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      Feminisme

      Drets humans i drets de les dones

      Solidaritat global

      Antiracisme i antifeixisme

      Treball en xarxa i força
      col·lectiva

      Qualitat, coherència, 
      responsabilitat i transparència

 

    Acompanyaments i      
    suport mutu entre dones

    Atenció a dones

    Sensibilització i prevenció

    Solidaritat amb 
    Palestina

Hèlia és una associació feminista sense ànim de lucre formada
l'any 2008 per un equip de professionals i voluntàries. Hèlia
ofereix acompanyament comunitari, feminista i integral a
dones en tota la seva diversitat que travessen processos de
violència masclista. Treballa 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
l'acció de l'entitat.

Nosaltres
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        Professionals
 
        Voluntàries

        Projectes locals

        Projectes de cooperació 
        a Palestina

6

109
13

4

Valors Què fem

Medalla d'Honor de la
ciutat de Barcelona 2021



 

Hèlia lluita contra les violències masclistes des de
la perspectiva feminista acompanyant dones en
els seus processos de recuperació i reparació, i
oferint una atenció integral, especialitzada i
propera.
 

Atenció integral a dones en
situació de violències masclistes
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AIDA (Abordatge
Integral per les Dones i
el seu Apoderament)

 

 

        Trobades lúdico-terapèutiques

         Participants trobades

         Participants Ioga per a dones i
         adolescents

         Participants Fotografia

         Participants Biodansa

         Participants Teràpia corporal 
         integrativa 

         Participants Autodefensa feminista  
         nivell 1

         Participants Autodefensa feminista 
         nivell 2

         Participants Autodefensa feminista  
         emocional restaurativa

         Participants Grup de sabers-            
         club de lectura
         

230

45

80

23
32
55
23
15
13

 

És de Justícia      

Assessoraments jurídics

Representacions lletrades 
a processos

80
7
 

 

Mirades de dona 

23

 

      

Participants al taller
fotogràfic

 

      
https://heliadones.org/pro
ject/mirades-de-dona/

42

12

12

18

 

Participants al cap de
setmana intensiu en
Terapia Corporal
Integrativa (TCI)

 

 

 

10

 

      

Dones ateses

Acompanyaments
psicològics

Acompanyaments
jurídics

 

Barcelona Dona



Xarxa feminista de voluntariat i
suport mutu
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Noves
voluntàries

75
Equip
estable de
voluntàries 

109

Dones
acompanya-
des per
voluntàries

69
Acompanya-
ments
realitzats

134

Sessions
formatives
per al nou
voluntariat

10
Nombre de
territoris
que inicien
el VxV

3

Figueres

Barri de La Salut a
Barcelona

Barri de La Sagrera a
Barcelona

Tarragona

TERRITORIS AMB VEÏNES PER VEÏNES

Hèlia cerca combatre les violències masclistes a través
de xarxes veïnals i comunitàries de resistències i suport
mutu, i impulsa una xarxa feminista de voluntariat
anomenada Veïnes x Veïnes.

Nombre de territoris que
s'interessen en iniciar el VxV

2

Igualada

L'Hospitalet del
Llobregat 

Sant Cugat del
Vallés

Medusa

Pla Comunitari de La Salut

La Sagrera en femení

Dones amb Empenta

Combinats

Grup de dones canción
sin miedo

Brotes cures cooperatives

(interès)

(interès)
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Sensibilització i incidència
Hèlia desenvolupa multitud d’accions de sensibilització i
incidència per tal de contribuir a 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 en
violències masclistes

12
Visualitzacions online4.081
https://heliadones.org/project/cicle
-formatiu-en-violencies-
masclistes/

Tallers

V Congrés per a
l'erradicació de les
violències masclistes
des dels serveis socials
i sanitaris

793 Persones inscrites

20 Ponències

17 Entitats col·laboradores

4 Vídeos publicats

Taula al XVII Fòrum
contra les violències de
gènere
"Maternitats dissidents: formes de
resistència davant del racisme i la
islamofòbia."

https://heliadones.org/project/xvii-forum-
contra-les-violencies-de-genere/

   
   
  

Documental "La luz
invisible"

Exposicions
fotogràfiques
de supervivents

Espais de
Participació i
indicència política

3

+12

https://heliadones.org/project/resistencies-
de-dones-a-catalunya-i-palestina/

https://heliadones.org/project/senyes-
didentitat-retrats-de-dones/

https://heliadones.org/project/exposicio-
itinerant-dones-supervivents/

CSW, CEDAW, WAVE, CNDC, LaFede.cat,
Plataforma Unitària Contra les Violències de
Gènere, Consell Nacional de Dones de Catalunya,
Consell de Dones de Barcelona, Consell de
Dones del Districte de l’Eixample, Circuit
Eixample Contra les Violències Masclistes, Xarxa
210, Moviments feministes de base, Grup de
coordinació de les ONGs de l’Estat Espanyol a
Palestina, etc.

Publicació en 3 idiomes1

Projeccions12

Espais d'exposició12

https://heliadones.org/project/document
al-la-luz-invisible/

(es finalitzarà el 2022)

https://heliadones.org/project/v-congres/
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Solidaritat feminista a Palestina
Hèlia col·labora 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 sòcies palestines de l'entitat 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) .

Celebració del V Congrés per a
l'erradicació de les violències
masclistes des dels serveis socials
i sanitaris (presencial i en
streaming).

Celebració de la segona edició
del Festival de Curtmetratges de
Dones Palestines a Catalunya
(2021) “Palestina amb Ulls de
Dona” junt amb Sodepau. 

Promoció del Grup de Treball de
Salut i Gènere a Catalunya.

             
          
          

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

6

23

   
   
  

.

.

Dones palestines amb estudis
superiors formades en drets i
prevenció de les violències
masclistes, han completat
estades de pràctiques de
quatre mesos en
organitzacions de la societat
civil de la ciutat de Nablus i
rodalies.

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

1
 

Audiovisual gravat explicant la
intervenció que es duu a terme
a Palestina.

1
 

Publicació (disponible en
català, castellà, i anglès) amb
el recull de ponències del IV
Congrés per a l'erradicació de
les violències masclistes des
dels serveis socials i sanitaris.

1
 

Informe d’auditoria de gènere
a la Municipalitat de Nablus.

https://heliadones.org/publicacions/

https://www.youtube.com/watch?
v=BHnbJysrsgk

https://www.hwc-pal.org/
https://wsc-pal.org/
http://mhpss.ps/en/organization/family-defense-society/0uHUI6zFbB8=
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Solidaritat feminista a Palestina
Transversalització de
gènere i empoderament
econòmic a Nablus
(Nablus, Cisjordània,
Palestina)

Treballadors i treballadores
de l’Ajuntament de Nablus
formades en la perspectiva
de gènere.

Estudiants (14 dones i 9
homes) del postgrau en
Cultura de Pau de la UAB
(edició 2020-21)
sensibilitzats en els
impactes de l’ocupació, el
conflicte i el patriarcat en
les dones i nenes palestines.

Dones palestines amb
estudis superiors han estat
formades en drets i
prevenció de les violències
masclistes, i han participat
en formacions avançades
dins del seu àmbit d’estudi
(atenció psicosocial).

             
          
          

Millora de la capacitat de
resiliència de les
comunitats de la
governació de Nablus
mitjançant
l’empoderament de les
dones i la
transversalització de
gènere

26

32

   
   
  

Portal web creat: Tasharuk.
Gènere, cultura i resistències a
Palestina, un espai de trobada,
sensibilització i divulgació sobre
gènere, cultura i resistències a
Palestina.

https://tasharuk.cat/

Dones palestines amb estudis
superiors han estat formades en
drets i prevenció de les violències
masclistes, i han participat en
formacions avançades dins dels
seus àmbits d’estudi respectius
(administració d’empreses, i
atenció psicosocial).

1
 

Dones palestines amb estudis
superiors han completat estades
de pràctiques de quatre mesos en
organitzacions de la societat civil
de la ciutat de Nablus i rodalies.

25 Dones han rebut suport legal
especialitzat en situació de
violencia masclista.

2 Grups de suport mutu formats
per dones creats.

20

20 Dones palestines amb
estudis superiors han
completat estades de
pràctiques de quatre mesos
en organitzacions de la
societat civil de la ciutat de
Nablus i rodalies.

16

23

69 Tallers comunitaris de
sensibilització de gènere a Nablus
i rodalies.

Treballadors i treballadores de
l’Ajuntament de Nablus formades
en la perspectiva de gènere.

12

https://tasharuk.cat/


www.heliadones.org

helia@heliadones.org

Contacte
Casal de Barri Espai210

C/Padilla nº 208-210 baixos, Barcelona
+34 691069629 (atenció general)
+34 654850527 (atenció a dones)

ASSOCIACIÓ HÈLIA
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Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: 

Plataforma Unitària

Casal de barri Espai
210
LaFede.cat
Elna Advocades
Astrea
CliCme
ApropaCultura
Sindicat d’Estudiants
dels Països Catalans
del Campus UB-Clínic
CAPS – Centre
d’Anàlisi i Programes
Sanitaris

     Contra les Violències    
     de Gènere

Xarxa de dones per la Salut
Hospital Clínic de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona
Escola de Cultura de Pau-
UAB
Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad
(MPDL)
Institut de les Desigualtats
Sodepau
Women's Studies Centre
Health Work Committees
Family Defense Society
Women Against Violence
Europe
Otoxo Productions


