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L’entitat, des del seu naixement el 1996, ha anat
ampliant progressivament els seus serveis, ha
diversificat el públic a qui s’adreça i s’ha adaptat
a les necessitats emergents. En l’actualitat, DAE
treballa mitjançant programes de sensibilització i
prevenció social, atenció i formació dirigits a
dones, joves, famílies i professionals de diferents
àmbits interessats a introduir en els seus equips
la perspectiva de gènere.
A l’entitat hi conviuen dues realitats: una part
associativa i una part professional formada per
un equip tècnic que desenvolupa els programes
i serveis. Les sòcies desenvolupen de manera
voluntària accions d’incidència política participant en els espais de reflexió i reivindicació del
teixit associatiu.
És així com DAE esdevé un referent quant a la
creació, el treball, la sensibilització, la prevenció i
el disseny de programesambperspectiva de
gènere i per a l’erradicació de la violència masclista.
L’associació disposa de la Declaració d’Utilitat
Pública i és una entitat d’iniciativa social reconeguda per la Generalitat de Catalunya. Dones
amb Empenta és també membre del Consell
Nacional de Dones de Catalunya

(DAE) és una associació oberta a les inquietuds i
necessitats de les dones, un espai per treballar i
generar canvis en la nostra realitat.
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Objectius

Valors

• Combatre la discriminació
vers les dones en totes les
seves manifestacions.
• Promoure accions per fer
efectiva la igualtat d’oportunitats.
• Erradicar la violència masclista mitjançant la sensibilització, la prevenció, la detecció,
l’atenció a les dones i als seus
fills i filles, així com la recuperació del dany sofert.
• Promoure i donar suport a la
diversitat de les famílies i la
parentalitat positiva.
• Oferir espais de trobada, de
reflexió i d’intercanvi.
• Promoure la participació de
les dones en el teixit associatiu.
• Vetllar per la utilització d’un
llenguatge no sexista.

El respecte, la privacitat i la
capacitat de decisió de les
persones que s’atenen.
L’empatia i sensibilitat en
l’acompanyament.
La transparència en la gestió
econòmica, financera, legal i
fiscal.
La creativitat en l’aplicació de
millores i nous serveis.
La coherència amb els principis de gènere, igualtat, democràcia i respecte a la individualitat.
La professionalitat d’equips
capacitats per a una intervenció eficaç.
La vocació de servei a la
societat.
La generositat del compartiment i intercanvi de sabers.
L’acompanyament des del
valor per l’autonomia de les
persones
La capacitat d’adaptació a
col·lectius i territoris.

Missió
Lluitar contra la violència i
discriminació que pateixen les
dones i altres col·lectius en
situació
de
vulnerabilitat,
mitjançant el desenvolupament de programes d’atenció, prevenció, sensibilització
social i formació.

Visió
Ser entitat de referència en la
pròpia creació i gestió de
serveis d’atenció a les dones i
les seves famílies i anticipar-se
a les situacions de canvi.
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Calaf
Òdena

BERGUEDÀ

L’entitat
en xifres

Territori
d’actuació

Solsona

31

Nombre de professionals
2016

512.118,68

Volum econòmic
2016

5.774

Persones ateses
2016

OSONA

NOGUERA

Vic

Balaguer

BAGES

URGELL
SEGRIÀ

El territori d’actuació de

Berga

SOLSONÈS

PLA D’URGELL
Lleida

Mollerussa

Tàrrega

SEGARRA

Manresa

Cervera
ANOIA
Igualada

Les Borges
Blanques

Dones Amb Empenta és

GARRIGUES

Catalunya, essent les co-

Vallbona
Piera

marques de la Catalunya
Central i de Lleida el seu

Santa Margarida
de Montbui

espai de màxima influència. La seu de l’entitat es

Masquefa
Capellades

troba a Igualada.

La Pobla de Claramunt

(*) Aquestes xifres contemplen les dades referents a
la gestió en UTE amb l’Associació “El Safareig” dels
serveis del “SIE Catalunya Central” i “SIE de Lleida”.

Vilanova del Camí
Lleida

Igualada

Punts d’Atenció i activitat
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Equip d’Atenció a la Dona (EAD)

Atenció

Els trets essencials del model d’atenció són la interdisciplinarietat, la proximitat en el territori i la generalitat dels
serveis, entenent que la intervenció es realitza amb
perspectiva de gènere i des d' una visió global i integral
de les dones.

Des de l’ EAD s’ofereix a les dones del territori assessorament i atenció psicològica, educativa i jurídica amb perspectiva de gènere. És un programa creat des del
coneixement de la realitat més propera, inserit en el teixit social i innovador en la
metodologia de treball, ja que incorpora en la seva estructura la figura d’una
educadora social que acompleix les funcions de primera acollida al servei, valoració i acompanyament socioeducatiu. El programa es porta a terme amb la col·laboració dels Ajuntaments de Piera i Masquefa. Durant l’any 2016 s’han atès 76
dones a Piera en 174 atencions i 45 dones a Masquefa en un total de 125
atencions.

Projecte “Cuidar, cuidar-se”
Constitueix un espai consolidat d’acompanyament personal i suport psicològic
-individual, en parella i grupal- per a la salut de les dones. El projecte es divideix
en dos subprogrames:
Programa “La salut de les dones Nosaltres les
dones” dirigit a dones que transiten per determinades etapes vitals, vinculades a la salut
sexual i reproductiva, com poden ser
l’embaràs, el part, el puerperi, o el climateri/menopausa. En elles es poden presentar
circumstàncies, dificultats i malestars que
generen patiment i afecten la salut física i
emocional de les dones, i dificulten el seu ple
desenvolupament.
Programa “La vida de les dones: diversitats i
similituds”, dirigit a dones que estan compartint vivències semblants davant l’ impacte
emocional provocat per canvis o situacions
adverses que s’allarguen en el temps.
Enguany es fa una aposta específica i es
reobre un grup adreçat a dones que desenvolupen tasques de cura de persones dependents i/o malaltes al seu càrrec.
Durant l’any 2016 s’han atès 375 persones en
atenció
psicològica
i
psicoeducativa.
Mitjançant atencions individuals, en parella i
treball en grups. D’aquestes persones ateses,
273 han estat dones, 71 homes i 31 nadons.

Programa ONA
L’ONA és un programa dirigit a la millora de
l’ocupabilitat de les dones des d’una perspectiva de gènere. Neix l’any 2015 i després
d’una experiència i uns resultats molt positius
l’entitat ha mantingut el programa durant el
2016.
Proposa un conjunt d’actuacions grupals i
individuals de caire socioeducatiu amb
l’objectiu final d’ oferir eines i recursos competencials a les dones participants perquè puguin iniciar processos de recerca de
feina des d’una posició d’empoderament.
Durant l’any 2016 s’han realitzat tres edicions del programa a la comarca, amb la
participació de 60 dones, i s’han dut a terme 43 sessions grupals i 80 atencions
individuals.
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Servei d’atenció a joves i famílies
És el projecte més jove de Dones amb Empenta. El
Servei d’atenció a joves i famílies es posa en marxa el
setembre del 2016 juntament amb l’Ajuntament de
Masquefa. El Servei ofereix assessorament i acompanyament en la prevenció i la gestió de situacions de
crisi i conflicte personal i familiar.
El nombre total de persones beneficiàries durant els
mesos d’octubre a desembre del 2016 ha estat un
total de 28 persones. 16 famílieshan accedit a l’acollida amb l’educadora social i 5 famílies han estat
derivades a la psicòloga del Servei.

Servei d’Informació
i Atenció a les Dones
Els SIADs són serveis de titularitat pública gestionats per l’entitat. Des de l’any 2010 es gestiona el
SIAD del Consell Comarcal de l’Anoia i el SIAD
d’Igualada, extensiu a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD). S’ofereix assessorament i atenció psicològica, educativa i jurídica
amb perspectiva de gènere. Es disposa de 3 punts
d’atenció fixos al municipi d’Igualada i un punt als
municipis de Capellades, Òdena, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí i Santa Margarida de
Montbui. A més, es disposa d’un servei itinerant per
la resta de poblacions de la comarca. Durant l’any
2016 s’han atès 212 dones en 459 atencions al
punt d’atenció de la MICOD i 132 dones en 398
atencions al Consell Comarcal.

Serveis d’Intervenció Especialitzada en Violència Masclista
de la Catalunya Central i de
Lleida (SIEs)
Els SIEs són serveis públics especialitzats, que
depenen administrativament del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, Direcció General de
Famílies de la Generalitat de Catalunya. Aquests
serveis ofereixen atenció integral en el procés de
recuperació i reparació a les dones que han patit o
pateixen situació de violència masclista, així com a
llurs fills i filles a càrrec. Ambdós serveis estan
gestionats per Dones amb Empenta i El Safareig,
des de l’any 2010 el SIE de la Catalunya Central, i
des de l’any 2012 el SIE de Lleida. Durant l’any
2016 s’han atèsdones, 559 dones i 80 infants al
SIE de Lleida i 639 dones i 139 infants al SIE de la
Catalunya Central.

Equip d’Atenció Familiar (EAF)
El projecte ofereix a les famílies eines i estratègies
per gestionar conflictes generats per situacions de
crisi, i és també una estratègia de prevenció i
detecció de la violència familiar. El servei disposa
d’atenció psicològica i educativa que treballa en
estreta col·laboració amb la xarxa de serveis del
territori i s’estructura en diferents programes:
1. Programa de derivació per a l’acollida: Servei de
coordinació amb altres serveis de la xarxa.
2. Programa d’acollida.
3. Programa principal d’intervenció psicològica i
educativa.
4. Programa de derivacions de suport i alta.
5. Programa d’atenció grupal.
Durant l’any 2016 es van atendre 394 persones
amb 539 atencions a famílies i una intervenció
grupal.

Compartir i créixer
El programa acull famílies amb infants en edats
primerenques per tal
d’afavorir el seu benestar. L’objectiu principal és
donar suport en els moments de canvis, potenciar
les fortaleses i la parentalitat positiva. S’inclouen
activitats d’acompanyament a l’etapa vital, detecció
precoç de dificultats i derivació a serveis especialitzats, i posa especial atenció a famílies en situacions
de major vulnerabilitat. El programa compta amb
diverses propostes d’atenció: tallers “compartint la
criança”, espai psicoeducatiu “continuem compartint”, atenció individual, xerrades-col·loqui i tallers
creatius i d’experimentació.
Durant l’any 2016 s’han realitzat 54 sessions
grupals en tallers psicoeducatius amb la participació de 47 adults/es, 46 nadons i 6 infants.

Pel que fa al nombre d’atencions individuals, s’han
realitzat 39 visites d’atenció socioeducativa i 11
d’atenció psicològica.
Amb motiu del Dia Internacional de l’Acció contra la
Sida, el 2 desembre, es va realitzar al Casal de Joves
un taller titulat “Sexualitat i gènere”. Van participar-hi 17
joves del municipi.

MEMÒRIA2016
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Prevenció
i sensibilització

Des dels seus inicis, Dones amb Empenta
desenvolupa la seva tasca de prevenció i
sensibilització a través de tallers a mida per
a joves, infants i adults. A partir d’una
mirada multidisciplinària s’abasten temes
com la coeducació, l’amor romàntic i els
estereotips de gènere, la violència masclista, l’educació per la salut, la sexualitat…
Tallers per a infants

Tallers per a joves

Programa “Connecta’t amb amor”

L’objectiu prioritari és fomentar els valors igualitaris i no
discriminatoris per raó de sexe/gènere en educació
infantil i primària a través d’activitats i dinàmiques que
afavoreixen la detecció d’estereotips i discriminacions
per raó de gènere. Durant el 2016 s’han realitzat 9 tallers
amb la participació de 162 infants.

Són una eina essencial de contacte amb la població
jove i de detecció precoç de situacions de violència
masclista i models de relació de risc. Els tallers per a
joves constitueixen un espai de reflexió sobre la socialització, la vivència de la sexualitat i els rols de gènere.
Estan dirigits a joves de 14 a 25 anys, els grups són
d’entre 20 i 25 persones i s’imparteixen majoritàriament
en instituts. Durant el 2016 s’han realitzat 101 tallers
amb la participació de 2121 alumnes de secundària.

L’objectiu prioritari del programa és fomentar la coeducació, especialment en població adolescent.
De forma innovadora, el projecte ofereix una atenció
integral que comprèn tallers grupals i espais d’atenció
individual on s’aborden aspectes relacionats amb la
construcció de l’amor, per tal de donar eines de reflexió
i acció a l'alumnat, i entenent que la prevenció en edats
primerenques pot evitar futures relacions de maltractament i violència. El programa també contempla un espai
d’orientació al professorat i a les famílies com agents
partícips del procés. Durant l’any 2016 s’han beneficiat
del projecte un total de 2919 joves de la comarca de

l’Anoia. S’han realitzat 5 activitats artístiques i participatives de caire comunitari en l’àmbit educatiu coincidint
amb dates significatives com per exemple el dia 25 de
Novembre, dia Internacional contra la Violència Masclista
o el 8 de Març, Dia Internacional de la Dona.
S’ha atès un total de 81 joves en 193 sessions d’atenció
individual realitzades. 16 casos han estat derivats a
Serveis especialitzats. S’han detectat i derivat al Servei
d’Intervenció especialitzada 10 casos de violència.
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Representació
Institucional
i Activitat
Associativa
• DAE forma part del Consell Nacional de dones de
Catalunya i representa al CNDC: a la Comissió
Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la
Violència Masclista , en el Grup de treball de seguiment tècnic per a una Intervenció Coordinada contra
la Violència Masclista, al grup de treball interdepartamental de violències sexuals i al grup de treball del
CNDC de violències masclistes.
• DAE és membre de la Xarxa d’Inclusió d’Igualada i
participa de les diferents comissions de treball.
• DAE forma part de l’Equip comarcal de l’Anoia per
l’eradicació de les violències masclistes i participa
de les diferents Comissions de treball del protocol
de l’Anoia.
• S’ha participat de les activitats UEA Inquieta i
donat suport en la realització d’una jornada sobre la
Conciliació laboral com una oportunitat per a la
societat.
• DAE s’ha fet present com a ponent en les Jornades Radical-ment Feministes, Taula “Models
feministes en l’atenció de la salut. Cap a on anem?”.
• DAE ha participat com a ponent en la taula jurídica
de les jornades sobre l’Assetjament Sexual de
Segon Ordre, organitzades per l’ Universitat de
Barcelona, Grup de Dones Safo.
• El Dia Internacional de la Salut de les dones DAE
ha organitzat el taller “La salut durant la maduresa”.
• Les professionals dels diversos programes i
serveis de DAE participen en els diferents actes i
accions del territori de les diades assenyalades com
el 8 de Març, enguany organitzant la xerrada de la
xarxa feminista “La construcció d’allò comú: fem
polítiques des dels feminismes” .

Concurs de fotografia
Neix l’any 2002 amb motiu de la Commemoració del
8 de març, Dia Internacional de les Dones, com a
iniciativa de les sòcies i voluntàries de l’Entitat. Es
manté en l’actualitat i dona l’oportunitat de reflexionar, mitjançant l’art, en relació als temes proposats,
des d’una mirada feminista. Enguany, el 2016, el
concurs ha volgut visibilitzar les relacions de les
dones amb la política: “Com ens veiem les dones?
Nosaltres i la política”. Es un esdeveniment participatiu i de molt ressò al territori. S’organitza a través de
les xarxes socials vehiculant la participació via
facebook. L’activitat és oberta a dones de tota Catalunya.

Taller de ioga
Des de l’any 2003 l’associació organitza un taller de
ioga com a espai de trobada i de cura per a dones.
Enguany participen del grup 14 dones.
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DAE desenvolupa un programa
lúdic i cultural per promoure la participació de les dones de la comarca
de l’Anoia. Aquest eix està gestionat per les sòcies de l’entitat de
forma voluntària.
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Formació i
assessorament

Gestió
i finançament

jançant la formació. L’entitat forma i assessora a professio-

dels recursos econòmics i humans, amb l’objectiu de millo-

nals mitjançant convenis de col·laboració amb institucions i

rar la qualitat dels serveis prestats, optimitzar els recursos i

universitats o bé a demanda.

garantir la transparència en la gestió.

Entitat formadora

Recursos econòmics

DAE manté un conveni de col·laboració amb les Universitats i CFGS per tal d’acollir alumnes en concepte de pràctiques i ofereix informació i orientació a l’alumnat dels
instituts del territori en els treballs de recerca. Enguany s’ha
col·laborat amb la UDL (Universitat de Lleida) acompanyant
el procés de pràctiques de dues alumnes, una psicòloga i
una educadora social, que han treballat amb les professionals de diferents projectes de l’entitat.

Des de la seva creació, DAE col·labora estretament
amb diverses administracions públiques gestionant i
realitzant projectes de diferent caire mitjançant
subvencions, convenis i contractes.
Els esforços per al manteniment i millora dels projectes també es dirigeixen a la recerca de fons privats.
En aquest sentit, la declaració d’utilitat pública assegura la transparència i permet a les institucions privades la deducció del 35% de les aportacions realitzades en l’impost de Societats i a la ciutadania, la
deducció del 25% de les aportacions realitzades en
l’Impost sobre la renda.

DAE transmet el coneixement i l’experiència adquirida mit-

Durant el 2016 l’entitat també ha realitzat assessorament i
supervisions d’equip de la "llar d'acollida d'urgències-per a
dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles
de l'Anoia.

Entitat assessora
Des de tots els programes de l’entitat es realitzen assessoraments personalitzats a professionals de la xarxa com
arallevadores, professorat, professionals de l’educació,
serveis socials, centres de salut mental, entitats i associacions, espais cívics, etcètera.

Dones Amb Empenta vetlla per la correcta administració

Recursos humans
Disposem d’un equip professional implicat a assolir
la missió, visió i valors de l’entitat.
Les professionals dels serveis d’atenció disposen
d’espai de supervisió clínica de casos, per tal de
revisar, reflexionar i millorar la pràctica professional.
A més, DAE posa a disposició de l’equip tècnic una
borsa d’hores de formació especialitzada en cada
àmbit d’intervenció i també s’organitzen cursos a
mida per tal de contribuir en la seva formació
contínua, capacitació per així millorar els serveis.
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anys DAE

Amb motiu de la celebració dels 20 anys de l’Entitat
el 2016 ha estat un any especial per Dones Amb
Empenta.
Hem volgut fer un repàs de la nostra trajectòria
recordant d’on neix el que avui és un equip
professional consolidat, per on hem passat i en
quin punt ens trobem d’ençà que es va iniciar el
primer grup de trobada a Santa Margarida de
Montbui.
En aquests vint anys hem pogut constatar canvis
però cal continuar treballant per a l’erradicació de
la violència i la construcció d’una societat més
justa per a totes.
Amb la voluntat de plasmar el recorregut i agrair
a les persones que l’han fet possible la seva
participació i implicació des de diferents llocs
s’ha realitzat un document memòria que es va
presentar el 16 de desembre a l’acte de celebració. Va ser una celebració emotiva, realitzada a
l’espai de l’Adoberia la Bella d’Igualada, en la
qual vam comptar amb companyes professionals del territori, referents polítiques i molta gent
amb qui hem compartit camí al llarg d’aquests
anys. Durant dues hores vam gaudir de música
en directe, tallers de manualitats per als infants,
actuacions artístiques i projeccions en un
ambient distès i familiar.
Els mitjans de comunicació locals es van fer
presents recollint les paraules de les directores
de l’entitat i fent-se ressò de l’activitat a posteriori.
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ACTIVITATS CULTURALS

FORMACIÓ

PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

ACOMPANYAMENT

ATENCIÓ JURÍDICA

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

FAMÍLIES

JOVES

Programes i serveis

DONES

Entitats Col.laboradores

Equip d’Atenció a la Dona (EAD)
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
Servei d’Intervenció Especialitzada en Violència Masclista
de la Catalunya Central (SIE)
Servei d'Intervenció Especialitzada en Violència Masclista
de Lleida (SIE).

Ajuntament de
la Vila de Piera

La salut de les dones. Diversitat i realitats
La vida de les dones: diversitat i similituds
Equip d’Atenció Familiar (EAF)
Compartir i crèixer
Connecta’t amb amor
Tallers de prevenció i sensibilització per a joves
Tallers de prevenció i sensibilització per a infants
Tallers de prevenció i sensibilització per a adults
Concurs de fotografia “Com ens veiem les dones?”
Taller de ioga

Ajuntament d’Òdena

C/ Clos, 42, 2n
08700 IGUALADA
Tel. 93 804 54 82
www.dae.cat
donesambempenta@dae.cat

