efectiva. 

✓ La lluita pels Drets    Humans. 

 

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

✓ 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 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’erradicació de la violència masclista. 

 

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 masclista.  

✓ Oferir un espai adequat per compartir experiències i donar testimoniatge. 

✓ Fer incidència sobre la situació actual en 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. 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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✓ Coordinar-nos amb les altres entitats feministes, per compartir serveis i 

informació. 

✓ Orientar, informar, derivar i acompanyar sobre els recursos de la xarxa. 

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

d’atenció, salut, educació, serveis socials, punts d’atenció, etc. 

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

pateixen violència masclista. El suport mutu és la nostra millor eina.  

✓ La lluita feminista és global, per això treballem en base a 

l’internacionalisme i el suport mutu amb les companyes a Palestina. 

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

violències masclistes. 

 

Breu resum d’activitats d’entitat 2018: 

A continuació presentem una breu explicació de cada projecte elaborat i 

executat durant l’any 2018. Majoritàriament són projectes de continuïtat que 

seguiran en marxa l’any 2019 i posteriors. 

 

 

Àrea d’atenció i prevenció  

 

AIDA (Abordatge Integral per les Dones i el seu Apoderament): recurs 

d'acompanyament i suport integral a dones que es troben en un procés de 

violència masclista amb l’objectiu general d'assolir el seu ple apoderament ja 

sigui a través de l'atenció psicològica, jurídica, social i/o comunitària. 

Durant l'any 2018 es van atendre 108 dones 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, 30 

dones van ser ateses a nivell psicològic, 34 a nivell jurídic, 29 van participar 

de l'atenció social, i es va acompanyar a dones en un total de 135 ocasions 

per part del nostre equip de voluntariat majoritàriament a jutjats i centres de 

salut. 

 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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Veïnes x Veïnes (VxV): és una xarxa comunitària formada per grups de 

dones professionals i voluntàries que actuem com agents actives per assolir 

barris lliures de violència vers les dones.  

Aquest programa vol fer realitat la solidaritat entre dones en el teixit social 

de Barcelona. A partir d'una formació i un seguiment adient per part de les 

professionals, les voluntàries fan acompanyaments a les diferents accions i 

processos pels quals passen les dones supervivents: acompanyar-les als 

jutjats, a visites amb advocats o advocades, a seus policials, a visites 

mèdiques, a l'escola, a fer tràmits administratius, a serveis socials, etc. En 

tot el camí, sovint difícil, que han de seguir per reparar el mal rebut. 

 

L’objectiu del projecte a llarg termini es potenciar la creació de grups de 

dones en cada barri per sensibilitzar el veïnatge i  alhora acompanyar les 

seves veïnes que viuen processos de violències masclistes. Aquest 2018 hem 

començat a treballar per a impulsar un grup de VxV al barri de la Salut del 

Districte de Gràcia, en col·laboració amb el Pla Comunitari La Salut i que 

s’ha consolidat gràcies al nostre acompanyament durant l’any 2019. 

 

Durant el 2018 vam acollir 47 noves voluntàries (no totes s'incorporen 

finalment al VxV, però si realitzen altres tasques de voluntariat a l'entitat en 

l'àmbit de prevenció i acció comunitària). S’ha consolidat un equip de 30 

voluntàries al VxV, que han acompanyat a 24 dones assolint un total de 135 

acompanyaments majoritàriament a jutjats, serveis socials i sanitaris, entre 

altres.          

                    

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

Foment d'espais i activitats grupal adreçades a dones que han patit situacions 

o processos de violència masclista i a veïnes del barri que tenen per objectiu 

recuperar la xarxa social i de suport des dels vincles feministes. 

Durant l’any 2018 hem organitzat 29 trobades lúdic-terapèutiques a 

equipaments culturals de la ciutat, on han participat  34 dones i 5 filles. Totes 

les trobades es realitzen amb l'acompanyament d'una psicòloga de l'entitat; 

així com també en ocasions amb l'acompanyament de voluntàries de 

l'associació. L'organització s'ha dut a terme seleccionant i accedint a activitats 

adequades dins la plataforma Apropa Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, 

i les hem subvencionat en la seva majoria en horaris de caps de setmana o 

de vespres per facilitar la participació del màxim de dones fora de l'horari 

laboral habitual. Al 2018 hem consolidat els tallers per a dones que realitzem 

des del 2015 al Casal de Barri Espai 210 de manera setmanal durant tot l’any: 

taller de Ioga per a dones i adolescents (25 participants) i taller de Costura i 

Pintura Creativa (15 participants). Enguany hem pogut obrir un nou espai per 

a dones a traves d’un taller de Biodança (15 participants). 

En total han participat directament de les activitats d’aquest projecte 89 

dones i 5 fills i filles.  

 

 

 

   

 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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És de Justícia: acompanyament jurídic especialitzat a dones que han patit 

alguna situació o procés de violència masclista i que es troben en una especial 

situació de vulnerabilitat i que inclou l'assessorament i la representació 

jurídica penal, civil i/o de família vinculada a procediments legals derivats de 

la violència masclista.   

Durant l'any 2018 es va poder garantir la representació lletrada a través de 

les advocades col·laboradores a cinc dones en situació de violència greu i de 

gran nivell de vulnerabilitat. Tanmateix es va assessorar a 34 dones que 

majoritàriament no tenien assistència lletrada ni assessorament jurídic previ. 

Col·labora: Advocades Assessores.  

                          

 

Cicle formatiu en violències masclistes: cicle de tallers mensuals que té per 

objectiu fomentar l’Educació per una Barcelona inclusiva, igualitària i no discriminatòria 

en matèria de violències masclistes a través del desenvolupament d’accions i projectes 

educatius que redueixin les desigualtats i millorin la cohesió social. 

Durant l'any 2018, vam organitzar 10 tallers en col·laboració amb Advocades 

Assessores, UTEH, Hospital Clínic, Plataforma unitària contra les violències de gènere, 

Conexus, Miquel Missé i Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les 

dones i en el qual hi van participar 492 assistents, entre els quals professionals de la 

xarxa i d'entitats, voluntariat i ciutadania. 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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Enxarxa't: projecte que pretén potenciar la base social de l’entitat per 

erradicar 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.  

Durant l'any 2018 vam assolir un augment de la base social gràcies a la 

col·laboració amb institucions i entitats, a l'ampliació i consolidació de la 

xarxa de voluntariat de l'entitat, i a la dinamització continuada de les nostres 

xarxes socials (Facebook i Twitter) i web, augmentant tots els nombres 

d'indicadors respecte del any anterior i les noves col·laboracions respecte 

d'iniciatives i nous projectes. 

 

Exposició itinerant "Dones Supervivents": exposició que compta amb la 

participació de 12 dones supervivents de violències masclistes i que exposen 

fotografies simbòliques de la seva fortalesa i resiliència, acompanyades d’un 

escrit personal en el que manifesten eines i relats de recuperació i superació. 

Durant l'any 2018 vam aconseguir difondre l'exposició i exposar-la a espais 

comunitaris i educatius de fàcil accessibilitat arreu de territori, i gràcies a la 

col·laboració amb l'Institut Català de les Dones, a Casal de Joves Girapells 

(Horta-Guinardó, Bcn), Biblioteca Bon Pastor, CAP El Remei (Vic), Institut 

Pere Ribot (Vilassar de Mar), i a la Mancomunitat de la Conca d'Òdena 

(Igualada). 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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Exposició itinerant "(+) Dones Supervivents": Exposició d'11 dones 

diverses, supervivents de violències masclistes diverses, i que visibilitza les 

violències masclistes que 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. 

Durant l'any 2018 vam aconseguir dissenyar i executar l'exposició i exposar-

la gràcies al Consell de Dones del Eixample a la Model, per l'acte del 25N. 

Finançadors: Ajuntament de Barcelona 

                  

 

 

 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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Exposició "Senyes d’identitat.  Retrats de dones" : projecte liderat per 

la Fundació Joan Miró, realitzat per CLICme i que compta amb la col·laboració 

de Helia Dones. És el resultat d’un procés d’introspecció i d’aprenentatge de 

12 dones supervivents de violències masclistes i participants del projecte, i 

la fotografia, l’eina per mostrar allò que desitgen de la seva realitat. El 

resultat d'aquest projecte va esdevenir en un impuls en l'empoderament de 

les dones participants, en l'exposició de les fotografies d'aquest projecte a la 

sala d'exposicions temporals de la Fundació Miró, i en diverses entrevistes a 

mitjans de comunicació. 

 

 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
http://heliadones.org/ca/project/exposicio-senyes-identitat-retrats-dones/
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Foment d'activitats organitzatives de l'associació Hèlia: projecte de 

gestió interna de l'entitat per al correcte funcionament de la mateixa, que 

implica la gestió d'espais i infraestructures, la recollida i l'anàlisi d'indicadors, 

i la gestoria del espai comunitari. 

 

 

 

Coeducació a l’Escola Mallorca 

Aquest projecte va sorgir de la necessitat real de la societat de realitzar una 

intervenció preventiva envers les violències masclistes en l'àmbit educatiu, 

entenent que l'educació és una construcció social pel desenvolupament de la 

societat. Apetició del Consell Escolar de l’Escola Mallorca, hem engegat un 

procés de diagnosi de necessitats i de intervenció en coeducació amb tota la 

comunitat educativa del centre. 

Hem realitzat 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 del projecte ha estat molt positiva per part de tota la comunitat 

educativa, realitzant petició de continuïtat del projecte el pròxim curs. 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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Sensibilització, prevenció i formació: dinamitzem tallers de sensibilització 

a ciutadania, de prevenció a centres educatius i de formació a professionals 

en matèria de desigualtats de gènere i violències masclistes ja sigui a 

Barcelona com a territori. Durant l'any 2018 vam poder incidir a nivell de 

sensibilització  i formació a diverses entitats i col·lectius. 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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Poblet Feminista: 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 2018 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 més de 277 persones 

sensibilitzades a les festes d'oci al barri de Sagrada Família. Tanmateix vam 

organitzar diverses formacions per entitats i col·lectius del districte per a 

donar suport en els seus processos d'organització de protocols.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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Àrea de solidaritat amb Palestina  

Implementar estratègies per promoure la prevenció de la violència 

masclista i promoure la SSR, amb la implicació de tota la comunitat 

a les zones d’Hebron i Qalqilia: Aquest projecte 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 ala mà de les nostres 

companyes feministes de l’organització Health Work Comitees, en agrupació 

amb Sodepau i amb l’Escola de Cultura de pau com a entitat col·laboradora. 

Ha estat finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

de la Generalitat de Catalunya. El projecte de 2018 a seguit el treball que 

vàrem iniciar al 2015 per transformar 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.  

• 2079 atencions soci sanitàries realitzades a dones  amb prevenció de 

violència masclista i promoció en SSR 

• 130 serveis d’assessorament individual a dones en situació de 

violència masclista: atenció sanitària, psicosocial i/o legal 

• 96 homes assistents a les formacions en SSR i prevenció de 

violències masclistes 

• 21 homes assistents a les formacions de formadors en SSR 

• 140 trobades amb més de 2100 assistents a les sessions de 

sensibilització amb la població de la comunitat per implicar-les en 

SSR i prevenció de violències masclistes  

• Creació d’un grup de joves educadors en SSR i prevenció de 

violències masclistes 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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Dins el marc de l’edició 2018 d’aquest projecte hem desenvolupat diverses 

activitats a Catalunya: 

• 10 projeccions amb 480 assistents sobre Palestina amb  videofòrums 

realitzats a Catalunya 

• Realització del “II Congrés per l’erradicació de les violències 

masclistes als serveis soci-sanitaris.” amb 450 assistents 

• 6 reunions i trobades d’intercanvi entre amb col·lectius feministes de 

Palestina, Colòmbia i Catalunya 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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• 2 xerrades de sensibilització sobre la causa palestina realitzades per 

les companyes palestines a Catalunya 

 

 

               

 

 

      

 

 

 

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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Millorar l'accés a la salut de les dones amb malalties cròniques i 

promocionar la prevenció entre la població per enfortir el seu dret a 

viure vides lliures de  violències a Cisjordània (Palestina): el projecte 

reforça el programa de la Health Work Comitees de cura a les pacients amb 

malalties cròniques, apropant l’atenció mèdica a aquella població que en te 

un difícil accés (especialment dones i nenes) i formant al personal mèdic en 

matèria de gènere per garantir que les intervencions sanitàries funcionin 

com a eina de detecció i prevenció de violència masclista i de salut sexual i 

reproductiva. La creació de grups de dones tenen com objectiu generar un 

espai de confiança on compartir les seves angoixes i preocupacions. 

• Medicines distribuïdes a 2.324 persones  

• 773 persones assistents als actes de sensibilització sobre salut i 

gènere, 541 de les quals son dones 

• 43 dones han participat en 3 grups de suport psicosocial 

• 464 estudiants de 10 escoles han augmentat les seves capacitats per 

viure una vida física i psicològicament més saludable  

• 25 nous professionals de la HWC han rebut la formació reglamentaria 

en gènere i prevenció de violències masclistes  

• 59 homes universitaris organitzats en 4 grups d’homes han treballat el 

seu rol en la estabilitat psicosocial i les malalties de les dones  

 

                

http://www.heliadones.org/
mailto:helia@heliadones.org
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Millorar la prevenció i la resposta a les violències masclistes que 

viuen les dones palestines a Nablus promocionant 

l’apoderament emprenedor: 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 desenvolupa amb la Family 

Defense Society (Nablus) i 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 sensibilització i incidència a Cisjordània. 

• 80 dones de Nablus reben 3 formacions professionals de 120 hores en 

perruqueria i fotografia desenvolupades 

• 80 dones de Nablus reben formació en DDHH, drets laborals emprenedoria 

econòmica i gestió 

• 10 xerrades realitzades a diferents espais comunitaris sobre violència 

masclista, assetjament sexual, etc. 

• Elaborat un espot de radiofònic sobre violències masclistes emès a (3) 

ràdios locals de 3 a 5 cops al dia durant 3 mesos, a Cisjordània i Gaza 

• Generat un Document d'avaluació i de propostes del pla estratègic Report of 

proposals for the complementation of the National Strategy to Combat 

Violence Against Women (2011-2019)  

 

 

 

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


        

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

20 

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

 

Àrea de sensibilització i incidència  

 

Per últim, 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 on en som demandants, 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 Consell de Dones de 

Barcelona i el Consell de Dones de Catalunya, i sempre que hi som 

convidades, al circuit de violència municipal de barris i de la ciutat. I 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, així com d’assemblees i activitats de Ca la 

Dona així com 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). 

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. 

 

PLATAFORMA UNITÀRIA CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE. 

Participem i col·laborem en tres àrees: 

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 

12 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 
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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. 

Programa de voluntariat: Coordinem el programa donant formació a les 

voluntàries i participant en el pla global. 

 

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. 

 

ADVOCADES ASSESSORES 

Col·laboració en el programa AIDA (Abordatge Integral per les Dones i el seu 

Apoderament) i en el programa És de Justícia. 

 

CONSELL DE DONES DE CATALUNYA 

Participació activa en els plenaris del Consell. 

 

CONSELL DE DONES DE BARCELONA 

Participació activa en els plenaris del Consell. 

 

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.  
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MEMÒRIA ECONÒMICA 2018 

 

Balanç Provisional 2016 ASSOCIACIÓ HÈLIA 

   

INGRESSOS   

Fons Propis   6.540,00 €  

Quotes  950,00 €   

Tallers impartits  5.590,00 €   

Generalitat Catalunya  9.240 €  

ICD  4.130,00 €   

Benestar i Família  2.010,00 €   

Acció  2.200,00 €   

Immigració  900,00 €   

Diputació de Barcelona  3.585,68 €  

Ajuntament de Barcelona  21.300,00 €  

Ciutat  21.300,00 €   

   

   

COOPERACIÓ   

   

Barcelona Solidària  

Empreneduria Nablus  49.971,39 €   74.857,80 €  

APPODERAT  24.886,41 €   

   

ACCD   

HWC salut sexual  22.400,00 €   59.817,60 €  

HWC salut sexual  37.417,60 €   

Obra social La Caixa  22.540,00 €   22.540,00 €  

   

   

   

TOTAL   197.881,08 €  

   

DESPESES   

   

Despeses pròpies d'activitats diverses  109.001,08 €  

Recursos Humans  61.902,71 €   
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Diversos  17.420,97 €   

Telèfon  897,92 €   
Talleristes, 
Conferenciants  27.744,93 €   

Gestoria  1.034,55 €   

   

Cooperació remeses  88.880,00 €  

   

   

TOTAL   197.881,08 €  

   

INGRESSOS-DESPESES  -   €  
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