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Missió: qui som?
Hèlia és una 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 que travessen processos de
violència masclista i 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
l'acció de l'entitat.

Visió: què volem?
Promoure un canvi en la societat patriarcal,
cap a un món lliure de violències masclistes 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 ni androcèntrics, ni
actituds discriminatòries, respectant la
identitat i el desenvolupament únic de
cadascuna. 

Orígens
Hèlia sorgeix del compromís d’unes activistes de la Plataforma Unitària Contra les Violències
de Gènere, que agrupa diverses associacions, entitats i organitzacions de tot el teixit social de
Catalunya, essent el seu objectiu la sensibilització i prevenció de les violències masclistes. Des
d’aquest espai es va copsar la necessitat de crear una associació que es dediqués a l’atenció i
l’acompanyament integral de dones que passen per processos de violències masclistes. Des
dels inicis d’Hèlia aquest acompanyament comunitari s’ha fet des del suport mutu gràcies a
equips d’abnegades voluntàries. 

El feminisme entès com la lluita contra
l’estructura patriarcal i l’esma per
transformar-la en una societat igualitària i
lliure de violències masclistes. Rebutgem la
imposició d’un feminisme per sobre d’altres i
rebutgem la imposició dels valors occidentals
a la resta del món.
La defensa dels drets humans i la defensa dels
drets de les dones a escala global. 
La solidaritat, amb les dones d’arreu que viuen
processos de violència masclista.

Antiracisme i antifeixisme, entès com el
rebuig a qualsevol forma de domini o
supremacia i la defensa dels drets
col·lectius. 
El treball en xarxa i la força col·lectiva amb
totes aquelles associacions, entitats i
col·lectius feministes amb els quals
compartim objectius i valors.
La qualitat, la coherència, la responsabilitat i
la transparència en tots els nostres projectes
i programes.

Valors i principis
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Objectiu general
Detectar les necessitats de les dones afectades i de les supervivents de violència masclista,
així com les del seu entorn més proper, generant projectes socials de suport i intervenció
integral per aconseguir la seva plena recuperació i apoderament.

Objectius específics
Consolidar i promoure xarxes feministes de voluntariat, acompanyament comunitari i
suport mutu per a dones en situacions de violències masclistes.
Acompanyar de manera integral en el seu procés de recuperació a dones en situacions
de violències masclistes.
Consolidar el treball conjunt amb organitzacions de dones a Palestina que treballen per
l’erradicació de les violències masclistes i la defensa dels drets de les dones. 
Caminar cap a la transformació de les estructures patriarcals a través d’accions de
prevenció, sensibilització i incidència per a l’erradicació de les violències masclistes. 

Cap a on volem anar?

Acompanyaments i suport mutu entre dones

En els darrers mesos les xarxes de suport mutu als pobles i als barris han demostrat la
capacitat d’acompanyament i solidaritat entre veïnes. Precisament en moments com els que
estem travessant, iniciatives d’acompanyament entre iguals són del tot transformadores.
Durant els anys vinents volem impulsar el nostre projecte d’acompanyament a dones en
situació de violències masclistes (Veïnes per Veïnes) reforçant la nostra ja consolidada xarxa
de voluntariat i estenent la iniciativa a altres barris i pobles del territori que vulguin reproduir
l’experiència a partir de les seves bases socials i de la seva realitat específica.

Atenció a dones

La crisi social, sanitària i econòmica ha incrementat els casos de violències masclistes i la
demanda d’acompanyament per part de les dones. Es fa imprescindible reforçar el circuit
públic d’atenció a dones en situació de violències masclistes per desenvolupar plegades la
capacitat d’atendre a totes i cadascuna d’aquestes dones. Des de l’entitat ens
comprometrem a treballar plegades per reforçar els serveis existents, per avançar cap a un
circuit d’atenció i una coordinació entre agents socials que inclogui totes les realitats de
violències masclistes existents.
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Sensibilització i prevenció
Més que mai és important seguir treballant des de les escoles, els serveis públics, la sanitat,
etc. per la prevenció de violències masclistes en tots els àmbits. En moments de complexitat
social sovint s’ha deixat la lluita per la igualtat en segon pla, al mateix temps que la crisi té
un major impacte sobre les dones. Durant els pròxims anys seguirem treballant per prevenir
les violències masclistes i evitar que més dones siguin victimitzades.

Solidaritat amb Palestina

Seguirem teixint aliances i aprenent d’experiències i sabers d’arreu del món. La violència
masclista és un fenomen global i pretenem continuar consolidant la nostra relació amb les
companyes palestines per lluitar plegades per la igualtat i els drets de les dones. En aquest
sentit, consolidarem les accions d’Educació pel Desenvolupament per treballar des de
Catalunya la dimensió global de les violències masclistes. 

Breu resum d’activitats 2021
A continuació es presenta una breu explicació de cada projecte elaborat i executat durant
l'any 2021. Majoritàriament, són projectes consolidats de continuïtat i que seguiran en
execució l'any 2022 i posteriors.
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Val a dir que Hèlia celebra un gran èxit reconegut durant l'any 2021, que és el de rebre la
Medalla d'Honor de la ciutat de Barcelona, en reconeixement de la gran tasca que es realitza
des de l'entitat en matèria de lluita contra les violències masclistes a Catalunya i Palestina i en
pro dels drets de les dones. 

Medalla d'Honor de la ciutat de Barcelona



Hèlia impulsa una xarxa feminista de voluntariat anomenada Veïnes x Veïnes que es basa a
promocionar xarxes de suport mutu per fer front a tota forma d'expressió del sistema
patriarcal. L'entitat entén les violències masclistes des d'una lògica feminista, on dones i
identitats dissidents ens trobem sotmeses a tota mena de discriminacions i violències. Se
cerca combatre-les a través de xarxes veïnals i comunitàries de resistències i suport mutu.

Les voluntàries de l'entitat realitzen un acompanyament emocional i presencial a dones
supervivents de violències masclistes que busquen suport en el seu procés de recuperació de
la violència patida. Aquest acompanyament es du a terme des de la promoció de relacions
igualitàries, des del respecte a la diversitat i amb perspectiva interseccional.

Les voluntàries, a partir d'una formació i un seguiment adient per part de les professionals,
fan acompanyaments durant els processos pels quals passen les dones supervivents de
violències masclistes per fomentar el seu empoderament: acompanyant-les als jutjats, a
visites amb advocats o advocades, a visites mèdiques, a fer tràmits administratius, a serveis
socials, en tot el camí, sovint difícil, que han de seguir per reparar el dany rebut.

Xarxa feminista de voluntariat i
suport mutu

Veïnes per Veïnes - VxV
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Durant l'any 2021 s'han acollit 75 noves voluntàries i s'ha consolidat un equip estable
de 109 voluntàries al VxV, que han acompanyat a 69 dones assolint un total de 134

acompanyaments presencials majoritàriament a jutjats, tràmits administratius i visites
mèdiques.

Tanmateix, s'han realitzat 10 sessions formatives a voluntariat i s'ha comptat amb la
seva assistència al Cicle formatiu en violències masclistes anual així com s'ha facilitat

formació complementària pròpia de l'entitat i també aliena.
 
 
 



Teixint xarxes feministes arreu del
territori

Des de l’Associació Hèlia es desplega i consolida una xarxa de suport entre dones, formada per
veïnes voluntàries d’arreu del territori, formades i capacitades en la lluita vers la violència
masclista, que a través del treball en xarxa amb entitats, institucions i organitzacions, ofereixen
un acompanyament social i comunitari en el procés de recuperació de dones supervivents de
violència masclista. 

Es desenvolupa aquesta iniciativa per acompanyar a entitats i col·lectius d’altres barris, pobles i
ciutats que vulguin replicar aquesta experiència en els seus territoris, assessorant i compartint la
nostra metodologia de treball per al desplegament de la seva xarxa de suport entre veïnes a
partir de les seves bases socials i de la seva realitat específica.

Així doncs, s'impulsa aquest model d’acompanyament feminista de manera que s’estengui,
s’adapti i s’autogestioni a cada context amb l’objectiu de sensibilitzar i alhora acompanyar les
seves veïnes en situació de violències masclistes en el seu procés de recuperació des d’un vessant
d’empoderament comunitari. 

Amb la col·laboració de: Casal de Barri Espai210.
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(ACCD), Departament de Treball Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya) i Fundació Obra
Social de La Caixa.
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L’any 2021 s'ha seguit impulsant un grup de VxV al barri de la Salut del Districte de Gràcia de
Barcelona, en col·laboració amb el Pla Comunitari La Salut i consolidant noves xarxes de
suport de dones a altres territoris com el barri de la Sagrera de la ciutat de Barcelona en

col.laboració amb La Sagrera es mou, la ciutat de Figueres en col.laboració amb Medusa, la
ciutat de Tarragona en col.laboració amb Combinats i la ciutat d'Igualada en col.laboració
amb Dones amb Empenta. També s'han començat dos processos nous: un a la ciutat de
l'Hospitalet del Llobregat en col.laboració amb Brotes cures cooperatives i, un altre, al

municipi de Sant Cugat del Vallés en col.laboració amb el Grup de dones canción sin miedo.
 



AIDA és un projecte d'acompanyament i suport a les dones en qualsevol situació de violència
masclista amb l'objectiu d'assolir el seu ple empoderament a través de l'abordatge integral.

Hèlia acull les dones i valora les seves necessitats i el risc en el qual es troben així com la
derivació a altres serveis i recursos quan esdevé oportú. S'ofereix acompanyament individual
especialitzat, ja sigui psicològicament i jurídicament adaptat a les necessitats.

Aquest projecte és complementari amb altres projectes d'atenció social de la mateixa entitat,
en els que es promou la recuperació psicosocial a través del foment de la xarxa de suport i de
la sororitat que ofereixen els grups de dones. Es dona cabuda a un espai de solidaritat on
l'empoderament de les supervivents de violència masclista neix des de nodrir una xarxa social
de dones basada en la comprensió, el respecte i el suport mutu dins d'un entorn segur i que
cerca la recuperació del control de la mateixa vida.

Atenció integral a dones en situació
de violències masclistes

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

Durant l'any 2021 s'han atès 230 dones (220 l'any 2021, 147 dones l'any 2019 i 108 l'any
2019) en situació de violències masclistes 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, 45 dones han sigut ateses psicològicament i 80
jurídicament. L'equip de treball ha comptat amb la supervisió d'una professional externa

per al sosteniment de casos i malestars, fomentant així la seva cura. L'atenció es va adaptar
de forma immediata a la modalitat telemàtica en context de pandèmia per la COVID-19 i es
va identificar un increment significatiu de dones ateses amb necessitats afegides al context

de crisi global. 
 
 
 Amb la col·laboració de: Astrea i Elna advocades.

Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Institut Català de les
Dones, Generalitat de Catalunya i Fundació Obra Social de La Caixa.
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L'objectiu d'aquest projecte és reforçar la xarxa social i de suport a través de l'oci i la cultura.

Es fomenta la participació de les dones al teixit comunitari a través d'espais lúdics al barri,
amb la finalitat d'oferir un espai segur. L'entitat organitza tallers que apleguen veïnes del barri
i dones supervivents, fomentant un espai compartit de cohesió, solidaritat i fortalesa, al Casal
de Barri Espai210. Aquests tallers, clau a l'empoderament col·lectiu, realitzats durant l'any
2021 són: Ioga per a dones i adolescents; Biodansa; Fotografia; Autodefensa feminista nivell
1; Autodefensa feminista nivell 2; Autodefensa Feminista Emocional Restaurativa (AFER) i
Teràpia Corporal Integrativa.

També s'assoleix la recuperació a través de les aliances de dones, promovent la seva
participació en activitats i iniciatives culturals de la ciutat de Barcelona. S'organitzen trobades
lúdic-terapèutiques gaudint de teatres, concerts i museus. Aquestes activitats posen el focus
en la reparació del dany des d'un vessant sociocomunitària i del suport mutu, a través de la
Cultura i les arts. Aquesta oportunitat és possible gràcies a la col·laboració amb
Apropacultura.

Barcelona Dona

Durant l'any 2021 han pogut participar 55 dones del taller de Ioga per a Dones i
Adolescents; 15 dones al taller de Biodansa; 23 dones al taller de Fotografia; 42 dones a

Autodefensa feminista nivell 1; 12 dones a Autodefensa feminista nivell 2; 12 dones a
Autodefensa feminista emocional restaurativa i 23 dones a Teràpia Corporal Integrativa.

També i fruit del context de pandèmia, es va crear un grup de Sabers compartits de
dones, que a posteriori es va transformar en un Club de lectura, i en el qual han participat
18 dones. Així mateix s'han organitzat i dut a terme 23 trobades lúdico-terapèutiques a
diversos equipaments culturals de la ciutat en les que han participat 32 dones i 2 fills i

filles.
Gràcies al grup de suport entre dones, el Grup d'ajuda mútua entre dones supervivents es

consolida.
 
 Amb la col·laboració de: Casal de Barri Espai210 i ApropaCultura.

Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Fundació Obra
Social La Caixa.
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Hèlia entén que per a proporcionar una resposta integral a les dones en situació de violències
masclistes és necessari facilitar informació, atenció i defensa jurídica especialitzada en tots els
procediments legals vinculats o derivats de la violència masclista.

És fonamental per a la dona tenir assistència lletrada qualificada i de confiança durant tot el
procés, que defensi els seus interessos des d'una perspectiva de gènere i de manera global i
coordinada. La justícia gratuïta no sempre pot cobrir les necessitats de les dones, des de el
vessant de la coordinació, integralitat i especialitat.

L'entitat du a terme És de Justícia per a cobrir la necessitat d'acompanyament jurídic
especialitzat, ja sigui a través de l'assessorament penal, civil i de família, com la cobertura de
la representació lletrada en casos d'alt risc o vulnerabilitat social.

És de Justícia

 
Durant l'any 2021 s'ha pogut oferir assessorament jurídic especialitzat a 80 dones i cobrir
la representació lletrada de 6 dones amb un total de 7 processos de dones en situació de

violència masclista i vulnerabilitat així com als familiars d'una dona assassinada per la
parella:

- 1 procés penal i 1 procés civil d'alt risc a una noia jove amb un menor de cinc anys.
- 1 procés penal i 1 civil a una dona amb una menor en situació de risc d'ambdues i

precarietat econòmica.
- 1 procés penal a una noia jove, tutelada per la Generalitat de Catalunya, que va patir

abusos sexuals a l'adolescència.
- 1 procés administratiu a dona que verbalitza que la filla ha patit ASI i amb expedient

obert a DGAIA.
- 1 procés penal per agressions sexuals exercides a dues dones grans residents a una

residència a Alcanar.
- Presentant-nos com a acusació popular en el cas de la dona assassinada a Esplugues el

2019.
 

S'ha garantit l'acompanyament psicològic, social i comunitari en aquests casos i de cara a
la recuperació i empoderament integral.

 
 
 
 
 
 

Amb la col·laboració de: Astrea i Elna advocades.
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya.
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Memòries de les sessions:
 

https://clicme.es/Portfolio/mirades-de-dona-projecte-9-associacio-helia
http://clicme.es/Portfolio/mirades-de-dona-projecte-8-associacio-helia 
http://clicme.es/Portfolio/mirades-de-dona-projecte-6-associacio-helia 
http://clicme.es/Portfolio/mirades-de-dona-projecte-5-associacio-helia 

 
 
 
 
 
 
 

Amb la col·laboració de: CliCme i Casal de Barri Espai210.
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona, Pacto de Estado, Generalitat de Catalunya i
Fundació Obra Social la Caixa.
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Taller fotogràfic per a un grup de 23 dones supervivents de violències masclistes,
desenvolupat per CLICme, que al llarg de diverses sessions treballen amb la fotografia com a
mitjà expressiu, com llenguatge, com transmissora d'idees, paraules i sensacions per a la
transformació dels seus processos personals i col·lectius.

Aquest projecte ha permès enfortir la confiança de les dones i augmentar l'autoestima a
través de la pràctica creativa amb les fotografies, preservar i reforçar la identitat personal a
través del discurs fotogràfic, donant veu a cada una d'elles a través dels seus treballs
fotogràfics, potenciar el treball en equip i, d'aquesta manera, crear lligams i xarxa entre les
dones. Tanmateix, esdevenir observadores autònomes de la seva realitat, contrastar-la i
transmetre-la amb coneixement i sentit crític, acompanyar-les a descobrir i aprofundir en
l'entorn que habiten descobrint la seva història, interpretar i ser creatives amb el llenguatge
visual i emprar la Fotografia com estímul per sortir, mirar, descobrir i interactuar amb l'entorn
d'una forma diferent.

Mirades de dona

http://clicme.es/Portfolio/mirades-de-dona-projecte-4-associacio-helia
http://clicme.es/Portfolio/mirades-de-dona-projecte-4-associacio-helia
http://clicme.es/Portfolio/mirades-de-dona-projecte-4-associacio-helia
http://clicme.es/Portfolio/mirades-de-dona-projecte-4-associacio-helia
http://clicme.es/Portfolio/mirades-de-dona-projecte-4-associacio-helia
http://clicme.es/Portfolio/mirades-de-dona-projecte-4-associacio-helia
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Durant l'any 2021 s'ha dut a terme una estada de cap de setmana rural, intensiva en TCI,
transport i pensió completa coberta, per a un grup de 10 dones a la casa rural El Bosc d'Ali
Baba, a Sant Tomàs de Fluvià, del 8-10/10, i en el que el grau de satisfacció en relació amb la
proposta, tallerista, entitat, promoció, prevenció i millora de la salut integral, empoderament i
foment dels vincles ha estat d'un 100% de valoració de 5/5. Els comentaris han estat
d'experiència meravellosa, generació de vincles, relaxació, alliberament, regeneració d'energia,
fortalesa, seguretat, tranquil·litat, descontracturació, foment d'autoestima, confiança,
benestar, obertura de ment, canvi, sensació de levitació i agraïment. Què es van endur:
sentiments de fortalesa i empoderament, afrontament de situacions amb serenor, respiració,
límits, fortalesa i amor, energia, saviesa, plenitud, tranquil·litat, confiança, poder i energia,
valor, aprenentatges. Gairebé el 100% han valorat a màxims el clima, horari i espai.

Cap de setmana intensiva en Teràpia
Corporal Integrativa (TCI)



A Hèlia es prioritza el treball en xarxa, així com la incidència política per la promoció del
feminisme des de tots els àmbits socials. És per això que n'és part activa dels següents
espais, des d’on es defensa activament els drets de les dones:

Sensibilització i incidència

Participació i incidència política:
transformació feminista

CSW – Comissió Jurídica i Social de la Dona de Nacions Unides 
Plataforma CEDAW Catalunya 
WAVE – Women Against Violence Europe 
CNDC – Consell Nacional de Dones de Catalunya 
LaFede.cat – Organitzacions per la Justícia Global (Eix de Feminismes i Grup de Treball
de Palestina) 
Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere 
Consell Municipal de Dones de Barcelona(Grup de Treball de Violències Masclistes) 
Consell de Dones del Districte de l’Eixample
Circuit Eixample Contra les Violències Masclistes
Xarxa 210 
Comissió de feminismes i canvi social (Pla Comunitari Sagrada Família)
Moviments feministes de base entorn el 8M i el 25N
Grup de coordinació de les ONGs de l’Estat Espanyol a Palestina
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Amb el Cicle formatiu en violències masclistes es fomenta la sensibilització i formació a
professionals, voluntariat en contacte directe amb dones que estiguin patint violències
masclistes i ciutadania general. Es fa a través d'un taller mensual en matèria de violències
masclistes on, a més de difondre coneixements, es teixeixen aliances entre serveis i entitats
d'atenció a dones i aportem estratègies de cara a una millor detecció i atenció en violències
masclistes. Aquest any, de nou, s'han compartit els tallers amb aliades activistes, expertes en
violències masclistes i en defensores de drets humans, via telemàtica, fet que ha permès
augmentar l'abast de difusió arreu del territori.

Cicle formatiu en violències masclistes

Durant l'any 2021 s'han organitzat 12 tallers online.
Els tallers online han permès sumar 4.081 visualitzacions.

Com a beneficiàries dels tallers han participat persones d'arreu de Catalunya, professionals
dels àmbits socials i sanitaris, de centres de la xarxa pública, d'entitats del tercer sector, de

l'àmbit educatiu i del lleure. Tanmateix, persones voluntàries de l'entitat, dones ateses i
ciutadania sensible. A cada taller s'ha impulsat la participació comunitària oferint espais de

reflexió i debat des de la corresponsabilitat dels diversos agents educatius, impulsant
espais compartits en els quals ens nodrim, creant ponts i sinergies.  
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26/01/21: Eines legals per a l'abordatge
de les violències sexuals, amb Ester
García López, Astrea) 
12/02/21:La violència silenciada dels
matrimonis forçats, amb Valentes i
acompanyades) 
24/02/21: El dret a l'avortament, amb
l'Associació de drets sexuals i
reproductius) 
18/03/21: Maternitats migrants i
racialitzades, amb Antropologies i La
Tregua 
22/04/21: Novetats legislatives: llei de
violències masclistes i avantprojecte de la
llei de llibertat sexual, amb Dones amb
empenta 
28/05/21: Lucha Castro Rodríguez,
advocada i defensora de DDHH a Mèxic,
amb Lucha Castro 
18/06/21: Feminisme Gitano, amb Silvia
Agüero 

23/07/21: El cinema, una eina d'empoderament
a Palestina, amb Ariadna Jové Martí 
29/07/21: Gordofòbia a la societat patriarcal,
amb Aurea Ayón de Sindillar 
23/09/21: Autodefensa feminista, amb Karin
Konkle 
22/10/21: Dones palestines, violències i
resistències, amb Pamela Urrutia d'Escola de
Cultura de Pau 
24/11/21 Nenes i dones amb diversitat
funcional amb Ivonne Millán
 
 
 
 

Amb la col·laboració de: Casal de Barri Espai210.
Amb el suport de: Pacto de Estado, Ajuntament de
Barcelona i Generalitat de Catalunya.

*disponibles al nostre compte de Youtube:
https://www.youtube.com/watch?
v=qW65M4_oUKs&list=PL0xNjjCeJmEiPG2Ff-GL-
xCiTXcsrmZw2 

https://www.youtube.com/watch?v=qW65M4_oUKs&list=PL0xNjjCeJmEiPG2Ff-GL-xCiTXcsrmZw2


El 2021 s'ha celebrat el V Congrés per a l'erradicació de les violències masclistes des dels
serveis socials i sanitaris organitzat des de l'Associació Hèlia.

Aquest s'ha desenvolupat els dies 29 i 30 de novembre i 1 i 2 de desembre de 2021, de
17:30h a 20:30h, en format híbrid: presencial a l'Auditori del campus de la Ciutadella de la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), i en streaming. En aquesta edició s'ha abordat
la diversitat funcional com a eix temàtic transversal. S'ha ofert un programa amb 16
ponències de la mà de 23 grans professionals amb les quals s'ha proporcionat una formació
integral i de qualitat especialment dirigida a alumnat i professionals dels àmbits socials i
sanitaris per a garantir intervencions efectives en pro dels drets de les dones. Hi ha hagut 793
persones inscrites i una mitjana de 200 assistents per dia (sumant la participació presencial i
telemàtica).

La participació ha estat gratuïta i subvencionada.

V Congrés per a l’erradicació de les
violències masclistes des dels serveis
socials i sanitaris
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Les ponències realitzades han sigut gravades i es poden consultar a través del següent enllaç
de YouTube:https://www.youtube.com/playlist?
list=PL0xNjjCeJmEhb7Ibr0ek4ZGMjvAwAOgsq

D’altra banda, s'ha tornat a elaborar una publicació escrita amb el recull d’articles de les
diferents ponències traduïda al català, castellà i anglès que es publicarà a principis de 2022 i
podrà consultar-se a través del següent enllaç web: https://heliadones.org/publicacions/
 
Amb la col·laboració de: La Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l'Hospital Clínic
de Barcelona, el Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), Sindicat d'Estudiants dels
Països Catalans del Campus UB-Clínic, Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Unitat d'Igualtat
de la UPF, Xarxa de Dones per la Salut, Health Work Committees(Palestina), Universitat de
Barcelona i Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona i Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD).

https://heliadones.org/wp-content/uploads/2021/07/HELIADONES_CONGRESO_CAT_11.pdf


Exposicions fotogràfiques de
supervivents
Durant l’any 2021 s'ha fomentat la sensibilització en matèria de violències masclistes gràcies
a les diverses exposicions de dones supervivents, dones empoderades que han decidit trencar
el silenci. Aquestes exposicions recullen a través de la fotografia i la paraula, elements que
permeten que s’expressin lliurement al món que les envolta. 

Aquesta exposició sorgeix d'un
projecte de dones i per a dones, gestat
i madurat per dones resilients que ja
no són víctimes, dones apoderades que
han decidit trencar el silenci, dones
supervivents de relacions de violències
masclistes.

És el resultat de la participació de 12
dones molt diverses, totes elles
supervivents de violències masclistes,
que ofereixen fotografies simbòliques
de la seva fortalesa i resiliència,
acompanyades d'un escrit personal en
el qual manifesten eines i relats de
recuperació i superació.

Hèlia pensa aquesta exposició amb
tres finalitats essencials:
–Que les dones empoderades alcin la
veu, trenquin el silenci i mostrin el seu
procés d'apoderament
–Que potencials víctimes es puguin
veure reflectides en algun(s) del(s)
relat(s) i que els impacti prou per a
poder sortir del procés destructiu de la
violència
–Que la ciutadania se sensibilitzi en
aquesta xacra, que trenqui estereotips
preconcebuts i que canviï la mirada de
víctimes a supervivents.

Amb el suport de: Ajuntament de
Barcelona.

Totes les fotografies, relats i àudios dels relats, es
poden consultar online a:
https://heliadones.org/project/exposicio-itinerant-
dones-supervivents/

Es pot demanar la cessió d’aquesta exposició a
l’Institut Català de les Dones:
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/activitats/expo
sicions/dones-supervivents/

Durant l'any 2021 s'ha instal·lat l'exposició
"Dones Supervivents" durant el mes de març
a Centre Cívic Can Castelló, durant el juliol a
Casal de Barri Transformadors al novembre a

Casal de Barri Can Baró.

Dones supervivents
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https://heliadones.org/ca/project/exposicio-itinerant-dones-supervivents/
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/activitats/exposicions/dones-supervivents/


Totes les fotografies, relats i àudios dels relats, es
poden consultar online a:
https://heliadones.org/project/resistencies-de-
dones-a-catalunya-i-palestina/

Aquest projecte neix de l'exposició
"Dones Supervivents" i amplia la
perspectiva de les violències masclistes
que poden ser causades per la nostra
parella, familiars, amistats, el professor
de la facultat, el cap jeràrquic a la
feina, un sistema legal que ens promet
protecció i justícia o inclús de forma
sistemàtica pel mateix estat.
Tanmateix, es vol generar consciència
sobre l'abast global d'aquestes
violències estructurals, de les
manifestacions específiques patides
per les dones en context d'ocupació a
Palestina i també de les potencialitats
del suport mutu entre les dones per a
la resistència, recuperació i
apoderament col·lectiu.

Amb la col·laboració de: Family
Defense Society.
Amb el suport de: Ajuntament de
Barcelona i Fundació Obra Social La
Caixa.

Durant el 2021 s'ha impulsat
“Resistències de Dones a Catalunya i

Palestina” ampliant la perspectiva global de
les violències masclistes a través de la

incorporació de 5 testimoniatges de dones
acollides al refugi de dones de l'entitat

palestina Family Defense Society a Nablus.
L’exposició es va poder veure durant el mes

de març al recinte hospitalari de la Maternitat
i Sant Ramon, al juny a Ateneu el Poblet, al

juliol a la Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver,
al setembre al Casal de Barri

Transformadors, a l'octubre al Centre Cívic
Sagrada Família, al novembre al Centre Cívic

Cotxeres Borrell i al V Congrés per a
l’erradicació de les violències masclistes des
dels serveis socials i sanitaris dut a terme al
Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), i al desembre al Casal de Barri

Espai210.
 

Resistències de dones a Catalunya i
Palestina
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https://heliadones.org/ca/project/exposicio-resistencies-dones-catalunya-palestina/


Aquesta és una exposició itinerant
produïda pel Districte de l'Eixample,
fruit d'un projecte de la Fundació Joan
Miró amb Hèlia Dones, dissenyat i
realitzat per CLICme. És el resultat
d'un procés d'introspecció i
d'aprenentatge d'un grup de dones
acompanyades per Hèlia, i la
fotografia, l'eina per mostrar allò que
desitgen de la seva realitat.

Aquesta exposició es va inaugurar al
Centre Cívic Sagrada Família en el
marc de l'Acte Central del Districte de
l'Eixample pel 8M de 2020, però en
motiu de la pandèmia de la COVID-19
va aturar-se tota la itinerància prevista
fins al canvi en les mesures de
seguretat.

Durant l'any 2021 s'ha pogut gaudir-la
durant el mes de novembre al Centre Cívic

Urgell, en el marc del 25N i durant el mes de
desembre i gener de 2022 a l'Espai 210.

Senyes d’identitat, retrats de dones
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XVII Fòrum contra les violències de
gènere

Des d'Hèlia és col·labora en la realització del Fòrum contra les violències de gènere
organitzant taules rodones i grups de treball com a espais de debat i reflexió. Sobretot a partir
de 2019, de la mà i en col·laboració amb dones joves musulmanes d'altres col·lectius com
Joventut Musulmana Multicultural, s'ha centrat la participació de l'entitat en organitzar
aquestes activitats com a espais de denúncia al voltant de la islamofòbia i el racisme.

El 2021 s'ha organitzat la Taula rodona:
"Maternitats dissidents: formes de resistència davant del racisme i la islamofòbia" amb la

participació de: Fatiha El Mouali, Col.lectiu MADRES i Banna Diatta.
Enllaç al vídeo de la Taula: https://www.youtube.com/watch?v=-en81Bt2QbQ

Es va comptar amb 50 assistents presencials i 235 visualitzacions online fins al 31/12/21.
 
 
 

Amb la col·laboració de: Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, Institut de les Desigualtats.
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i Ajuntament de Barcelona –
Barcelona Ciutat Global.

 

Amb la col·laboració de: Fundació Joan Miró i
CliCme.
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona.



Fruit d'aquest projecte i en col·laboració amb Otoxo Productions, Hèlia va crear un
documental anomenat "La luz invisible" que presenta la història de tres dones supervivents
de violències masclistes vinculades a l'associació i que podrien representar les experiències
de tantes altres dones silenciades. Dones valentes, dones rebel·lades que trenquen el
silenci i que mostren com el suport entre dones i la fotografia les han impulsat cap a un
empoderament imparable.
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Documental "La luz invisible"

Durant el 2021 s'han organitzat 12 projeccions
Es poden consultar les projeccions i col·loquis al següent enllaç web:

https://heliadones.org/project/documental-la-luz-invisible/
 
 

Amb la col·laboració de: CLICme, Otoxo Productions i Espai210.
 

 

27/10 a les 19h a l’Ateneu el Poblet
en col·laboració amb la
XarxaDosDeu
06/11 a les 10h al XVII Fòrum a
l’Espai Francesca Bonnemaison de la
Plataforma Unitària contra les
Violències de Gènere
13/11 a les 18h a la Cooperativa
Obrera de Tarragona
16/11 a les 19h al Centre Cívic
Urgell

22/11 a les 19h15 a Figueres
22/11/21 India
23/11 a les 19h a Cinema Edison, a
Granollers
25/11/21 a Cadis
27/11/21 a Nou de Gaia



Fòrum contra les violències de gènere
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Període d’implementació: 01/02/2020 – 31/07/2022 (30 mesos)
 
L’objectiu del Programa és enfortir la protecció integral de la població palestina més
vulnerabilitzada d'H2 fent especial atenció a la interseccionalitat entre diversitat funcional i
violència de gènere. Concretament, el Programa se centra en la millora de la protecció i la
salut física i psicosocial de les persones amb capacitats diferents i de les dones, nenes i nens
d’H2 en situació de vulnerabilitat. El rol d’Hèlia al Programa és el d’entitat agrupada.  
 
El Programa s’implementa a Palestina i a Catalunya. A Palestina, MPDL i HWC treballen en la
provisió de serveis mèdics, psicosocials i legals; la sensibilització comunitària; i l’enfortiment
de les capacitats de les titulars de responsabilitats i d'obligacions per respondre de manera
efectiva a les discriminacions per raons de diversitat funcional i de gènere. A Catalunya, Hèlia
desenvolupa accions de sensibilització dirigides a la ciutadania en general, i accions
d’incidència dirigides a les administracions i institucions catalanes centrades a combatre la
violència de gènere des de l'àmbit de la salut i la defensa dels drets del poble palestí. 

Promoció del Grup de Treball de
Salut i Gènere a Catalunya. 
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. 
Accions d'incidència nacionals,
estatals, europees i internacionals
per a la defensa dels drets de les
dones i del poble palestí.

El 2021 s'han desenvolupat les
següents accions:

Solidaritat feminista a Palestina 

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)

Amb la col·laboració de: Movimiento por la Paz,
el Desarme i la Libertad (MPDL), Health Work
Committees (HWC) i Sodepau.
Amb el suport de: Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament (ACCD). 

https://www.mpdl.org/
https://www.hwc-pal.org/


Fòrum contra les violències de gènere
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Període d'implementació: 01/01/2020 – 31/03/2021 (15 mesos)

L'objectiu del Projecte ha estat millorar la qualitat de vida de les dones de Nablus ampliant les
seves oportunitats d'ocupació i participació. Hèlia n'ha estat l'entitat sol·licitant.
El Projecte s'ha implementat a Palestina i a Catalunya. A Palestina, la intervenció s'ha centrat
a augmentar les habilitats d'emprenedoria i lideratge de 23 dones amb formació superior de
Nablus. S'ha reforçat la seva confiança i les seves competències personals i
professionals, acompanyant-les en la seva entrada efectiva al mercat laboral qualificat
augmentant així les seves possibilitats d'inserció professional real. Per una altra banda, per
primer cop s'ha dut a terme una auditoria de gènere a la Municipalitat de Nablus, principal
titular d'obligacions del Projecte, com a pas previ per impulsar polítiques públiques amb
perspectiva de gènere des del Consistori.

A Catalunya, Hèlia desenvolupa accions de sensibilització dirigides a la ciutadania en general
en l'àmbit de la salut i el gènere, entre les quals es destaca la publicació del recull de
ponències del IV Congrés per a l'erradicació de les violències masclistes en l'àmbit social i
sanitari.

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.
6 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 informe d’auditoria de gènere a la Municipalitat de Nablus.
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.

De les accions realitzades durant el 2021 es desprenen els següents indicadors:

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

Amb la col·laboració de: Women's Studies Centre (WSC) i Institut de les Desigualtats.
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).



Fòrum contra les violències de gènere
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Període d’implementació: 31/12/2020 – 30/12/2022 (24 mesos) 
 
L’objectiu del Projecte és millorar la qualitat de vida de les dones de Nablus a través de la seva
inserció professional i de la transversalització de gènere en les polítiques públiques de
l’Ajuntament de Nablus. Hèlia n'és l’entitat sol·licitant.

El Projecte s’implementa a Palestina i a Catalunya. A Palestina, per una banda, acompanyem
dones amb formació universitària i superior de Nablus en la seva inserció professional per tal
d’incrementar les seves possibilitats reals de trobar feina qualificada. Ho fem reforçant les
seves capacitats professionals i personals, i formant-les en drets així com en habilitats
d'emprenedoria i lideratge. El procés d’inserció professional compta amb pràctiques
remunerades en organitzacions de la societat civil de Nablus, i amb la coordinació amb
l’Ajuntament de la ciutat. D’altra banda, seguim acompanyant l’Ajuntament de Nablus en la
transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques de la ciutat. Ho fem
desplegant les recomanacions de l’Auditoria de Gènere feta a l’Ajuntament durant el 2020 i
fent-ne el seu posterior seguiment. A Catalunya, el Projecte inclou l’elaboració d’un informe
d’anàlisi de la situació de les dones palestines i activitats de sensibilització per difondre la
temàtica entre la ciutadania, així com un intercanvi d’experiències en la inserció professional
de dones a Nablus i Barcelona.  

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

Amb la col·laboració de: Women’s Studies Centre (WSC) i Escola de Cultura de Pau - UAB.
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona – Barcelona Ciutat Global.

20 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).
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 treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Nablus formades en la perspectiva
de gènere.
23 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.

De les accions realitzades durant el 2021 es desprenen els següents indicadors:



Fòrum contra les violències de gènere
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Període d'implementació: 01/01/2021 – 30/06/2022 (18 mesos)

El Projecte s'implementa a Palestina i a Catalunya i es basa en dos pilars bàsics que
persegueixen l'objectiu últim d'avançar en la transformació vers comunitats més justes i
equitatives: l'empoderament de les dones, i la corresponsabilitat de les comunitats i
institucions locals en l'equitat de gènere. Hèlia n'és l'entitat sol·licitant.

Per una banda, es contribueix a millorar la qualitat de vida de les dones de Nablus a través de
l'acompanyament en els seus processos d'empoderament personals i col·lectius. Es promou la
inserció laboral de dones joves amb estudis superiors i la resiliència de les supervivents de
violències masclistes mitjançant l'acompanyament psicosocial i l'assessorament legal.
Comptem amb el compromís de l'Ajuntament de Nablus, a qui seguim acompanyant en un
procés intern de transversalització de gènere fruit de l'auditoria de gènere duta a terme el
2020. A nivell comunitari s'inclouen accions de sensibilització a Palestina i Catalunya per tal
de promoure la solidaritat internacional i la sororitat. Per últim, el Projecte inclou també
accions d'incidència i denúncia de les violacions dels drets humans a Palestina, a Catalunya i
en espais internacionals.

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

Amb la col·laboració de: Sodepau, Escola de Cultura de Pau - UAB, Family Defense Society
(FDS) i Women’s Studies Centre (WSC).
Amb el suport de: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Creació del portal web Tasharuk. Gènere, cultura i resistències a Palestina, un espai de
trobada, sensibilització i divulgació sobre gènere, cultura i resistències a Palestina.

32 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).
26 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.
Creació de 2 grups de suport mutu formats per dones.
Suport legal especialitzat a 25 dones en situació de violència masclista.
69 tallers comunitaris de sensibilització de gènere a Nablus i rodalies.
Seguiment de les recomanacions de l'auditoria de gènere a l'Ajuntament de Nablus, i
desenvolupament d'un pla de treball per dur-les a terme.
12 treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Nablus formades en la perspectiva de
gènere.

De les accions realitzades durant el 2021 es desprenen els següents indicadors:

      Enllaç al web: https://tasharuk.cat/



Treball en xarxa  
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Enxarxa’t
Enxarxa't, és un 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 d'implicació i suport social a persones associades, voluntàries, i
col·laboradores. Hèlia considera que és fonamental donar a conèixer els valors de
l'associacionisme i del voluntariat, eixos vertebrals que caracteritzen aquesta associació tot
potenciant el coneixement de la lluita contra les desigualtats de gènere.
Gràcies al projecte, cerca nodrir-se i tanmateix enriquir la xarxa del circuit a través de les vies
presencials tradicionals i també de les xarxes digitals.

www.heliadones.org

Hèlia Dones

heliadones 

@heliadones 

helia.dones 

654.850.527

Associació
Hèlia

Així mateix, Hèlia cerca activament fomentar la col·laboració amb associacions, serveis i
xarxes participatives de territori per promoure el treball en xarxa vers l'erradicació de la
violència masclista. Consolida ponts amb les entitats, amb els serveis i recursos de la xarxa,
així com amb les xarxes d'incidència política com són la XarxaDosDeu, la Comissió de
Feminismes i Canvi Social de Sagrada Família, el Consell de Dones de l'Eixample, el Circuit
contra la violència masclista del districte de l'Eixample, el Consell de Dones de Barcelona, el
Grup de Treball de Violències Masclistes del Consell de Dones de Barcelona i el Consell
Nacional de Dones de Catalunya. També participa d'espais d'incidència 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, també
d'assemblees i activitats de Ca la Dona i també forma part dels grups de treball de LaFede.cat
i en col·laboració amb la resta de les entitats especialitzades en dones i tots els diversos
serveis de la xarxa pública d'atenció (PIADs, SARA, CSS, GAV, Unitat Perinatal, ICD, Hospital
Clínic, etc.) així com associacions de dones del territori. En l'àmbit nacional i internacional
participa en la Plataforma CEDAW Ombra, en l'àmbit europeu a WAVE i en la preparació de
les conferències de la CSW (Beijing +25 a Nova York). Pel que fa aentitats feministes, també
forma part de la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere.
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MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021

Durant l'any 2021 es destaca la creació d'una base de dades de l'entitat amb la
cooperativa Djamgo i l'actualització de la pàgina web d'Hèlia amb la cooperativa La Pera.

 
Alhora, s'ha fomentat la millora en l'organització interna de l'entitat relativa a la

comunicació, als espais de treball, a la participació democràtica i col·lectiva. S'han
fomentat espais de cura i la participació i presa de decisions horitzontals. S'han fomentat

espais de formació interna i de relacions de confiança basades en el si de
l'associacionisme. Tanmateix, han estat treballades la transparència i publicitat del Pla

estratègic de l'entitat, el Pla de Voluntariat, el Pla de Comunicació, el Codi Ètic i les
memòries econòmiques anuals. Així, s'han ampliat apartats participatius des de la

col·laboració al web d'Hèlia i actualitzat la informació relativa a l'equip de treball. També
s'ha potenciat el teixit social i associatiu fomentant la comunicació a les xarxes socials
Facebook, Twitter i al nou compte d'Instagram, sobretot per l'adaptació al context de

virtualitat generat per la COVID-19. Per últim, s'ha participat en els espais d'incidència
política mencionats anteriorment, en pro dels drets de les dones.

 
 

Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya.

Enxarxa't també pretén potenciar l'enfortiment democràtic, social i de transparència d'Hèlia
tot complint amb el Codi Ètic de les associacions de Barcelona que esdevé un instrument
d'assessorament, conducta i autoregulació perquè l'entitat treballi respectant els valors cívics i
jurídics de la mateixa entitat.

Hèlia pren força amb la tercera i quarta premissa del Codi Ètic de les associacions de
Barcelona que contempla el "Foment de la participació interna" i "La confiança, base de la
relació entre els membres de l'associació i del funcionament democràtic" i valida que la força
de l'entitat rau en les membres de l'associació (professionals, voluntàries, associades i
col·laboradores).

Per aquest motiu Hèlia considera que esdevé clau, a través d'aquest projecte, estimular la
participació i la formació al voluntariat, reforçar l'enfortiment democràtic de l'associació a
través de la millora de canals de comunicació interna i d'espais participatius, millorar les eines
de transparència de la gestió de l'associació per a fomentar les relacions de confiança en el si
de l'associacionisme i potenciar el teixit social i associatiu (persones associades, voluntàries,
entitats i col·laboradores) com a element de promoció social i comunitària promovent i
facilitant accions voluntàries de servei de la ciutat.



www.heliadones.org

helia@heliadones.org

Contacte
Casal de Barri Espai210 

C/Padilla 208-210 baixos, Barcelona
+34 691069629 (atenció general)
+34 654850527 (atenció a dones)

ASSOCIACIÓ HÈLIA

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021

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
Escola de cultura de Pau
Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad
Institut de les Desigualtats
Sodepau
Women's Studies Centre
Health Work Committees
Family Defense Society
Women Against Violence
Europe
Otoxo Productions
Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona


