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2020, UN ANY DE CREIXEMENT
L’any 2020 hem guanyat la gestió de tres SIE de la xarxa pública d’Atenció i Recuperació
Integral per a dones i els seus ﬁlls i ﬁlles en situació de violències masclistes, dos dels quals
són nous. Al febrer, un mes abans de l’esclat de la pandèmia per la Covid-19, obrim al públic
el SIE de Manresa, i al novembre el SIE de Sant Boi de Llobregat. El mes de març, coincideix
amb la signatura del nou contracte de licitació del SIE d’Igualada, que a partir d’aquí
gestionem en solitari. D’aquesta forma, en menys d’un any i en context de crisi sanitària,
quadrupliquem l’equip de Dones Amb Empenta i ampliem el territori d’actuació. L’obertura
dels dos nous SIE també signiﬁca la consolidació d’un model d’atenció que recull
l’experiència com a entitat gestora del SIE d’Igualada i el bagatge de 24 anys de l’entitat, a la
vegada que suposa una oportunitat per a renovar, repensar i millorar programes i
metodologies amb la incorporació de nous equips professionals, de nous territoris i per
tant de noves realitats.

01

Atenció a les dones_

Atenció a les famílies_
Atenció a joves_

SIE Manresa. Inauguració, 17 de febrer de 2020.

Prevenció i sensibilització_

Formació, assessorament i consultoria_
Acció comunitària_

e

eo

e

25

30

Entitats finançadores_ 43
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2020, UN ANY DE REINVENCIÓ
La matinada del 13 de març del 2020 s’activa el primer conﬁnament perimetral de l’Estat
espanyol per la Covid-19 a la Conca d’Òdena. En plena “zona zero”, la situació sense
precedents ens imposa avançar-nos en la reorganització exprés de professionals i
programes, per tal de mantenir l’atenció en tots els serveis, de forma proactiva,
principalment per via telemàtica i amb espais d’atenció presencial per a possibles
urgències.
La pandèmia ens aboca a una etapa d'aprenentatge continu, sense referències, que posa
al màxim l’estructura de l’entitat. Amb perspectiva, hem pogut comprovar la nostra
capacitat d’adaptació a situacions d’urgència i excepcionals, de reinvenció, gràcies a la
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Som una entitat reconeguda d’utilitat pública i compromesa amb la rendició
de comptes. Treballem per assolir els objectius i poder arribar al màxim de persones.
Persones
beneficiàries

Nombre de
professionals
2020

73

9.001

2020

03

ﬂexibilitat i el compromís de tot l’equip per mantenir la intervenció i atenció dels diferents
serveis amb la construcció de noves formes i espais de treball.
Intensiﬁquem els seguiments de les persones usuàries per a poder contenir i sostenir
davant d’un context d’incertesa total, també per a nosaltres. Passem de fer visites
presencials a telefòniques o per vídeo trucada, i cerquem noves vies de contacte, com ara
el Telegram, més segures, pensades especialment per a les dones en situació de violència
Accions comunitàries Participants

Assessament i formació Sessions

Assessament i formació
Participants

pròpia i les etiquetes #NoEstàsSola #PendentsDeTu.

1.840 16.113

93

13

+300

119

119

4.489

156

Dones

673

1.176

77

10

247

5

296

578

10

Famílies

501

825

63

19

435

680

2

Joves

33

59

3

37

851

Prevenció i Sensibilització

10

51

+1.416

Formació i Consultoria

31

+1.943

Cartell campanya #NoEstàsSola

Acció comunitària

10

+187

PROGRAMES
I SERVEIS

TOTALS

Sessions individuals

per a difondre la disponibilitat dels serveis i les noves vies de contacte, amb una campanya

3.057 18.173 236 171

5.379

1

Sessions treball xarxa
Comissions i circuits

Accions comunitàries Sessions

Violències Masclistes

L’èxit també passa pel reforç de la comunicació a les xarxes socials i la web, que esdevé clau

Coordinacions externes

Sessions grupals

masclista convivents amb l’agressor.

Persones ateses

e

2
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2

127

+150

+565 5.757

168

El número de persones beneﬁciàries és menor respecte al 2019, degut a la suspensió per la Covid-19 de tallers, punts liles i
altres activitats i serveis que oferim. Malgrat tot, mantenim un nombre molt elevat de persones beneﬁciades en els diferents
programes.
El número de participants de les Accions comunitàries i les sessions de Formació i Assessorament són un mínim, d’aquí el
signe +, ja que moltes de les accions, com ara les jornades d'incidència política o les campanyes de difusió, arriben a un
número de persones més ampli i indeterminat.
Cartell nous canals de Telegram.
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Aquest any hem ampliat l’àrea d´atenció a les violències masclistes a la
comarca del Baix Llobregat i s´ha realitzat el programa ONA al Bages i Alt
Penedès. També hem iniciat les obres d´adequació del nou local de la seu de
DAE.
ATENCIÓ ESPECIALITZADA EN
VIOLÈNCIES MASCLISTES

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES I JOVES
Anoia

Comarques de Lleida,
Catalunya Central i
Baix Llobregat.

QUÈ FEM

TERRITORI D’ACTUACIÓ
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BERGUEDÀ
SOLSONÈS

OSONA

NOGUERA
BAGES

MOIANÈS

SEGARRA
SEGRIÀ

PLA
D’URGELL

URGELL

ANOIA

ANOIA

GARRIGUES

BAIX
LLOBREGAT
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Atenció especialitzada en violències
masclistes
Construïm vides lliures de violències masclistes. Fem
prevenció, atenció, recuperació i reparació del dany
patit.

Servei d’Intervenció Especialitzada. SIE

04
Durant el 2020 passem de gestionar dos SIE a quatre:
SIE Igualada per a les comarques de l’Anoia i Segarra.
SIE Manresa, de nova obertura al febrer, per a les comarques del Bages, Berguedà,
Moianès, Solsonès i Osona.
SIE Sant Boi, de nova obertura al novembre, per a la comarca del Baix Llobregat.
SIE Lleida, per a les comarques de les Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra,

ATENCIÓ A LES DONES

PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Anoia, Bages i Alt Penedès

FORMACIÓ, ASSESSORAMENT I CONSULTORIA
ACCIÓ COMUNITÀRIA

Segrià i Urgell, aquest de gestió conjunta amb l’entitat El Safareig.
Declarats serveis essencials, hi fem prevenció, atenció, reparació i recuperació del dany patit

Tota Catalunya

amb un model propi d’intervenció especialitzada que hem adaptat totalment a la situació de
pandèmia per la Covid-19.

VALL
D’ARAN

En un primera fase de conﬁnament total resolem l’atenció per telèfon i videotrucada, i
deixem la presencial només per a urgències amb equips “base”, amb la reorganització

PALLARS SOBIRÀ
ALTA
RIBAGORÇA
CERDANYA
ALT
EMPORDÀ

ALT
URGELL

RIPOLLÈS
BERGUEDÀ

PALLARS JUSSÀ

GARROTXA
PLA DE
L’ESTANY

SOLSONÈS

GIRONÈS
BAGES

MOIANÈS

SELVA

SEGARRA
PLA
D’URGELL

ANOIA

GARRIGUES

ALT PENEDÈS

VALLÈS
OCCIDENTAL

CONCA DE
BARBERÀ

ALT
CAMP
RIBERA
D’EBRE
TERRA
ALTA

BAIX EBRE

MONTSIÀ

PRIORAT

BAIX
CAMP

VALLÈS
ORIENTAL

ANOIA

URGELL

SEGRIÀ

ALT
PENEDÈS
BAIX
PENEDÈS

TARRAGONÈS

per a acompanyar les dones, joves, adolescents i infants en un moment tan delicat, i prevenir
possibles situacions de risc, tant per estats emocionals límits com per a les usuàries

OSONA

NOGUERA

BAGES

d’equips i horaris, i de forma proactiva amb un increment excepcional del nombre de visites

MARESME

BARCELONÈS

BAIX
LLOBREGAT
GARRAF

BAIX
EMPORDÀ

convivents amb l’agressor.
Una vegada aixecat el conﬁnament, i de forma progressiva, recuperem tot l’horari presencial
i ﬁnalitzem l’any amb un model d’atenció que combina l’atenció presencial i la telemàtica,
equips de professionals bombolla, treball en xarxa bàsicament telemàtic i activitats de
prevenció i sensibilització online.

Coordinacions externes

Sessions treball xarxa
Comissions i circuits

TOTAL

Assessament i formació Participants

6

46

66

66

1.754

78

4.197

4

243

32

32

2.184

52

41

1

11

0

0

18

12

4.378

2

Indeter.

21

21

528

14

13

+300

119

4.484

156

Persones ateses

Sessions individuals

863

7.356

406
18
519

Assessament i formació Sessions

Accions comunitàries Sessions

93

BALANÇ
ANUAL

SIE Igualada
SIE Manresa*
SIE Sant Boi*
SIE Lleida

Accions comunitàries Participants

Sessions grupals

eo

Atenció especialitzada en violències masclistes
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1.806 15.972

93

119
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Sala SIE Manresa.

*SIE Manresa obre al febrer del 2020, onze mesos en funcionament.
*SIE Sant Boi, obre al novembre del 2020, ni dos mesos en funcionament.
Primer dia SIE Sant Boi.

Fruit de la situació, i de forma generalitzada als quatre SIE, durant l’any passat hem intensiﬁcat també
les coordinacions internes i externes, i el treball en xarxa.
Hem mantingut les supervisions i hem continuat participant en protocols i circuits de les diferents
comarques d’inﬂuència. Hem realitzat acords de cooperació i presentacions per als professionals i
serveis dels diferents territoris.
Hem enfortit la formació interna, amb la incorporació dels equips nous, i s’ha realitzat més formació
externa, gràcies en part a la diversiﬁcació de cursos online. Les temàtiques van des de la mutilació
genital femenina, les violències sexuals amb menors, la falsa síndrome d’alineació parental, la
realització d’informes per als jutjats, etc.
Igualment, hem assessorat i format a professionals de les diferents comarques d’inﬂuència.

Comissió tècnica Catalunya Central.

Formació interna equip SIE Sant Boi.

Targeta nou SIE Manresa.

Formació equip SIE Manresa amb la resta d’equips DAE.

Supervisió psicòlogues del SIE Igualada, Manresa i Sant Boi.

Presentació SIE Manresa al territori.

Reunió amb equip SIE Sant Boi.
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QUE FEM

eo

Servei d’atenció psicològica per a
infants. SAPI
És un servei ofert en el marc del VIC Dones-SIAD Osona per
a nens, nenes i adolescents exposats a la violència masclista.
La pandèmia ha tingut conseqüències psicològiques
negatives en els menors atesos. Han estat més demandants
amb les mares, han patit més ansietat i han tingut diﬁcultats

Atenció a les dones

per a fer front als deures escolars. Una situació complexa,

Treballem amb perspectiva de gènere, de forma integral,
multidisciplinar i coordinada, des de l'escolta i el respecte a
les singularitats de cada persona que atenem.

que hem abordat amb més espais d’atenció i major
freqüència.
El resultat ha estat molt positiu i l’experiència, fructífera, amb
una comunicació més intensa i de major complicitat, tant
amb els infants i adolescents, com amb les mares.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones. SIAD
Amb motiu de la pandèmia, augmenta el nombre de dones ateses i els motius se centren en l’angoixa

BALANÇ
ANUAL

Coordinacions externes

Psico infanto-juvenil

Sessions individuals

i la por, sobretot en dones soles o en dones soles amb ﬁlls/es a càrrec.

Persones ateses

Atenció especialitzada en violències masclistes

11

10
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34

141

5

La primera angoixa i por són per la incertesa i la salut, però de seguida també per la situació
econòmica, per la pèrdua de poder adquisitiu, per l’augment de la dependència econòmica vers
altres, per la possibilitat de no tornar a veure els seus ﬁlls i ﬁlles després de l’intercanvi del règim de
visites, per conèixer que persones properes emmalalteixen i per no poder-se acomiadar de les que
han mort. La soledat, l’aïllament, la norma i la carència, s’imposen.
Augmentem les supervisions amb la creació de l'APROP, un espai de supervisió generat per l’ICD per
a SIADs aquest mateix any, i mantenim el nivell de formació de l’equip de professionals amb cursos
online, per aprofundir en temes com la Mutilació Genital Femenina, entre d’altres.
D’aquest 2020 valorem de manera molt positiva la creació de la borsa d’hores de proximitat en el
SIAD MICOD, que ja es duia a terme en el SIAD ANOIA, on el desplaçament i l’atenció de la
professional es dona en cas de demanda i on es facilita enormement l’accés al servei a dones que
per diversos motius no es poden desplaçar als municipis amb punts d’atenció ﬁxes.

Presentació SIAD a les tècniques d’ocupació dels ajuntaments de la
Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
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6

170

2

170

7

187

5

296

1

112

10

112

10
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Coordinacions externes

536

126

EAD Piera

Sessions individuals

254

3

EAD Masquefa

Persones ateses

TOTAL

17

Comissions i circuits

194

1

davant la nova situació i amb la introducció de formats telemàtics.
Sessions treball xarxa

107

1

Vivim la mateixa situació que amb els SIADs. Concentrem els esforços en l’acompanyament de dones
Coordinacions externes

SIAD Anoia

Assessament i formació
Participants

342

Assessament i formació Sessions

147

Accions comunitàries Sessions

SIAD MICOD

Sessions grupals

Sessions individuals

BALANÇ
ANUAL

Accions comunitàries Participants

Equip d’Atenció a la Dona. EAD

Persones ateses

Atenció a les dones

12
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EAD Masquefa

34

117

7

EAD Piera

53

90

66

TOTAL

87

207

73

Programa de Salut per a les Dones
La presència i reforçament han estat essencials. Hem incrementat les hores d’atenció a les dones,
ampliant la disponibilitat de les professionals per a adaptar-nos a les circumstancies especials.
Des d’aquest servei acompanyem processos com les diﬁcultats durant l’embaràs i el puerperi, amb
demandes que durant el conﬁnament s’han incrementat per un augment de malestars i símptomes,
relacionats amb l’aïllament familiar i social, la manca d’acompanyament de tribu, pèrdues
signiﬁcatives o les pors en relació a la salut, entre d’altres, i malgrat que per a moltes dones també és
una oportunitat per a tenir més temps d’intimitat per a reforçar vincles i adaptar-se al maternatge
amb menor pressió familiar i social.
A diferència d’anys anterior s’ha donat un increment d’atenció en dones que han patit un
Taller Covid-19 i gènere.

òbit/avortament no desitjat, segurament per tenir menys recolzament de la xarxa i degut a l’aïllament
físic, alhora que els dols s’han intensiﬁcat i complicat amb el procés de dol social per la Covid-19.
Durant els mesos de conﬁnament, els motius de consulta relacionats amb aspectes de la resposta
sexual, com ara la falta de desig, anorgàsmia o disparèunia, han disminuït notòriament,
intensiﬁcant-se aquest motiu de consulta a ﬁnals d’any, després de mesos d’adaptació a la pandèmia.

Taller Micromasclismes quotidians.

e
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Sessions individuals

Sessions grupals

Accions comunitàries Sessions

Accions comunitàries Participants

Coordinacions externes

306

373

26

1

45

382
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SALUT

MEMÒRIA 202
10
9

Programa d’orientació i inserció
laboral per a les dones. ONA

Persones ateses

La situació sanitària ha estat especialment complicada
per aquest programa. No ens ha permès atendre el
volum de dones d’anys anteriors, tot i que ens hem
adaptat per garantir la seva continuïtat al màxim.
Per altra banda, la Covid-19 ha posat en evidència la gran
bretxa digital que existeix en certs col•lectius de dones a

ONA Igualada.

las que atenem des d’aquí. Per a pal•liar-la, hem buscat
estratègies com ara la creació d’una càpsula formativa
d’introducció a les TIC i aula virtual.
Actualment el programa està reformulat per a fer front a
la realitat de pandèmia, aprenent de les diﬁcultats de
moltes dones, tot i que continuem apostant per fer
l’atenció i acompanyament presencial sempre que sigui
possible.
ONA Igualada
ONA Bages
Salut dones al Cap Estació Vella d’Igualada.

ONA Alt Penedès

Espai Record Igualada.

Accions comunitàries Sessions

Accions comunitàries Participants

Coordinacions externes

30

2

15

11

2

15

Sessions individuals

BALANÇ
ANUAL

Inauguració Espai Record Igualada.

Sessions grupals

ONA Bages.

Persones ateses

eo

Atenció a les dones

15
15

14
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ONA Igualada

11

28

ONA Bages

6

14

10

ONA Alt Penedès

9

18

10

TOTAL

26

60

50

11
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Sessions grupals

Accions comunitàries Sessions

Accions comunitàries Participants

Coordinacions externes

Sessions treball xarxa
Comissions i circuits

MEMÒRIA 2020

Sessions individuals
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QUE FEM

17

Persones ateses

16
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457

648

63

19

435

660

2
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Atenció a les famílies

SOAF Anoia

Ajudem a fomentar vincles familiars i intergeneracionals,
així com models positius de marentalitat i parentalitat.
Oferim orientació i suport a les famílies. Acompanyament
especialitzat per a la resolució de situacions de crisi i
conflicte familiar.

Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies. SOAF
Aquest any hem viscut una situació molt impactant. El
desconcert, la incertesa, la por i les morts de persones
estimades han tingut afectació en les famílies i en els
infants. Una situació que hem abordat activant el que
requereixen les situacions de crisis, la resiliència.
Plenari SOAFs Catalunya.

Des del SOAF hem posat atenció en acompanyar a les famílies en el descobriment i redescobriment de la
seva força per a dissenyar el propi camí, evitant que quedin capturades per la por i puguin seguir donant
continuïtat amb la vida amb les capacitats prèvies sumant la capacitat d’adaptació i de reinvenció en la
situació actual que ens ha tocat viure. Aproﬁtant i transformant la crisi en oportunitat.
Plenari SOAFs Catalunya.

Algunes famílies han sabut rescatar les petites escletxes de llum que ha deixat aquesta pandèmia: temps
tranquil per gaudir de la intimitat en família, el valor de la reconexió del nucli familiar deixant al marge amics
i familiars en els moments d’un naixement, poder estar presents i conectats amb els infants sense les
pressions externes (en situacions en que no les persones progenitores van haver de treballar), algunes
parelles en aquest context han pres la decisió de tenir ﬁlls i ﬁlles, i una gran quantitat de situacions en que
les famílies han conectat amb les seves fortaleses per aprendre d’allò que la vida ens ha mostrat.
Posem en valor la fortalesa que han mostrat les famílies en una situació global tan complexa i en tantes
situacions individuals realment difícils.

e
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Equips d’Atenció a
Famílies. EAF

Ens hem reinventat els tallers “Compartint la criança”,

Ha estat un any de creativitat intensa, de compromís

adaptant-los a les vídeotrobades. Això ens ha permès

profund, les circumstàncies ens ho exigien. Ens

oferir espais de relació essencials des del punt de vista

sentim satisfetes del funcionament del servei davant

emocional, i molt necessaris per potenciar els vincles a

la novetat sense record, sense manual de ruta que

través de la parentalitat positiva, reforçant les fortaleses

ens ha impulsat a crear metodologies noves, rutines

de les persones que han viscut l’experiència de la

noves, amb la incorporació necessària de la ﬂexibilitat

maternitat i paternitat amb el què ja implica aquest canvi

constant compromesa amb l'acompanyament de les

vital, i sumat a tots els provocats per la irrupció de la

famílies.

Persones ateses

Sessions individuals

Coordinacions externes

MEMÒRIA 2020

Programa d’atenció a la petita
infància. Criança

Covid.

Les famílies han posat voluntat i interès en conèixer i

EAF Piera

22

116

15

El repte de reduir el risc d’aïllament de les famílies, molt

fer servir les eines telemàtiques, més enllà de l'ús

EAF Vilanova

22

61

5

perjudicial durant aquest període, ha estat una de les

domèstic a què estaven acostumades. En aquest

claus de la creació i manteniment de grups de relació.

sentit observem que hi ha eines que han arribat per

44

177

20

Compartim la criança online.

Reforçar el vincle, essencial en les primeres etapes de la

quedar-se, com per exemple, les "vídeo trobades".

vida, també entre professionals i famílies, ha estat l’altre
concepte fonamental de l’any.

EAF Piera

Durant els mesos de desescalada, als espais de trobada

EAF Vilanova del Camí

digital, es van poder sumar la realització de sessions a
l’aire lliure, al parc del Garcia Fossas, una experiència
segura molt positiva que durant els mesos de juny i juliol
va

possibilitat

reforçar

vincles

entre

famílies

i

professionals i contactar presencialment.

Coordinacions externes

Criança*

Accions comunitàries Sessions

BALANÇ
ANUAL

Sessions grupals

Compartim la criança al parc del Garcia Fossas.

Persones ateses

eo

Atenció a lesfamílies

19

18
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202

55

8

11

*Les dades de Criança queden incloses en la taula de SOAF Anoia, perquè forma part d’aquest
programa. Aquí les detallem per a donar més visibilitat al servei.

Conveni Ajuntament de Vilanova del Camí.

BALANÇ
ANUAL

TOTAL
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Atenció a joves
Abordem les relacions, l’orientació sexual, la identitat o
expressió de gènere, el dret al plaer i a decidir, i més, en
espais d’atenció directa específics per a adolescents i joves.

Formació en coeducació a La Gaspar.

Connecta’t amb amor
El Connecta’t és un programa de prevenció i sensibilització amb espai propi d´atenció als instituts,
que s’ha vist molt afectat amb la suspensió de les classes de març a juny per la Covid-19.
Amb la represa de les classes presencials, el programa ha recuperat una certa “normalitat” amb
activitat als instituts Pere Vives d’Igualada, Calaf, Capellades, Piera i Santa Margarida de Montbui.
Abans de l’inici de les classes, també hem format dins del Connecta’t el professorat i PAS de l’escola
de disseny La Gaspar d’Igualada, en matèria de coeducació per a encarar el nou curs. Compartim
l’objectiu de prevenir i sensibilitzar per a promoure una escola i una societat diverses i no sexistes,

Formació en coeducació a La Gaspar.

Connecta't Piera

Sessions grupals

Accions comunitàries Sessions

Accions comunitàries Participants

Coordinacions externes

Connecta't Montbui

Sessions individuals

BALANÇ
ANUAL

Persones ateses

i evitar les discriminacions i violències per raons de gènere.

14

17

0

17

365

0

12

28

3

2

44

2

Connecta't Calaf

3

6

0

0

0

0

Connecta't Pere Vives

4

8

0

11

261

0

7

181

37

851

Connecta't Capellades
TOTALS

33

59

3

2
Cartell programa.
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Taller telemàtic On són les dones?, per a l’escola La Gaspar d’Igualada.

Prevenció i sensibilització
Volem sensibilitzar la ciutadania per a generar canvis. La prevenció esdevé clau en la nostra intervenció, amb activitats i
serveis per a promoure una societat diversa i no sexista, i evitar
o reduir la incidència de les discriminacions i les violències.

Taller escola Garcia Lorca de Santa Margarida de Montbui.

Tallers de prevenció de Violències Masclistes amb persones
migrades. Programa d’acollida, Ajuntament de Lleida
Xerrades i tallers
Febrer. Realitzem les sessions del mòdul de prevenció i sensibilització, per encàrrec de la Paeria. D’aquesta forma
Com cada any la demanda de tallers ha estat molt alta

posem a la pràctica el mòdul de Prevenció de Violències Masclistes que nosaltres mateixes vam crear al 2019, per

i hem realitzat més de 80 tallers a una vintena de

encàrrec de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per al programa d’acollida.

Centres Educatius, Espais Joves i Centres Oberts. Les

Duem a terme tres sessions amb tres grups, un d’homes i dos de dones, amb la participació de més de 60 persones

xerrades i tallers de prevenció i sensibilització són

migrades en total.
Accions comunitàries
Sessions

Accions comunitàries
Participants

transversals, és a dir, que en fem i n’oferim des de

una cinquantena de tallers es van haver d’anular.

Guia Aire Secundària MICOD

7

54

Amb la reobertura de les classes, vam fer un treball

Guia Aire Secundària Igualada

16

440

Guia Aire MICOD primària

10

205

tots els serveis i programes de DAE.

BALANÇ
ANUAL

Malgrat tot, la pandèmia ha afectat de forma
considerable a aquest programa degut a que els
centres educatius van estar tancats de març a juny i

d’adaptació dels tallers a les noves metodologies que
ens permeten dur-los a terme virtualment en cas de
nous conﬁnaments o impossibilitat de fer-los

Catàleg

7

146

TOTAL

40

845

El repte és que el Mòdul creixi amb la contribució de professionals d’arreu, i sigui una eina més en la prevenció i
erradicació de les violències masclistes en espais i col•lectius el més diversos possible.

presencials degut a les mesures Covid-19.
A la taula següent no s’inclouen els tallers d’acció
comunitària realitzats en altres àrees i serveis, com els
SIADs, o el programa Connecta’t amb amor, amb espai
propi. Aquí apareixen els tallers que oferim des del
Catàleg de tallers adreçats a primària i secundaria ,
que es sol·liciten des de diferents vies, entre elles les
guies escolars.

Dos dels tallers realitzats a Lleida.

eo
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Punts Liles

acompanyament. 7 dels 8 punts es van dur a terme abans

Coordinacions externes

acostar al Punt a buscar informació o a demanar

Accions comunitàries Participants

diferents, arribant a més de 500 persones que es van

Accions comunitàries Sessions

Durant el 2020 hem realitzat 8 Punts Liles en 6 municipis

Persones ateses

Prevenció i sensibilització

25

24
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Torelló

3

3

71

1

Gironella

0

1

14

1

Vilafranca

2

1

228

1

BALANÇ
ANUAL

de la COVID, per la celebració del Carnaval, fet que
demostra que cada cop els municipis aposten més per la
implementació de Punts Liles en els espais d’oci i que ja no
només se sol·liciten per les festes majors sinó que també
es pensen per altres tipus d’activitats d’oci públiques.
És el programa de DAE més afectat per la pandèmia, per la
suspensió de la gran majoria de festes majors i activitats
lúdiques a espais públics. Tot i que molts ajuntaments van
buscar formules per a poder seguir programant algunes
activitats, mantenint i fent present el punt lila, mantenint
certa previsió ﬁns l’últim moment, se’n van acabar anul·lant
més de 20.

Piera

0

1

26

1

Pobla

0

1

39

1

Centelles

5

1

133

1

Altres
Totals

Formació, assessorament i consultoria
Realitzem formació, assessorament i consultoria per a
professionals i institucions amb programes específics a
demanda.

2
10

8

511

8

Venceslao, membre del grup de recerca sobre

Diagnosi de la prostitució
Catalunya Central

Exclusió i Control Social (GRECS) del Departament
d’Antropologia de la Universitat de Barcelona UB.

Carnestoltes Centelles.

Carnestoltes Vilafranca.

Al 2020 publiquem el nostre primer estudi, iniciat

La

l´any 2019, un treball d’aproximació i anàlisi

cancel·lada per la COVID i ﬁnalment la presentació

inèdit sobre l’exercici de la prostitució a les

del treball va tenir lloc el 10 de desembre, a càrrec

comarques de l’Anoia, Bages i Osona, amb

de les autores i amb la participació de Montserrat

l’objectiu de conèixer la realitat, establir un

Sánchez Aroca, subdirectora general de Lluita

diagnòstic de l’estat de la qüestió i analitzar la

Contra la Violència Masclista de la Generalitat de

resposta que se li està donant des de l’àmbit

Catalunya, per Zoom Webinar i

públic i el tercer sector en un territori on es troba

assistents.

profundament invisibilitzada.

L’estudi es pot consultar públicament a la nostra

“Diagnosi de la prostitució Catalunya Central” ha

web: www.dae.cat/estudis.

estat

les

I la presentació, al nostre Canal de YouTube:

investigadores Sandra Ezquerra, coordinadora

https://youtu.be/YhFWPjj7Sv4 o a la nostra web

del grup de recerca sobre Societat, Polítiques i

www.dae.cat/videos

Comunitats Inclusives (SoPCI) i directora de la

Són més de 150 visualitzacions, però el total és

càtedra UNESCO: Dones, Desenvolupament i

desconegut.

elaborada

conjuntament

amb

Cultures de la Universitat de Vic – Universitat
Central

Carnestoltes Gironella.

Festa Major Torelló.

de

Catalunya

(UVic-UCC),

i

Marta

primera

presentació

va

haver

de

ser

61 persones

e
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e
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El protocol del Berguedà ha estat realitzat amb el Consell
Comarcal del Berguedà i l’Agència Catalana de Joventut,
en diferents fases, amb 7 entrevistes a 9 persones, 3
jornades de treball i formació per professionals, càrrecs
electes i ciutadania on hi van assistir un total de 15
persones, i es van respondre al qüestionari un total de
Presentació online, al desembre.

158 persones.

Cartell de la presentació.

Protocols per a l’abordatge
violències sexuals en espais
d’oci
Realitzem els protocols per a l’abordatge de violències
sexuals i LGTBIfòbiques en espais d’oci nocturn per a
les comarques del Bages i Berguedà, i el municipi de
Calaf.
El treball en cada territori ha implicat estudi i anàlisi,
però també jornades tècniques i ciutadanes per a
deﬁnir les accions i les línies estratègiques ﬁnals.

El protocol de Calaf és de l’Ajuntament amb la
El protocol del Bages s’ha

Diputació de Barcelona. Ha estat possible amb la

articulat

Consell

participació de 16 persones, entre càrrecs electes,

Comarcal del Bages i l’Agència

professionals tècniques i representants de diferents

Catalana

centres i entitats del municipi, a més de 62 persones

amb
de

el

Joventut,

en

que han respost al qüestionari de forma anònima.

diferents espais de participació
amb entrevistes a agents claus,
dues jornades de treball i
formació per a 17 professionals
i

8

càrrecs

jornades

electes,

per

a

Protocol Calaf.

dues
24

representants de la ciutadania
organitzada i no organitzada, i
qüestionaris a 233 persones
anònimes d’entre 12 i 29 anys.

Protocol del Bages.
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Formació Punts Lila. Ajuntament d’Avinyó

Avaluació del Mòdul Prevenció
de Violències Masclistes per al
programa d’acollida de
persones migrades.
Generalitat de Catalunya

Novembre. Expliquem com organitzar un Punt Lila per a entitats d'Avinyó. La formació es fa online per a
espais d’oci nocturn amb motiu del 25 de Novembre. 15 persones assistents.

Al febrer duem a terme l’avaluació del nou Mòdul
de Prevenció de Violències Masclistes que hem
dissenyat i realitzat per al programa d’acollida de
persones migrades de la Secretaria d’Igualtat,
Migracions i Ciutadania, del departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
Fem sis sessions de treball amb els formadors i
les formadores que l’han de portar a la pràctica,
una per cada un dels territoris: Barcelona, Girona,
Formació online per a les entitats d’Avinyó.

Tarragona, Lleida, Terres de l’Ebre i Catalunya
Central, amb més de 150 persones participants.
El retorn és molt positiu, tant per com s'ha
desenvolupat el programa arreu com per la
necessitat que d'oferir-lo com a mesura de
prevenció i de sensibilització.

Algunes de les sessions d’avaluació.

Postgrau en Polítiques
d’Igualtat de Gènere a la
Gestió Pública. Universitat de
Barcelona
Novembre. Impartim on line la classe sobre
“L’abordatge en xarxa de les violències masclistes”,

II Congrés Internacional per a
l’Erradicació de les Violències
Masclistes. Institut Català de
les Dones

dins del Bloc IV de polítiques públiques en
violències masclistes. 25 alumnes.

28 d’octubre. Participem a la taula rodona
"Resposta a la Covid-19 a peu de serveis’’ del
Bloc II: Les violències masclistes durant la

Cartell Congrés.

pandèmia de la segona edició d’aquest congrés,
per a explicar la nostra experiència per a seguir
donant resposta a les dones en situació de

Jornada “Una aproximació a la
intervenció amb els homes que
exerceixen violència masclista”.
Institut Català de les Dones

violència masclista davant del conﬁnament i les

11 de desembre. Intervenim en la taula rodona

etapes posteriors de desescalada.

"Necessitats de les dones en relació als homes que

El Congrés va ser enregistrat i els vídeos de les

exerceixen

diferents jornades són públics, a la web de l’ICD.

directora de l'ICD, Núria Ramon.

El vídeo del segon bloc està publicat a la nostra

La jornada es desenvolupa en directe amb uns 150

web: www.dae.cat/videos
Participem al bloc del Congrés dedicat a les violències
masclistes durant la pandèmia.

violència

masclista",

juntament

amb

la

espectadors. Es segueix trobant publicada al canal de
YouTube de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya,
amb més de 1.000 visualitzacions.
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Telenotícies TV3. Maig 2020.

Acció comunitària
Generem espais de difusió, reflexió i debat. Formem part de la
xarxa feminista que fa incidència política en el marc social i legal
de Catalunya. Promovem la participació ciutadana en el devenir
públic, l’enfortiment del teixit associatiu i la construcció d’una
societat millor.

COMUNICACIÓ

Però també hem estat protagonistes de l’interès
dels mitjans de comunicació com a entitat especia-

Amb la pandèmia la comunicació ha estat més

litzada per l’alarma generada davant les violències

important que mai. Hem fet un gran esforç per

masclistes en temps de conﬁnament i pandèmia.

estar molt presents a les xarxes i difondre

Altres temes que han atret l’interès dels mitjans en

insistentment la disponibilitat dels nostres serveis,

la nostra entitat són l’obertura dels nous SIE

els horaris i les noves línies de contacte, sobretot

Manresa i SIE Sant Boi, la reforma de la llei catalana

durant el conﬁnament, amb la campanya #NoEs-

de violències masclistes i el primer estudi sobre la

tàsSola #PendentsDeTu.

prostitució a la Catalunya Central. Ens han entrevis-

Hem realitzat articles propis, amb l’esforç de totes

tat en diverses ocasions a mitjans com ara TV3 o

les companyes dels diferents serveis, que ens han

Regió7, i hem format part d’algun debat, a TV3.

ajudat a reﬂexionar i processar l’atenció en temps
de pandèmia.
El que han publicat el altres...

Els Matins de TV3. Desembre 2020.
Telenotícies TV3. Març 2020

e
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Col•laboració revista Incòmoda. Setembre 2020.

El que hem publicat nosaltres

e
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Campanya a les xarxes socials de reforçament de serveis.
Campanya a les xarxes socials #PendentsDeTu #NoEstàsSola, per a
l’atenció de dones i violències masclistes durant el conﬁnament.

Altres posts a les xarxes socials sobre l’atenció en pandèmia.
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INCIDÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Presentació del llibre “Mama desobedient. Una mirada
feminista a la maternitat”, d’Esther Vivas

eo
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8 de febrer. Presentem el llibre d’Esther Vivas, periodista i màster en sociologia, en acte conjunt amb
l’editorial Ara Llibres, Llegim...? Llibreria i el col•lectiu Fem Acció, per a parlar de les maternitats
actuals, amb temes de conﬂicte, tabú o invisibles, com l’ajornament de la decisió de ser mare per les
condicions de vida, la infertilitat, la manca de control del part, la violència obstrètica, el dol gestacional, la maternitat subrogada, l’alletament natural o el negoci del biberó.
L’acte té lloc al Local d’Acció d’Igualada, amb una veintena de persones assistents.

Moment de la presentació del llibre a Igualada,
amb l’autora, Esther Vivas.

Xerrada “Juntes
construïm vides lliures
de violències
masclistes”
25 de febrer. Xerrada inaugural del SIE
Manresa, amb dues expertes en el tema:
Laia Rosich Solé, vicedegana del Col·legi
Oﬁcial de Psicòlegs de Catalunya i experta
en violències masclistes, protocols i
treball en xarxa, i Montse Pineda Lorenzo,
coordinadora d'Incidència Política de
Creación Positiva i experta en Violències
Algunes de les notícies, articles i esdeveniments
publicats a la web.

Sexuals, salut pública i gènere. Més de
seixanta persones assistents.
Moment de la xerrada, amb la sala del SIE
Manresa plena a vessar.
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8M. Jornada d’acció amb
vaga feminista

39

MEMÒRIA 2020

Campanya “La violència masclista no s’atura davant de
la Covid-19”. Entitats feministes i ESS
Abril. Formem part de la campanya d’alarma de les entitats feministes i ESS per a reclamar a les

Reivindiquem el Dia de les Dones amb difusió a

administracions públiques mesures que assegurin la continuïtat del treball per a la promoció de la

través de les xarxes socials i participem als

igualtat de gènere i la erradicació de les violències masclistes en temps de pandèmia a Catalunya.

diferents actes i activitats organitzats durant tot

Amb les etiquetes #SomEssencials #SOSEntitatsViolències, la iniciativa s’articula a través de la

el mes de març, en el marc d’agendes feminis-

difusió coordinada a les xarxes socials, amb un manifest que aplega més de 150 entitats.

tes als territoris on som.

#SomEssencials acaba arribant als mitjans de comunicació com Betevé, Xarxanet, TV3 i Ràdio4,
entre d’altres.

18è Concurs de fotograﬁa “Com ens veiem les dones?”
TEMA: Nosaltres i el planeta. Anul•lat per la Covid-19
Febrer-març. Convoquem la 18a edició del concurs amb què commemorem el 8M Dia de les Dones.
Fem la campanya de difusió a través de la web, xarxes socials i mitjans de comunicació. L’etiqueta és
#ConcursDAE2020, però enmig del termini de presentació de fotos quedem conﬁnades per la Covid-19,
i decidim anul•lar l’edició per la situació d’incertesa generada.
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Campanya “En la crisi de la Covid-19 visibilitzem la
precarietat amb perspectiva de gènere”. Grup de treball
de les violències masclistes del Consell Nacional de
Dones de Catalunya
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25N. Dia Internacional per la erradicació de les
violències contra les dones
25 de novembre. Fem difusió i sensibilització a les xarxes socials i participem de les activitats
agendades als territoris on som, a l’entorn de la cadena feminista organitzada a l’assemblea Novembre Feminista amb el lema: “Davant les violències masclistes, justícia feminista”.

Abril. Des del Grup de treball de les violències masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya

La jornada queda totalment marcada per la situació de pandèmia. A part de les cadenes i concen-

les entitats especialitzades demanem mesures contra la precarietat a què quedem sotmeses tantes

tracions per la diada arreu, la resta d’activitats es realitzen a través de plataformes online.

dones per l'estat d'alerta actual.
Mitjançant la realització i difusió conjunta d’un manifest, exigim un Pla de Mesures d’Emergència Social
per fer front a la situació extrema que estem vivint, amb visió de gènere i classe, per a poder atendre
els col•lectius amb situació de vulnerabilitat més gran i evitar que s’incrementin les desigualtats.
Es pot accedir al manifest en l’enllaç: http://dones.gencat.cat/.../Altres_doc/PRECARIETAT-CNDC.pdf

Webinar "Covid-19 i violència
masclista". Plataforma
Unitària contra les
Violències de Gènere
12 de maig. Participem al debat de la Plataforma
Unitària, per a compartir la realitat de l’entitat en
l’acompanyament de les dones en situació de
violència en el context de pandèmia, juntament
amb Mujeres Pa’lante, Associació de Dones Ca
l’Aurèlia i Hèlia Dones.
L’acte té lloc per la plataforma Zoom, amb una
setantena de persones assistents.

Dos moments de la nostra intervenció a l’acte.

Diferents actes 25N en què hem participat a Igualada,
Manresa i Barcelona.
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Xerrada "Violències masclistes: Com puc ajudar? Des de
l’entorn als serveis”
23 de novembre. Amb motiu del 25N organitzem una xerrada de sensibilització ciutadana per a
explicar com acompanyar a dones de l’entorn proper, les especiﬁcitats de les violències masclistes i els
recursos d’atenció existents.
L’acte té lloc per la plataforma Zoom, amb 17 persones assistents.

Entitats Finançadores_

Debat "In-justícia patriarcal”
26 de novembre. Amb motiu del 25N organitzem
conjuntament amb Traca Assemblea Feminista
d’Igualada un debat sobre justícia i violències
masclistes amb la participació de Marisa Fernández,
jurista feminista i membre de Dones Juristes, i les
companyes Sara Tobío i Laura Curell, juristes del SIE
Manresa i el SIE Igualada.
L’acte té lloc per la plataforma Zoom, amb una
vintena de persones assistents.

Formem part_

Moment del debat.

Intervenció de la Marisa Fernández al debat.
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C/ Florenci Valls, 48, 2n. 08700 IGUALADA
Tel. 93 804 54 82
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