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CELEBREM QUE FEM 25 ANYS
Al 2021 fem 25 anys. Un quart de segle de vida, d'activitat, de fer camí, d'acció, de
constància, de compromís, de sumar, de créixer, de nous reptes... de lluita pels drets de les
dones, que vam celebrar amb una festa d’aniversari oberta a tothom, el dissabte 11 de
desembre, a la nova seu del carrer de Florenci Valls.
La celebració va tenir lloc durant el matí, amb espai de ludoteca, taller infantil, contes per a
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codirectora de l’entitat, Nati Veraguas.
La consellera Tània Verge va “reconèixer i agrair a les que han obert camí, entitats tan essencials
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CELEBREM QUE
FEM 25 ANYS
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adultes i els parlaments de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i la

com Dones Amb Empenta, que van tenir la determinació i l’empenta per a crear aquest espai de
trobada per a dones, quan no es comptava amb cap recurs”. “25 anys després aquesta porta
segueix oberta, com moltes altres portes obertes al territori. Gràcies per existir”, va valorar.
Per la seva banda, Nati Veraguas, fent un símil amb les formigues i els elefants de la web, va
explicar que “com les formigues som moltes”, i en aquest sentit va donar les gràcies “a les
companyes que formen part de DAE, a les de la xarxa d’entitats del territori, a les companyes i
entitats del Consell Nacional de Dones de Catalunya, a les administracions que ens han donat
suport, a les persones que conﬁen en els nostres serveis i a la ciutadania en general”. “Com les
formigues, anem foradant el patriarcat, i com les elefantes, conservem la memòria i la
transmetem, tenim la seva força i la seva constància, i som grans coneixedores del nostre
territori, però a més l’ampliem”, va explicar.
Van ser moltes les persones assistents, entre les quals hi havia, a més de la consellera,
altres autoritats com les regidores d’Igualtat dels diferents territoris on treballem, així com
representants d´entitats i referents feministes.
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Foto de família, amb representants de diferents èpoques de DAE.
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Brindis simbòlic, per a respectar. Les mesures Covid.

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, entre Nati
Veraguas, codirectora DAE, i Montse Pineda, Secretària de
Feminismes, a la dreta.

Sessió de contes per a adultes, a càrrec de la contista Mònica Torra.

Firma llibre.

Tres de les fundadores, d’esquerra a dreta, Nati Veraguas,
Assumpció Saumell i Loli Martínez.

Mireia Rubio, periodista i escriptora,
conductora de l´acte.

Taller infantil, amb Alícia Villavecchia,
i membres de l’Agrupament escolta Jaume Caresmar d’Igualada
en l’espai de ludoteca.
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Parlament de Nati Veraguas.
Parlament de Tània Verge.

Foto grup d’autoritats assistents.

Fotocall, amb companyes de l’equip de DAE.

Fotocall, amb una companya de Creación Positiva.

Foto públic assistent.

Fotocall, amb regidores d’Igualtat.

Fotocall, amb companyes de Dones Juristes.
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LA NOSTRA
HISTÒRIA
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1996: NAIXEM
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2009-10: RECURSOS PÚBLICS

Un grup de dones amb inquietuds i ganes
de fer coses i de participar, creem un espai
de conﬁança des de la sororitat i el
voluntariat per acompanyar altres dones.
Ens anomenem Dones Amb Empenta.

Es creen per llei recursos públics per a dones. Al 2009
comencem la gestió dels Serveis d’Informació i Atenció a les
Dones-SIAD del Consell Comarcal de l’Anoia i de la
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena. Al 2010
obrim el Servei d’Intervenció Especialitzada en violència
masclista-SIE d’Igualada, conjuntament amb l’entitat El Safareig.
I al 2012 ampliem amb el SIE de Lleida.

UNA REALITAT
INVISIBILITZADA
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Ens comencem a trobar els dimarts en un espai
que ens deixa l’Agrupació Fotogràﬁca de Montbui.
L’espai inicial de voluntariat esdevé ràpidament
un recurs terapèutic i de suport per a dones de
tota la comarca de l’Anoia en situació de violència
masclista. Ens trobem amb una realitat
inesperada, encoberta i silenciada.

2010: ANY DE DIVERSIFICACIÓ

En aquest any iniciem molts dels nostres projectes actuals i
diversiﬁquem els àmbits d’actuació. Comencem els serveis
d’atenció per a infants i famílies amb perspectiva de gènere. I el
programa de salut per a les dones, amb una perspectiva de
benestar integral i des dels drets sexuals i reproductius.

1999: ENS FEM
PROFESSIONALS

2010-20: ADAPTACIÓ CONSTANT

Ni hi havia recursos, ni se’n parlava. No hi havia
consciència, ni s’entenia el que fèiem. Però nosaltres
creem el primer servei professional de l´Anoia amb
una psicòloga i una jurista. Som l’Equip d’Atenció a la
Dona-EAD.

2002: MÉS ENLLÀ DE L’ATENCIÓ

Amb l’objectiu d’incidir en les causes estructurals de la
violència i de promoure canvis en la realitat més propera
generem noves línies d’acció. Iniciem el programa de
sensibilització i prevenció als centres educatius. Fem
tallers i col·laborem amb els primers diagnòstics de gènere
i plans d’igualtat per encàrrec de diverses administracions.

2002-03: PRIMER CONCURS

Paral·lelament desenvolupem activitats més lúdiques
i socioculturals per a promoure la participació i espais
col·lectius de cura. Celebrem la primera edició del
concurs de fotograﬁa Com ens veiem les dones? amb
motiu del 8M, i al 2003 iniciem el taller de ioga, entre
d’altres.
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És una dècada d’ampliació de serveis d’acord amb les
necessitats socials que detectem, com són els programes
d’inserció laboral especíﬁcs per a dones, i projectes de
formació i consultoria especialitzats. Consolidem
l’estructura per àrees amb què treballem actualment.

2020: ANY DE CREIXEMENT

En context de crisi sanitària, quadrupliquem l’equip i ampliem el
territori d’actuació, amb l’obertura de dos nous SIE a Manresa i a
Sant Boi de Llobregat. La pandèmia a més a més, ens aboca a
una etapa d'aprenentatge continu, sense referents, que posa al
màxim la nostra estructura. Comprovem que tenim una gran
capacitat d’adaptació a situacions d’urgència i excepcionals, i de
reinvenció, gràcies a la ﬂexibilitat i el compromís de tot l’equip
que som DAE.

I SEGUIM

Amb més força i empenta que mai.
Pels nostres drets.

eo

DOS
ESPECIALS
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CANVIEM DE SEU
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A ﬁnals de març ens traslladem. Deixem el local del carrer del Clos per instal·lar-nos a

PREMI AL COMPROMÍS
CULTURAL ÒMNIUM ANOIA 2021

l'antiga notaria d'Igualada, al carrer de Florenci Valls.

Rebem el Premi al Compromís Cultural 2021 que atorga Òmnium Anoia, pel

Deixem enrere el nostre espai durant tants anys i és clar, moltes vivències i records. Però la

nostre treball en defensa dels drets de les dones, construint espais d’atenció,

nova seu és una gran oportunitat. Té molt més espai i ofereix noves possibilitats per

informació i trobada, i tirant endavant diversos programes de sensibilització,

desenvolupar activitats i projectes de participació ciutadana i acció comunitària. Obrim

prevenció i formació.

nova etapa.

Un reconeixement que no esperàvem, i que acollim en el nostre 25è aniversari,
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amb la mateixa il·lusió que quan vam començar.
L’entrega de premis va tenir lloc el dimecres 8 de setembre al Teatre Municipal
L’Ateneu d’Igualada, coincidint amb l’aniversari també de l’entitat organitzadora,
que va celebrar 50 anys des la seva fundació. Felicitem Òmnium Anoia per la XVII
edició dels Premis Compromís Cultural, per l’emotiva cerimònia, i per la seva
trajectòria, així com felicitem la resta de persones i entitats premiades.

Antiga seu del carrer del Clos.

Nova seu a Florenci Valls.
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L’ENTITAT
EN XIFRES
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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.

2021

58

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES I JOVES

ATENCIÓ ESPECIALITZADA EN
VIOLÈNCIES MASCLISTES

+ 17.299

2021

TERRITORI
D’ACTUACIÓ

05

Persones
beneficiàries

Nombre de
professionals
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Anoia

Comarques de Lleida,
Catalunya Central i
Baix Llobregat.
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BERGUEDÀ
SOLSONÈS

OSONA

NOGUERA
BAGES

MOIANÈS

SEGARRA

Accions comunitàries Sessions

Accions comunitàries Participants

Assessament i formació Sessions

Assessament i formació
Participants

Coordinacions externes

Sessions treball xarxa
Comissions i circuits

2.518 18.216 67

12

238

134

252

4.821

246

Dones

456

63

33

335

0

0

371

39

Sessions individuals

Violències Masclistes

PROGRAMES
I SERVEIS

Persones ateses

Sessions grupals

SEGRIÀ

1.105

URGELL

ANOIA

ANOIA

GARRIGUES

BAIX
LLOBREGAT

413

683

42

11

241

0

0

64

2

Joves

61

118

0

59

1.170

0

0

37

0

Prevenció i Sensibilització

3

0

0

196 5.055

3

36

51

0

Formació i Consultoria

0

0

0

19

491

19

5.591

0

0

Acció comunitària

0

0

0

14

439

0

0

0

0

Famílies

PLA
D’URGELL

PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ
FORMACIÓ, ASSESSORAMENT I CONSULTORIA
ACCIÓ COMUNITÀRIA

ATENCIÓ A LES DONES
Anoia, Bages i Alt Penedès

Tota Catalunya
VALL
D’ARAN

PALLARS SOBIRÀ
ALTA
RIBAGORÇA
CERDANYA

TOTALS

3.451 20.122 172 344 +7.969 156 +5.879 5.344

ALT
EMPORDÀ

ALT
URGELL

287

RIPOLLÈS
BERGUEDÀ

PALLARS JUSSÀ

GARROTXA
PLA DE
L’ESTANY

SOLSONÈS

OSONA
GIRONÈS

NOGUERA

BAGES

* Algunes de les sessions de Formació i Assessorament, així com d’Accions comunitàries van ser gravades en vídeo, i es mantenen
publicades a la web i el canal de YouTube de DAE. Per tant, el número de participants és superior al registrat i indeterminat al no poder
saber les persones que l'han vist i que el podran seguir veient. D’aquí que posem el signe +. Per altra banda, algunes de les accions

BAGES

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

comunitàries s’ha desenvolupat a través de mitjans de comunicació, i tampoc no coneixem el número real de persones a les que s’ha
arribat.

MOIANÈS

ALT
PENEDÈS
BAIX
PENEDÈS

TARRAGONÈS

MARESME

BARCELONÈS

BAIX
LLOBREGAT
GARRAF

BAIX
EMPORDÀ
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Accions comunitàries Sessions

Assessament i formació Participants

Coordinacions externes

Sessions treball xarxa
Comissions i circuits

eo

QUÈ FEM
06

SIE Igualada
SIE Manresa
SIE Sant Boi
SIE Lleida*

Atenció especialitzada en violències
masclistes

6.927

49

1

+20

44

44

1.518

78

5.817

18

6

+138

56

164

2.340

67

338

2.830

0

0

0

20

30

585

86

582

2.463

0

5

80

14

14

372

Construïm vides lliures de violències masclistes. Fem
prevenció, atenció, recuperació i reparació del dany
patit.

15

TOTAL

67

12

+238

134

252

4.815

686

2.488 18.037

Assessament i formació Sessions

Sessions grupals

882

BALANÇ
ANUAL

Accions comunitàries Participants

Sessions individuals
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Persones ateses

12
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*Són dades de mig any, ﬁns el juliol, que és quan ﬁnalitzem la gestió d’aquest SIE.

Servei d’Intervenció Especialitzada. SIE
El 2021 és el primer any sencer dels SIES de Manresa i Sant Boi de Llobregat. Treballem
intensament per a integrar-los a la xarxa de serveis i circuit de cada territori, sobretot amb el
de Sant Boi, que és el més nou, així com per adaptar el model d’intervenció a les diferents
situacions i realitats.
Per altra banda, el context de pandèmia continua marcant el funcionament dels quatre
serveis especialitzats que gestionem, juntament amb Manresa i Sant Boi, Igualada i Lleida.
Continuem amb un marc d’aprenentatge sense precedents, amb adaptació, reorganització i
innovació constants, per a fer front als efectes i impactes causats per la crisi de la Covid-19.
Visita institucional al SIE Manresa.

Contes espai ludoteca SIE Igualada.

Augmenta la demanda de dones per a ser ateses i percebem un increment de l’angoixa,
provocada tant per situacions de violència masclista més extremes com pel retrocés
socioeconòmic degut a la crisi per la Covid-19. Empitjora l’estat de salut psíquica de les
usuàries, fet que exigeix una atenció més d’urgència, amb més freqüència i amb major
coordinació amb els recursos sanitaris.
Al juliol ﬁnalitzem la gestió del SIE de Lleida, que es duia a terme amb una UTE amb el
Safareig.

Reunió de metodologia del SIE Igualada.

Comissió tècnica Catalunya Central.

246
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Atenció especialitzada en violències masclistes
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SIE Sant Boi.
Trobada circuit del Berguedà.

Visita de la Directora General per a l‘erradicació de les Violències
Masclistes, Laia Rosich, i la Subdirectora, Rosa Codina, al SIE de
Sant Boi de Llobregat.

Posem els SIE a Google Maps.

SIE Manresa.

Visita delegada del govern, Rosa Vestit i Villagra, al SIE Manresa.

Plenari de l'equip de treball de violències masclistes del Bages

SIE Igualada.

Visita de la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, al SIE
Manresa.

Presentació guia de recursos contra les violències masclistes de
l’Ajuntament d’Abrera, amb el servei del SIE Sant Boi.
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Servei d’atenció psicològica per a
infants. SAPI
És un servei terapèutic que oferim especíﬁcament per a
nens, nenes i adolescents exposats a la violència masclista
en el marc del VIC Dones-SIAD Osona.
És el quart any de funcionament i és un servei consolidat i

d'atencions ha requerit durant l’any 2021. Les causes són variades, però en general es relacionen
amb les diﬁcultats socials, laborals i econòmiques davant la crisi per la Covid-19.
En molts casos les dones han perdut els seus llocs treball, o bé, les seves parelles, impactant
directament sobre les dinàmiques quotidianes.
Una complexitat a nivell mental i emocional que també es relaciona amb la càrrega que ha suposat
per a les dones sostenir les seves llars, cures, tasques domèstiques i economia familiar en el context
de pandèmia.

487

9

95

78

19

SIAD Anoia

130

235

1

18

73

19

TOTAL

277

722

10

113

151

38

Comissions i circuits

147

Sessions treball xarxa

SIAD MICOD

BALANÇ
ANUAL

Coordinacions externes

6

Les afectacions a la salut mental i emocional és una de les problemàtiques que més volum

Accions comunitàries Participants

179

Servei d’Informació i Atenció a les Dones. SIAD

Accions comunitàries Sessions

30

07

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.

Sessions individuals

Coordinacions externes

Psico infanto-juvenil

Sessions individuals

BALANÇ
ANUAL

Atenció a les dones

Persones ateses

QUÈ FEM

exitós.

Persones ateses
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Atenció especialitzada en violències masclistes
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L’EAD és el primer servei professional de Dones Amb Empenta. Es va crear l´any 1999 i des de l’any
2000 es du a terme al municipi de Piera.
A l’octubre del 2021 es fa un canvi de contractació del servei d’atenció a dones i famílies, que suposa
el tancament de la nostra etapa a Piera, amb un servei integral present durant 22 anys, consolidat i
valorat al municipi, tant per les dones que n’han fet ús com per la xarxa de serveis.
Presentació del servei a les Oﬁcines
d’Atenció Ciutadana (OAC) del territori.

Des de DAE esperem que el nou servei plantejat es consolidi i segueixi donant resposta a les

Ampliem l’atenció psicològica del SIAD Micod, al Casal Cívic Montserrat.

EAD Piera*

35

134

Coordinacions externes

BALANÇ
ANUAL

Sessions individuals

necessitats de les dones i famílies de Piera durant molts anys.

Persones ateses

eo

Atenció a les dones

Equip d’Atenció a la Dona. EAD

Equip SIAD/EAD.

24

*Són dades ﬁns el tancament del servei a l’octubre.

Programa de Salut per a les Dones
Es detecta una major necessitat d’atenció individual i de parella, amb tractaments de més llarga
durada. La crisis per la pandèmia diﬁculta i incrementa el malestar emocional, en moltes dones que
estan vivint diferents processos vitals vinculats a la salut sexual i reproductiva.
Des d’aquest servei acompanyem a dones per embaràs, part, pèrdua i dol gestacional, puerperi,
climateri o menopausa, entre d’altres etapes o situacions que poden presentar circumstàncies,
diﬁcultats o malestars que generen patiment i afecten la salut física i emocional.
Durant el 2021, comencen a reprendre les activitats en condicions habituals que es tenien d’abans de
la pandèmia de forma generalitzada. Les intervencions grupals, per exemple, tornen a ser
presencials, amb el grups maternals, de puerperi, menopausa i amb joves.
Presentació a l’associació ASOCPROCAT de Vilanova del Camí.
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SALUT*

23

222

MEMÒRIA 202
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Programa d’orientació i inserció
laboral per a les dones. ONA

154

Comissions i circuits

Iniciem el 2021 amb una proposta semipresencial i una
Sessions treball xarxa

Coordinacions externes

237

Accions comunitàries Participants

107

Accions comunitàries Sessions

Sessions individuals

BALANÇ
ANUAL
Persones ateses

adaptació dels continguts pels diferents formats, però
amb moltes ganes de tornar a la presencialitat. Per
aquest programa és essencial, degut a la bretxa digital
que ja vam detectar amb l’esclat de la pandèmia.
Busquem nous espais, més amplis i ventilats, aproﬁtant

1

les aules que ofereix la nova seu de DAE i també l’entrada

*El servei va quedar en pausa novembre i desembre, fet que
incideix en una disminució del nombre de persones ateses i de
sessions, respecte a l’any anterior.

en vigor de noves ﬂexibilitats en les mesures sanitàries.
D’aquesta forma i malgrat el context, hem aconseguit
desenvolupar el programa presencialment i amb la
màxima normalitat al llarg de l’any.
Les participants de les diferents edicions han sol·licitat
més atencions individuals, conseqüència directe dels
afectes que la pandèmia ha representat per a totes
nosaltres, on la major part de malestars provenen de les

ONA Igualada.

diﬁcultats en el mercat laboral com també de pors,
vivències negatives i aïllaments a nivell més emocional.

3 edicions a l’Anoia – Igualada
1 edició al Bages - Manresa
2 edicions a l’Alt Penedès – Sant Sadurní d’Anoia

Salut dones al Cap Estació Vella d’Igualada.

ONA Sant Sadurní d’Anoia.

Sessions grupals

Coordinacions externes

Inauguració Espai Record Cementiri Nou d’Igualada.

Sessions individuals

BALANÇ
ANUAL
Persones ateses
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Atenció a les dones

21
15

20
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ONA Igualada

17

6

39

27

ONA Bages

7

2

8

7

ONA Alt Penedès

13

4

16

8

TOTAL

37

12

63

42

ONA Manresa.
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23

Accions comunitàries Participants
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QUÈ FEM

Atenció a les famílies
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.

SOAF Anoia

651

42

11

241
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Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies. SOAF
Aquest 2021 ha seguit marcat per la COVID 19. Hem continuat adaptant-nos a les circumstàncies de les
famílies i les necessitats sorgides en el moment.
Hem vist famílies molt tocades per la situació social i econòmica que estem vivint, mares que han hagut de

Sessió d’avaluació dels SOAF de Catalunya

forçar jornades de treball més extensives sense poder fer l’atenció que desitgen a les seves criatures,
famílies que encara estan patint les conseqüències econòmiques de la davallada d'ingressos per assolir
necessitats bàsiques, joves amb ansietat i depressió, etc.
Cal assenyalar el desgast present en les famílies i en la societat general, la sensació d’haver-se d'adaptar
constantment a les noves demandes de la situació, als conﬁnaments domiciliaris, etc... Aquest fet ha
impactat en la necessitat de les persones per unes intervencions perllongades en el temps i certa ansietat
davant del plantejament d’una alta.
Val a dir, però, que des del servei s’ha donat atenció presencial tant aviat la situació ho ha permès. Hem
prioritzat el contacte humà i, tot i que si cal s’ofereix la eina telemàtica, no l'hem hagut d’utilitzar.

Membres de l’equip del SOAF

50

Sessions treball xarxa
Comissions i circuits

Accions comunitàries Sessions

397

BALANÇ
ANUAL

Coordinacions externes

Sessions grupals
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Sessions individuals

22

Persones ateses
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Programa d’atenció a la petita
infància. Criança

Equips d’Atenció a
Famílies. EAF

Mantenim la planiﬁcació en la mesura del possible i a

Es percep una gran necessitat de les famílies de tenir

través de trobades virtuals,

tot i que a ﬁnal de curs

un espai on poder compartir angoixes i inseguretats.

podem fer tres sessions a espais exteriors, fet que ens

Venim d’un any complex per la Covid, en el què vam

resulta extraordinari donades les circumstàncies i que

haver de reinventar-nos totes i tots, i aquesta
complexitat, en certa manera, encara és present i se li
suma certa incertesa i l’acceptació segurament que la
pandèmia ha portat noves maneres, nous ritmes i

particulars de l’arribada dels nadons, que tot i que en

nous reptes a totes les persones i en particular a les

essència és el mateix de sempre, dona lloc a moltes

famílies i cada un del seus membres en el dia a dia.

emocions i experiències completament diferents al que

Moltes de les famílies que han estat ateses passen

venien essent ﬁns ara, així com cada dona i família ha

per situacions realment complexes a nivell social però

encarat la situació de nova normalitat.

també de salut física i mental. El servei que ofereix

BALANÇ
ANUAL

l’EAF de suport i acompanyament psicològic és un
Per algunes famílies resulta una oportunitat per a crear el

servei que les famílies de Vilanova del Camí reben

vincle sense interferències negatives socials i familiars,

amb agraïment.

que sovint poden rebre algunes dones, mentre que per a

EAF Vilanova

EAF Vilanova del Camí

d’altres pateixen la saturació de l’espai de la llar, el dol
social i la preocupació entorn familiars i la xarxa personal.
La sensació de pèrdua de llibertat, la pèrdua de familiars
sumada al naixement dels seus ﬁlls i ﬁlles... ha provocat
situacions emocionals complexes d’elaborar que l’espai
de tallers ha facilitat comunicar i compartir.

Sessions grupals

Criança*

Signatura conveni 2021.

Sessions individuals

BALANÇ
ANUAL

87

30

33

*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.

Compartim la criança al parc del Garcia Fossas.

Coordinacions externes

Durant l’any han estat molt present les vivències

Sessions individuals

Compartim la criança online.
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Persones ateses

ens permet conèixer-nos personalment.

Persones ateses

eo

Atenció a lesfamílies

24
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QUÈ FEM
09

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.

Accions comunitàries Participants

Coordinacions externes

Connecta't

Accions comunitàries Sessions

eo

BALANÇ
ANUAL

Sessions grupals

MEMÒRIA 2021

Sessions individuals

26

Persones ateses
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118

0

59

1.170

37

*Les dades corresponen a dos cursos acadèmics diferents: 2n i 3r trimestre del curs 20-21 y 1r
trimestre del curs 21-22.

Tarda Jove
És un servei de l’equip d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva – ASSIR Anoia, format per una

Connecta’t amb amor
Es porta a terme a diferents centres de la comarca amb atenció periòdica als IES Montbui de Santa
Margarida de Montbui, Guinovarda de Piera, Alexandre de Riquer de Calaf i Pere Vives d’Igualada, i se
segueix oferint assessorament i suport puntual als centres que ho sol·liciten.
Aquest any 2021, donades les mesures Covid no es va poder desenvolupar en la seva totalitat i
periodicitat prevista les atencions a tots els centres per igual.
Ha estat un any d’adaptació a la nova realitat pandèmica, ple de restriccions i mesures de seguretat
que particularment han afectat a la població adolescent en plena etapa de desenvolupament.
S’ha vist reﬂectit als espais d’atenció individual i grupal on moltes de les demandes posen de manifest
malestars relacionats amb processos de dol, problemes d’autoestima, diﬁcultats per relacionar-se
amb iguals de manera saludable, entre d’altres.

Dinàmica grupal de taller a institut

llevadora i dues psicòlogues del Programa de Salut per a les Dones de DAE, que oferim al CAP
Igualada Urbà. Informem i atenem sobre temes de sexualitat i reproducció per a joves menors de 25
anys, amb perspectiva de gènere i des del foment de la igualtat de drets, amb una visió lliure
d’actituds sexistes, homofòbiques, bifòbiques, transfòbiques o androcèntriques.
La nostra atenció psicològica és d'índole més emocional. Abordem temes com l’orientació sexual, el
dret a decidir, la identitat o expressió de gènere, el dret al plaer o la prevenció de les violències
masclistes, entre altres. L’objectiu és la prevenció de riscos i l’acompanyament en conﬂictes i/o la
presa de decisions en temes relacionats amb la sexualitat. Al 2021 vam atendre 19 joves.

e

eo

e

eo

QUÈ FEM
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28
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Institut Joan Mercader d’Igualada. 2n d’ESO de l’Institut Montbui.

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.

10

i hem realitzat 177 tallers a gairebé una trentena de
Centres Educatius, Espais Joves i Centres Oberts de
diferents municipis de la MICOD i de les comarques
de l’Anoia, Alt Penedès i Baix Llobregat.
Les xerrades i tallers de prevenció i sensibilització són
transversals, és a dir, que en fem i n’oferim des de

Tallers primaria

30

642

Tallers secundaria

142

2.968

Activitats - Tallers a mida

5

TOTAL

177

Coordinacions
externes

BALANÇ
ANUAL

Accions comunitàries
Participants

Com cada any la demanda de tallers ha estat molt alta

Accions comunitàries
Sessions

Xerrades i tallers

Taller amb alumnes de l’escola d’art i disseny La Gaspar d’Igualada.

94

3.704

32

tots els serveis i programes de DAE. Aquí apareixen
els tallers que oferim des del Catàleg de tallers

Projecte “Tirar bé la canya”
amb l’escola La Gaspar

adreçats a primària i secundaria, que es sol·liciten des
de diferents vies, entre elles les guies escolars.
En general, els tallers tenen molt bona acollida. Tant

Durant els mesos de Març i Abril, treballem amb

l'alumnat com el professorat troben indispensable

l’escola d’art i disseny La Gaspar d’Igualada en projecte

que es continuïn duent a terme aquestes propostes

conjunt amb alumnes de primer de Gràﬁca Publicitària

als IES i escoles de primària per tal de mantenir espais

per al disseny i realització de material per als

col·lectius de reﬂexió i diàleg.

programes i serveis de prevenció

i sensibilització

contra les violències sexuals, com els punts liles. El
projecte inclou tallers previs per a treballar les
violències sexuals i conceptes com el consentiment.
Tallers a l’escola Garcia Lorca de Santa Margarida de Montbui.

Un dels tallers per a treballar les violències sexuals.

e

eo

e
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e

eo

que supera molt clarament les ganes que tothom
té de celebrar.
Conﬁrmem un cop més que la presència de Punts
necessaris sinó que són espais reconeguts per
molta gent com espais de cures, de seguretat i
Dues de les presentacions de projectes de disseny.

d'aprenentatge.
Realitzem 19 Punts liles en total per a festes
majors de diferents comarques: Anoia, Bages, Alt
Penedès i Baix Llobregat.
Al setembre iniciem el Servei de punts liles en
espais públics d'oci en municipis de la comarca
del Bages, excepte Manresa, amb el Consell
Comarcal del Bages, on dinamitzem punts lies i
fem formació als agents implicats a la festa.

Treballant amb el projecte guanyador, de l’alumna Aina Martin.

Santa Margarida i els Monjos, 18 de juliol.

El material de marxandatge ja imprès.

El Papiol, 26 de juliol.

3

19

1.981

3

36

19
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tornada a l'oci nocturn amb un sabor agredolç, tot

Liles als espais d'oci nocturn no només són

Coordinacions externes

molt reduïts. Condicions que en deixen una

Assesorament i formació
Participantss

amb restriccions per ballar, beure i aforaments

Assesorament i formació
Sessions

duració més curta pel toc de queda a molts llocs i

Accions comunitàries Participants

Tornen les festes en un format diferent, amb una
Accions comunitàries Sessions

eo

Prevenció i sensibilització

Punts Liles

Persones ateses

e

Punts Liles
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Santa Margarida i els Monjos, 3 de setembre.

QUÈ FEM

eo

Prevenció i sensibilització
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El Bruc, 14 d’agost.

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

11
Sant Sadurní d’Anoia, 9 de setembre.

Igualada, 27, 28 i 29 d’agost.

Seminari post-grau Atenció
psicològica i acció
comunitària, feminismes i
LGTBI+
Impartim el Seminari "Embolics feministes" del
postgrau Atenció psicològica i acció comunitària,

Formació per alumnes d’ESO i Batxillerat de l’Escola Pia
d’Igualada

feminismes i LGTBIQ+ de El Safareig amb la
Universitat

de

Barcelona,

juntament

amb

19 de novembre i 17 de desembre. Fem formació per a alumnes d'ESO i Batxillerat de l’Escola Pia d’Igualada, sobre

Serveis Socials de Barcelona.

perspectiva de gènere. Treballem estereotips i rols de gènere, el coneixement i reconeixement de les diversitats, o

Durant la classe expliquem com es tracta la

l’ús d’un llenguatge inclusiu, entre d’altres.

violència masclista en els diferents serveis de la
xarxa pública. 22 persones assistents.

Moment del seminari, online.

e

eo

e

eo

Formació, assessorament i consultoria
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Webinar sobre la modiﬁcació de la
Llei de Violència Masclista 5/2008

MEMÒRIA 2021

Formació sobre la modiﬁcació de
la Llei de Violència Masclista per a
la Catalunya Central

3 de febrer. Participem al “Webinar sobre la Llei 17/2020,
de 22 de desembre, de modiﬁcació de la Llei 5/2008”,
organitzat per l'Institut Català de les Dones (ICD), per a

10 març. Expliquem les novetats i millores que implica la

explicar tot el que comporta per a la xarxa d’atenció a les

modiﬁcació de Llei 5/2008 pel dret de les dones a

violències masclistes.

eradicar la violència masclista, en una sessió de formació

Des de l’aprovació de la reforma, a ﬁnal del 2020, partici-

de reciclatge online organitzada pels ajuntaments de

pem en nombroses activitats de formació i difusió sobre

Formació oberta a ciutadania.

Centelles, Manlleu, Tona i Vic, i la Mancomunitat La Plana

aquest tema, com a entitat especialitzada i experta.

i el Consell Comarcal de l’Osona.

La reforma era necessària per ampliar i reforçar els drets
de les dones per a recuperar-se de les violències masclistes, així com dels serveis i les professionals que les acom-

Jurat per Bones pràctiques en
l’atenció de la violència
masclista en l’àmbit de la salut

panyem.
504 persones espectadores, i 3.401 visualitzacions del
vídeo que l’ICD va deixar publicat després a YouTube, i
que es pot recuperar a la web https://www.dae.cat/videos.

19 de març. Formem part del Jurat de la primera

Moment de la nostra participació al Webinar.

convocatòria de Salut de la Generalitat de Catalunya
per premiar les “Bones pràctiques en l'atenció de la
violència masclista en l'àmbit de la salut”, com a
Trobada del jurat per a deliberar el premi.

Protocol per a l’abordatge de les
violències sexuals en espais d’oci
del Bages

entitat especialitzada.

Protocol per a l’abordatge de les
violències sexuals en espais d’oci
del Berguedà

4 de febrer. Presentem el “Protocol davant les violències
sexuals en espais públics d’oci a la comarca del Bages”,
realitzat amb el Consell Comarcal del Bages i l’Agència

14 d’abril. Presentem el “Protocol davant les violències

Catalana de Joventut, després d’un procés d’estudi i

sexuals en espais públics d’oci a la comarca del

anàlisi, i de jornades tècniques i ciutadanes per a deﬁnir

Berguedà”, realitzat amb el Consell Comarcal del

les accions i les línies estratègiques ﬁnals, desenvolupat

Berguedà i l’Agència Catalana de Joventut, després d’un

durant el 2020. Més de 20 participants.

procés d’estudi i anàlisi, i de jornades tècniques i
ciutadanes per a deﬁnir les accions i les línies
estratègiques ﬁnals, desenvolupat durant el 2020. 15
assistents.

El protocol és una eina estratègica d’abordatge de les violències
sexuals el territori.

Precedeix un procés de treball desenvolupat durant el 2020.

e

eo

e

eo
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Xerrada sobre les novetats legislatives amb l’associació Hèlia

Protocol per a l’abordatge de
les violències masclistes en
espais d’oci de l’Anoia

22 d’abril. Participem a la xerrada “Novetats legislatives: Llei de violències masclistes i avantprojecte de la llei
de llibertat sexual”, de l’associació Hèlia. Per a explicar de forma entenedora, per a tothom, com la reforma
de la llei amplia els drets de totes les dones, incloses les trans, per eradicar les violències masclistes.

16 d’abril. Iniciem l’elaboració del “Protocol davant
les violències masclistes en espais públics d’oci a

12 persones espectadores, i 95 visualitzacions de la gravació de la xerrada que després es va publicar a

l’Anoia”, amb el Consell Comarcal de l’Anoia i
l’Agència Catalana de Joventut. 121 persones

Primera reunió de treball.

YouTube, i que es pot recuperar a la web https://www.dae.cat/videos.

participen en el procés d’elaboració del pla i una
trentena

d’aquestes

assisteixen

els

espais

formatius.

El procés també inclou la realització d’enquestes anònimes.

L’acte es va fer en directe per Instagram.

Webinar per analitzar la reforma de
la Llei de violència masclista amb
el Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona i Dones Juristes
6 de maig. Seguim amb la tasca d’explicar el nou marc
legal davant les violències masclistes. Participem la
webinar “Anàlisi multidisciplinar de la reforma de la Llei
5/2008”, organitzat per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona (ICAB) i Dones Juristes. 80 persones assistents.

Jornada amb professionals, a La Vinícola, de Santa Margarida de Montbui, el 22 de setembre.
Es van analitzar els detalls de la reforma de la Llei.

e
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e
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Formació agents punts lila

Webinar del Consell
d’Advocacia sobre la
reforma de la Llei de
violència masclista

7 de juliol. Formació d'agents per a Punts Lila, espais
de prevenció, sensibilització i atenció de les
violències sexuals i LGTBIfòbiques presents en
espais d’oci. 15 participants.

8 de juny. Participem a la sessió formativa del
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de
Catalunya

sobre

"Implicacions

de

la

modiﬁcació de la Llei 5/2008 en l'atenció a les
víctimes de Violència Masclista".

La formació es va realitzar al nou local de Dones Amb
Empenta, al carrer de Florenci Valls.

Protocol davant de les
violències masclistes en
espais públics d’oci al Moianès

Webinar de l’Institut Català de
les Dones sobre la reforma de
la Llei de violència masclista

Elaborem el “Protocol davant les violències

11 de juny. Parlem de violència vicària i violència

masclistes en espais públics d'oci al Moianès”.

de segon ordre al tancament del “Cicle de

Desenvolupem aquesta nova eina de prevenció,

webinars d’aprofundiment sobre la Llei 17/2020,

actuació i canvi social del territori, amb el Consell

de modiﬁcació de la Llei 5/2008”, de l’Institut

Comarcal del Moianès i l'Agència Catalana de

Català de les Dones (ICD).
228

persones

espectadores,

i

Joventut, amb formació de professionals del

1.078

Consell, i jornades amb personal tècnic de la

visualitzacions del vídeo publicat per l’ICD a

comarca per accions i estratègies comunes. 135

YouTube, i que es pot recuperar a la web

persones participen en el procés d’elaboració del

https://www.dae.cat/videos.

pla, i una vintena d’aquestes assisteixen a les
sessions formatives

La violència vicària és un dels nous tipus de violència
masclista reconeguts per la nova Llei.

Sessió formativa per professionals del Consell Comarcal,
que va ser molt participada, el 7 de juliol.

e
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Participem al Pla Local
d’Habitatge d’Igualada
30

de

setembre.

Formem

part

del

procés

participatiu per elaborar el Pla Local d'Habitatge de
l’Ajuntament d’Igualada. Compartim experiència i les

Sessió en línia amb càrrecs electes.

nostres propostes d’actuació amb perspectiva de
gènere per abordar el problema de l'habitatge, amb

Jornada amb personal tècnic de la comarca per accions i
estratègies comunes, el 22 de setembre.

la necessitat de lloguer social com a prioritat.

Protocol davant les violències
masclistes en espais públics
d’oci de Sant Sadurní d’Anoia

La sessió va ser online.

Participem pel Protocol
d’abordatge de les violències
masclistes als Serveis Socials

12 de juliol. Realitzem la formació sobre violències

Formació sobre els ﬁlls i ﬁlles en
situació de violències masclistes
per a l’Observatori Català de la
Justícia en Violència Masclista
13 de setembre. Fem classe sobre “Fills i ﬁlles en
situació de violències masclistes”, dins del programa
“Incorporació de la ﬁgura de referents de Gènere i
violència masclista a justícia juvenil”, organitzat per
l’Observatori Català de la Justícia en Violència
Masclista del Centre d’Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada de la Generalitat i Almena Cooperativa
Feminista. Expliquem com es poden detectar, quin
impacte tenen i quines necessitats generen.

masclistes en espais públics d'oci per als càrrecs

5 d’octubre. Compartim experiència i propostes pel

electes de Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia,

“Protocol d’abordatge de les violències masclistes als

dins del Protocol local per a la prevenció,

Serveis Socials”. Formem part de la sessió del procés

sensibilització

violències

participatiu com a entitat especialitzada, per a

masclistes, com ho són els punts liles i altres

construir respostes per a les experiències de

dispositius públics i transversals. 13 persones

violències masclistes que puguin arribar a aquests

assistents.

serveis a cada territori.

i

atenció

de

les

Formació en perspectiva de
gènere i treball dins dels cursos
del Servei d’Ocupació
25 d’octubre. Fem formació en perspectiva de
gènere i treball per a grup de dones dels cursos del
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Potenciem la
seva autonomia des d'una posició d'apoderament.
Fem xarxa per al desenvolupament de processos de
formació i recerca de feina amb perspectiva de
gènere. 2 sessions, amb 30 dones.

Vam fer la formació a la seu de Càritas Anoia-Segarra.
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Ponència sobre violència
vicària al XVII Fòrum de la
Plataforma Unitària contra
les Violències de Gènere

Participem a la celebració dels
20 anys de Postgrau en Gènere i
Igualtat
2 de desembre. Participem a l’acte de graduació i

5 de novembre. Participem a la taula rodona

celebració de 20 anys de Postgrau en Gènere i

sobre violència vicària que tant ens preocupa

Igualtat. Formem part de la taula rodona per a

des de l’atenció violències masclistes al XVII

compartir la nostra experiència.

Fòrum

Contra

les

Violències

de

Gènere,

organitzat per la Plataforma Unitària contra les
Violències

de

Gènere,

de

forma

mixta,

presencial i en línia. Més de 100 assistents, entre
espectadors en línia, i presencials.

Postgrau en Polítiques d'igualtat
de gènere a la gestió pública.
Universitat de Barcelona
11 de novembre. Impartim online la classe "L'abordatge
en xarxa de les violències masclistes: model i pràctica al
territori", dins del Bloc IV: Violències Masclistes des d'un
enfocament interterdisciplinar d'aquest postgrau de la
Universitat de Barcelona. 25 alumnes.

Participem a les jornades sobre
infància i adolescència en risc
social del Bages
19 de novembre. Participem a les jornades sobre
infància i adolescència en risc social-TIAF, del Consell
Comarcal del Bages, a Manresa, per a parlar de
violències i aïllament en la infància i adolescència, i de
com les ﬁlles i ﬁlls són víctimes directes de les violències
masclistes. Unes 100 persones assistents.

Avaluació procés
assessorament de l’Agència
Catalana de Joventut pels
protocols de violències
masclistes
20 de desembre. Participem a la jornada de
tancament i avaluació del procés d’assessorament
de

l’Agència

Catalana

de

Joventut,

amb

les

companyes d’entitats que elaborem i desenvolupem
protocols d’abordatge de les violències masclistes i
lgtbfòbiques en espais públics d'oci.
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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.

12

COMUNICACIÓ

Diferents moments de les gravacions pel vídeo, realitzat per Dan Ortínez, i de la presentació que vam fer
durant la celebració del 25è aniversari.

La comunicació externa segueix sent una prioritat.

També tenim els espais de Twitter, Instagram i

Tant per a fer difusió dels nostres serveis i activi-

Facebook a les xarxes socials, y un canal propi a

tats, com per a celebrar, reivindicar i crear debat

YouTube.

sobre diferents temes que ens afecten com a

Per altra banda, com a entitat entesa i comprome-

entitat i com a col·lectiu.

sa estem a la disposició dels mitjans de comunica-

Comptem amb la web, amb molts espais d’actuali-

ció de diferent abast territorial que al 2021 han

tat com són les notícies, els esdeveniments, els

comptat amb nosaltres per a diferents programes i

Al 2021 realitzem un vídeo sobre DAE. Era una idea

Per a la seva edició, mobilitzem companyes de

articles de persones col·laboradores o la galeria del

articles sobre el 8M, el 25N o l’abordatge de les

que teníem de fa temps, i que ﬁnalment materialit-

l’equip actual de professionals, de la junta i funda-

concurs de fotograﬁa, per exemple.

violències masclistes i LGTBIfòbiques.

zem als 25 anys d’entitat, per a explicar qui som,

dores. Aconseguim així un document coral, que

d’on venim i sobre tot què fem d’acord amb set

recull les diferents etapes de DAE.

grans àrees: Atenció especialitzada en violències

El vídeo es troba publicat a la web www.dae.cat, i al

masclistes, Atenció a les dones, Atenció a les

nostre canal de YouTube.

famílies, Atenció a joves, Prevenció i sensibilització,
Formació, Assessorament i Consultoria i Acció

Especial 8 de Març de La
Veu

Comunitària.
8 de març. El setmanari La Veu publica un especial
8 de Març amb entrevistes a companyes del SIE
Igualada i el SIAD Micod, serveis de primera línia
durant la Covid-19, amb atenció a violències
masclistes i a dones.
Es pot recuperar a la web:
https://dae.cat/hemeroteca/premsa/
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Programa “ConnectiCat”, de
La Xarxa

INCIDÈNCIA I PARTICIPACIÓ

22 de juny. Entrevista a companya de l’entitat al

Dia Internacional contra la
Mutilació Genital
Femenina

programa ConnectiCat de La Xarxa de comunicació. Especial “Eines per combatre les violències
masclistes i l’LGTBIfòbia”, en directe.
Es pot recuperar a la web: https://dae.cat/videos/

MEMÒRIA 2021

6 de febrer. Dia Internacional de la Tolerància
Zero amb la Mutilació Genital Femenina. Defensem els drets sexuals i reproductius, el dret al
propi cos, la salut i la llibertat sexual.

Especial
Ràdio

25N,

Xerrada sobre els
recursos d’atenció a les
violències a Artès

Catalunya

25 de novembre. Participem a la tertúlia del

23 de febrer. Expliquem el servei del SIE

“Especial 25N”, en directe, per El Matí de Catalun-

Manresa a la xerrada “Quins recursos tenim

ya Ràdio. Expliquem les diﬁcultats per a denunciar

a prop per a fer front a la violència masclis-

les violències masclistes i apel·lem a la responsa-

ta?”, organitzada per l’Ajuntament d’Artès per

bilitat col·lectiva per a erradicar-les.

a donar a conèixer els diferents recursos
existents al territori.

Reportatge 25N, El Pou de
la Gallina

18è Concurs de fotograﬁa “Com
ens veiem les dones?”
Febrer-març. Celebrem el 18è Concurs de fotograﬁa Com

25 de novembre. Participem amb entrevista pel

ens veiem les dones?, amb un tema que rep una gran acolli-

reportatge del mes que El Pou de la Gallina

da: “Nosaltres i la pandèmia”. Esdevé l’edició més participa-

dedica a les violències masclistes, amb motiu del

da ﬁns el moment, amb la participació de 78 fotograﬁes de

25N. Expliquem per què es tracta de violències

35 autores concursants diferents, que donen visibilitat a les

estructurals, i com per a erradicar-les cal un

condicions de vida, el treball de cures, les professions

canvi des de la base i les institucions.

sanitàries, el treball precari, les violències, la soledat, la por

Es pot recuperar a la web: https://dae.cat/heme-

o la incertesa, però també la fortalesa i la sororitat de les

roteca/premsa/

dones en temps de la Covid-19.
La galeria de fotos participants està publicada a la web, a
l’apartat d’Hemeroteca,
https://dae.cat/hemeroteca/concurs-fotograﬁa/

L’edició del 2020 va quedar anul·lada per la
Covid-19. Amb la de l’any 2021, recuperem
el número 18 de l’edició perduda.
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Primer Premi.
L’exposició de les fotograﬁes participants si que es va poder muntar al centre Mont-Àgora.

Primer Premi.

8M. Dia Internacional de les Dones
8 de Març. L’equip de treballadores secunda la vaga. Fem difusió i sensibilització a les xarxes socials i
participem de les activitats agendades als territoris on som. Recuperem el carrer en defensa dels
nostres drets.

Menció especial.
Premi Públic.

Participem als diferents actes i activitats que
s’organitzen als diferents territoris on som.

Menció especial.

Menció especial.

Taller sobre la importància de
les cures i la seva invisivilització
pel Consell Comarcal de la
Conca de Barberà
8 de març. Fem el taller "Cuides o treballes?”. Una activitat del Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a
parlar i reﬂexionar sobre la importància de les cures i la
seva invisibilització, i sobre com la pandèmia ha evidenDeliberació del jurat.

L’acte de lliurament de premis es va fer online.

ciat sobre qui recauen. 9 persones assistents.

Va ser molt participat.
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Parlem de violències
masclistes amb Les
Agulles de Begues

Diàlegs feministes entre
Argentina, Brasil i
Catalunya

12 de març. Presentem el servei del SIE Sant

28 de abril. Participem dels “I Diálogos

Boi i el nostre model d’atenció a dones, joves i

feministas entre Argentina, Brasil y Catalun-

infants en situació de violència masclista en un

ya”, promoguts aquí pel Col·legi de Profes-

acte organitzat per l’assemblea feminista Les

sionals de la Ciència Política i de la Sociolo-

Agulles de Begues.

gia. En streaming, compartim l’espai dedicat
a parlar de les diferents realitats entorn les
violències

masclistes.

13

persones

assistents.

Xerrada sobre les
modiﬁcacions de la Llei de
Violència Masclista
17 de març. Xerrada “Violències masclistes, què
contempla la llei?”, per a explicar les modiﬁcacions de la llei catalana de violència masclista,

Compartim diferents realitats i aprenem altres maneres de fer.

aprovades pel Parlament de Catalunya a ﬁnal
del 2020. Va anar a càrrec de professionals de
l’equip del SIE Manresa. 16 persones assistents.

Xerrada sobre el dret a l’avortament
3 de juny. Realitzem la xerrada “Avortament Km.0”, per a parlar de la realitat de l’exercici d’aquest dret
als territoris, amb la col·laboració de L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius i l’Associació Stop
Violències Andorra.
14 persones espectadores, i 20 visualitzacions posteriors del vídeo publicat, que es pot recuperar a la
web https://www.dae.cat/videos
Moment de la xerrada, online.

Debat-tertúlia sobre la
reforma de la Llei de
violència masclista amb el
Consell Municipal de la
Dona de Manresa
12 d’abril. Participem al segon debat-tertúlia del
Consell Municipal de la Dona de l’Ajuntament de
Manresa per a explicar les novetats de la Llei
catalana de violència masclista a les entitats del
territori. 14 persones assistents.

L’avortament és un dret no garantit a Catalunya, i a Andorra està totalment prohibit.
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Taula rodona de l’Ajuntament de Tona sobre la realitat i els
recursos de la violència masclista al territori
14 de juny. Participem a la taula rodona "Realitat i recursos de les violències masclistes a Osona",
organitzada per l’Ajuntament de Tona, sota el lema Tona Lliure de Violències. Presentem el servei del SIE
Manresa. 17 persones assistents.

5 de juliol. Concentració per l’assassinat homofòbic de
Samuel.
18 i 19 d’agost.
Concentracions pels drets de les dones afganeses a
Barcelona i Igualada.

Amb aquest acte recuperem la presencialitat, va ser molt especial.

Concentracions i accions de rebuig i protesta contra
violències masclistes, LGTBIfòbiques i pels drets de les
dones
Al llarg de l’any 2021, han esdevingut fets i situacions que ens han fet sortir al carrer per sororitat i
denúncia contra casos greus de violències sexuals i masclistes, i lgtbifòbia, caixí com per a reivindicar els nostres drets.

Comissió Nacional per a una
intervenció Coordinada contra la
Violència Masclista
13 d’octubre. Assistim a la Comissió Nacional per a una intervenció Coordinada contra la Violència Masclista en representació
del Consell Nacional de Dones de Catalunya
Durant tot l´any participem de la Comissió de coordinació del
(CNDC) i formem part del grup de treball de violències masclistes
del CNDC.

15 d’abril. Concentració pel Feminicidi de Manresa.

4 de març. Protesta davant de l’Hospital
d’Igualada, on no es pot avortar
quirúrgicament.
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25N. Dia Internacional per a l’erradicació de les violències
contra les dones

eo

Taller de Ioga
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A l’octubre recuperem el Taller de Ioga, una de les activitats més

25 de novembre. Fem difusió i sensibilització a les xarxes socials i participem de les activitats agendades als

veteranes de l’entitat, que realitzem des del 2003 com a espai de

territoris on som, a l’entorn de la convocatòria general de l’assemblea Novembre Feminista amb el lema

sororitat i cures. Reprenem el grup aturat el març del 2020 per la

d’enguany: “Fúria Feminista”.

Covid-19, i ja a les noves instal·lacions de l’entitat, al carrer de Florenci

El 25N del 2021 suposa la recuperació de les mobilitzacions al carrer.

Valls. 9 participants, atenent les mesures Covid.

Fem xarxa de voluntàries amb el projecte “Veïnes per Veïnes” de
l’associació Hèlia
17 de novembre. Presentem el “Veïnes per Veïnes”, un projecte de l’associació Hèlia per a crear xarxes de dones
voluntàries per acompanyar a veïnes en situació de violències masclistes en el seu procés de recuperació des
d’una vessant d’apoderament comunitari. Dones Amb Empenta el portem a Igualada per a fer el seu desplegament per a dones de tota la comarca de l’Anoia.
És un projecte en procés de desenvolupament. Totes les dones que vulguin participar i implicar-se més activament en la lluita contra les violències masclistes poden posar-se en contacte amb l’entitat, a través del telèfon
938 04 54 82, o per mail: donesambempenta@dae.cat

Uns dies abans fem un directe per Insta, per escalfar motors i
explicar en què consisteix aquest projecte de voluntariat.

Presentació del projecte a la nova seu
de DAE.

Participem al Xè Memorial
Hortènsia Alonso Veiga de
Lleida
24 de novembre. Debatem sobre els reptes
actuals davant les violències masclistes, amb
companyes de les entitats Fundació Surt i
Creu Roja Catalunya al Xè Memorial Hortènsia
Alonso Veiga organitzat per l’Ajuntament de
Lleida. Va moderar l’acte, la periodista Rosa
Maria Calaf, amb 231 persones assistents.

Vam defensar que calen polítiques
públiques valentes, i la implicació de totes i
tots perquè estem davant de violències
estructurals
Participem als diferents actes organitzats a Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Igualada, Capellades,
Manresa i Sant Vicenç dels Horts.
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Entitats Finançadores_

Ajuntament de
CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS

Formem part_

C/ Florenci Valls, 48, 2n. 08700 IGUALADA
Tel. 93 804 54 82
www.dae.cat
donesambempenta@dae.cat

