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Nosaltres
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 en
tota la seva diversitat que travessen processos de violència
masclista. 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.

Valors

Què fem

Feminisme

Acompanyaments i
suport mutu entre dones

Drets humans i drets de les dones
Atenció a dones

Solidaritat global
Sensibilització i prevenció

Antiracisme i antifeixisme
Solidaritat amb
Palestina

Treball en xarxa i la força
col.lectiva
Qualitat, coherència,
responsabilitat i transparència

6

Professionals

100

Voluntàries

13

Projectes Locals

3

Projectes de Cooperació
a Palestina

220

Dones ateses a Catalunya

1600

Dones ateses a Palestina

5000

Assistents a accions
de sensibilització
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Atenció Integral a dones en
situació de violències masclistes
Lluitem contra les violències masclistes des de la
perspectiva feminista acompanyant dones en els
seus processos de recuperació i reparació, oferint
una atenció integral, especialitzada i propera.

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

220 Dones ateses

Barcelona Dona

21
32

Trobades lúdic-terapèutiques
Participants a les trobades

55

Participants Ioga per a dones i
adolescents

(30% més que al 2019)

15

Participants Costura i
Pintura Creativa

42

Acompanyaments
psicològics

15

Participants Biodansa

88

Acompanyaments jurídics

13

Participants Teràpia Corporal
Integrativa

Mirades de dona

18

Participants al taller
fotogràfic
https://heliadones.org/project/
mirades-de-dona/

És de Justícia

88
7

Assessoraments jurídics
Representacions lletrades
a processos

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2020

Xarxa Feminista de Voluntariat i
Suport Mutu
Cerquem combatre les violències masclistes a través de
resistències de xarxes veïnals i comunitàries de suport
mutu i impulsem una xarxa feminista de voluntariat
anomenada Veïnes x Veïnes.

47

45

Noves
voluntàries

Equip
estable de
voluntàries

24

30

Dones
acompanyades per
voluntàries

6

Sessions
formatives
per al nou
voluntariat

3

TERRITORIS AMB VEÏNES PER VEÏNES

Figueres
(interès)
Barri de La Salut
a Barcelona
(es consolida)

Acompanyaments
realitzats

1

Nombre
de barris
que
inicien el
VxV

Nombre de barris que
s'interessen en iniciar el VxV

Barri de La Sagrera a
Barcelona
(interès)
Tarragona
(interès)
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Sensibilització i Incidència
Desenvolupem multitud d’accions de sensibilització i incidència
per tal d’aportar una transformació feminista de les estructures
socials difonent sabers entre la societat civil i reclamant a les
institucions que es comprometin amb aquest canvi tan
necessari.

Cicle Formatiu VM

11 Tallers
129 Assistents presencials
2960 Visualitzacions online
https://heliadones.org/project/cicl
e-formatiu-en-violenciesmasclistes/

IV Congrés VM Serveis
socials i sanitaris

655
16
22
7
1

Persones inscrites
Ponències
Entitats col.laboradores
Vídeos penjats
Publicació en 3 idiomes
https://heliadones.org/project/ivcongres/

Taula al XVI Fòrum
contra les violències de
gènere
"Teoritzant Vivències des de
l’antirracisme polític"
https://heliadones.org/project/for
um-contra-les-violencies-degenere/

Coeducació a l’Escola
Mallorca per fomentar la
igualtat de gènere

1

amb altres
4 Coordinacions
centres de Primària
a alumnat de 5è i 6è de
10 Tallers
Primària

7
Exposicions
fotogràfiques de
supervivents

3

https://heliadones.org/project/resistenciesde-dones-a-catalunya-i-palestina/
https://heliadones.org/project/senyesdidentitat-retrats-de-dones/
https://heliadones.org/project/exposicioitinerant-dones-supervivents/

Proposta metodològica per al
centre educatiu

Tallers a professorat, AFA i
ciutadania

Espais de
Participació i
indicència política

+12

CSW, CEDAW, WAVE, CNDC, La Fede.cat,
Plataforma Unitària contra les Violències de
gènere, Consell Municipal de Dones de
Catalunya, Moviments feministes de base,etc.
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Solidaritat Feminista a Palestina
Col·laborem amb organitzacions palestines que potencien
l’autonomia i l’empoderament de les dones des d’un punt de
vista integral, i que tenen com a objectiu construir una societat
on totes les persones visquin una vida digna lliure de violències.
Les nostres sòcies palestines són Health Work Committees
(HWC), Women’s Studies Centre (WSC) i Family Defense
Society (FDS).

Protecció i salut
integral per a la
població d’Hebron H2
amb especial atenció a
la interseccionalitat
entre diversitat
funcional i violència de
gènere (Hebron H2,
Cisjordània, Palestina)

.
.
.

Creació i promoció del Grup de
Treball de Salut i Gènere a
Catalunya.
Celebració del IV Congrés per a
l'erradicació de les violències
masclistes en l'àmbit social i
sanitari (online).
Celebració de la primera edició
de Festival de Curtmetratges de
Dones Palestines a Catalunya
(2020) “Palestina amb Ulls de
Dona” junt amb Sodepau.

Transversalització de
gènere i empoderament
econòmic a Nablus
(Nablus, Cisjordània,
Palestina)

Millorar la qualitat de
vida de les dones de
Nablus ampliant
oportunitats d’ocupació
i participació (Nablus,
Cisjordània, Palestina)

23

Dones palestines amb estudis
superiors s'han format en
drets i prevenció de les
violències masclistes, i han
completat estades de
pràctiques de quatre mesos en
organitzacions de la societat
civil de Nablus i rodalia.

6

Membres de la Municipalitat
de Nablus (4 dones i 2 homes)
s'han format com a
facilitadors de l'auditoria de
gènere al Consistori.

1

Documental gravat explicant la
intervenció que es duu a terme
a Palestina

2

Publicacions amb el recull de
ponències del IV Congrés per a
l'erradicació de les violències
masclistes en l'àmbit social i
sanitari.

Iniciat el 31/12/2020
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Amb la col.laboració
Plataforma unitària
contra les violències
de gènere
Casal de barri Espai
210
La Fede
Elna Advocades
Astrea
CliCme
ApropaCultura
SEPC UB Clínic
CAPS

Xarxa de dones per la Salut
Hospital Clínic de Barcelona
Universitat de Barcelona
Escola de cultura de Pau
Movimiento por la Paz
Institut de les desigualtats
Sodepau
Women's Studies Center
Health Work Committees
Family Defense Society
Women Against Violence
Europe

Amb el suport

Contacte
Casal de Barri Espai210, c/Padilla
208-210 baixos, Barcelona
+34 691069629 (atenció general)
+34 654850527 (atenció a dones)

www.heliadones.org
helia@heliadones.org
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