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Després de vint-i-tres anys, continuem experimentant la suma de coneixement de les diverses

PRESENTACIÓ

pràctiques en la lluita per la igualtat d’oportunitats i l’eradicació de les violències masclistes. Us

01

presentem la memòria del 2019, un any especialment marcat pel creixement i impuls d’algunes àrees
de treball menys explorades, on Dones Amb Empenta hem evolucionat desenvolupant els sabers
acumulats de l’experiència de tots aquests anys d’acció feminista.
Volem destacar la realització de la “Diagnosi de la Prostitució a la Catalunya Central”, de les comarques
del Bages, Anoia i Osona. La Catalunya Central no comptava amb dades sobre la realitat de les
treballadores sexuals, així com les entitats i administracions que les acompanyen. Un tema
controvertit on hem assumit la responsabilitat des de la sororitat d’aportar dades i deixar constància
de les seves vulnerabilitats, les complexes i diverses realitats, i les respostes institucionals actuals.
L’informe sortirà a la llum al 2020.
Hem assumit el repte de la gestió dels punts liles, eines per a prevenir i generar espais segurs contra les
violències masclistes sexuals en espais d’oci. També la formació i assessorament de professionals de
tots els àmbits de la xarxa d’atenció a les violències sexuals, a través de jornades i cursos de formació.
Destaquem l’encàrrec que la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania ens fa sobre el nou mòdul de
Prevenció de Violències Masclistes per al programa d'acollida de persones migrades a Catalunya, tan la
seva articulació, com la formació de professionals de formació a Tarragona, Lleida, Barcelona,
Manresa (Catalunya Central), Amposta (Terres de l’Ebre) i Girona.
Pel que fa a l’àrea d’atenció a les dones, hem mantingut i ampliat projectes d’intervenció i la gestió de
serveis públics assenyalant especialment el repte de la gestió del nou SIE de la Catalunya Central a
Manresa.
Novament vivim amb goig un 8 de març amb participació multitudinària, constatant amb satisfacció
que l’esclat de la lluita feminista de 2018 no va ser un fet aïllat. Conﬂuència de dones ben diverses que
amb sintonia hem omplert els carrers. Fruit d’aquesta experiència de sororitat hem teixit xarxes de
dones al territori , liderades per les mes joves, imprescindibles per mantenir viva la lluita.
Durant el 2019 hem augmentat el treball en xarxa i la participació en diversos escenaris de coordinació,
com ara l’elaboració del nou protocol "Intervenció amb infants i adolescents que viuen situacions de
violència masclista al nucli familiar" liderat pel Consell Comarcal de l’Anoia.
Pel que fa a les intervencions amb perspectiva de gènere en l’atenció a famílies, la nostra mirada atorga
la rellevància a la funció de les cures en tot el cicle vital. Amb un treball coordinat amb la xarxa, el
nostre SOAF i EAF han assolit a 2019 uns índex d’atenció molt alts, essent serveis referents a la comarca
de l’Anoia.
Finalment destaquem el nostre repte de 2019 en la transformació i el creixement de l’àrea de
comunicació. Difondre els valors i l’acció de Dones Amb Empenta a través de les plataformes digitals,
mitjans imprescindibles per a arribar a la tota la població, salvant les barreres territorials i en temps
real. Estrenem nova web, publicacions periòdiques, articles, presència i difusió en les xarxes socials i
en diversos mitjans de comunicació audiovisual, com ara la televisió pública del país. La divulgació de
l’acció, pensament i reﬂexió feminista de Dones Amb Empenta com a eina transformadora, que
mobilitza, senyals d’identitat constant de la nostra entitat.
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Dones amb empenta som una entitat oberta a les inquietuds i
necessitats de les persones. Treballem per a generar canvis en
la nostra realitat i construir una societat equitativa i lliure de
violències masclistes.
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Actuem i Transformem_
Treballem per a generar canvis en la nostra realitat
Dissenyem, gestionem i desenvolupem serveis d’atenció i suport a
dones, joves i famílies, i innovem amb programes de prevenció i
sensibilització social, per a la transformació cap a una societat més
sostenible i justa, sense desigualtats per raons de gènere.

Sabem i Innovem_
Tenim experiència i la volem compartir
Som entitat de referència. Oferim formació, assessorament i
consultoria professional. Generem continguts i processos d’atenció a
partir de la pròpia experiència i del treball en xarxa amb la
transferència de sabers. Impulsem nous espais d’actuació i
col•laborem amb iniciatives comunitàries.
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Treballem per a assolir els nostres objectius i poder arribar a més persones.

2019

35

12.906

2019

Assessament i formació
Participants

29

491

9

37

1

5

34

1

20

39

9

86

1.632 10.079 141

14

255

299

562

Equips d’Atenció a les Dones – EAD

99

213

Programa de Salut

456

320

Programes d’Orientació i Inserció laboral per a les Dones – Programes Ona

96

57

Serveis d’Intervenció Especialitzada - SIE
Servei d’Atenció Psicològica per a Infants i Joves

33

188

Servei d’Orientació i Assessorament a les Famílies – SOAF

910

1.020

Equips d’Atenció Familiar - EAF

55

146

Equip d’Atenció a Joves i Famílies - EAJF

59

187

1

13

14

244

Sessions treball xarxa
Comissions i circuits

Assessament i formació Sessions

1

Serveis d’Informació i Atenció a les Dones – SIAD

Coordinacions externes

Accions comunitàries Participants

ATENCIÓ

Accions comunitàries Sessions

PROGRAMES
I SERVEIS

Sessions grupals

(*) 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”.

Sessions individuals
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Persones
beneficiàries

Nombre de
professionals

Persones ateses

L’ENTITAT
EN XIFRES

MEMÒRIA 2019

114

4

82

4

304
11

3

2.000

86

1
55

43

595

11

5

19
4
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PREVENCIÓ SENSIBILITZACIÓ
Tallers Infants i Joves

73

2.018

Connecta’t amb amor

56

126

31

663

Punts Liles

49

49

20

4.105

7
3

37

14

228

40

560

20

1

2.575

103

FORMACIÓ CONSULTORIA
Accions formatives

DINAMITZACIÓ PARTICIPACIÓ
Accions dinamització
TOTAL

6

634

3.744 12.947 274 227 8.602
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TERRITORI D’ACTUACIÓ
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El nostre territori d’actuació és Catalunya, essent les comarques de la Catalunya Central i de Lleida l’espai de màxima inﬂuència.
La seu de l’entitat es troba a Igualada.
1. ATENCIÓ A LES DONES

2.ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES

Anoia i Bages

Anoia i Osona

OSONA
Vic
BAGES
Manresa
ANOIA
Igualada

ANOIA
Igualada

04

3. ATENCIÓ ESPECIALITZADA EN
VIOLÈNCIES MASCLISTES
Comarques de Lleida
i Catalunya Central.

4.PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ
5. FORMACIÓ, ASSESSORAMENT I CONSULTORIA
6. DINAMITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Tota Catalunya

07

e

eo

QUÈ FEM

Atenció a les dones

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.

Serveis d’Informació i Atenció a les Dones. SIAD
Són Serveis públics d’Informació i Atenció a les Dones. Estan formats per equips
multidisciplinars especialitzats en perspectiva de gènere.
Fem acompanyament emocional o educatiu, atenció psicològica i assessorament jurídic en
l’àmbit laboral, social, personal o familiar per a dones que passen per situacions de diﬁcultat
emocional, processos de dol, de criança, separacions o divorcis, que tenen problemes a la
feina, dubtes o manca de determinades informacions.
Des de DAE ens esforcem per a què sigui un servei de proximitat, el més accessible possible
a totes les dones.
SIAD MICOD, de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, amb 3 punts d’atenció
ﬁxes al municipi d’Igualada i un punt d’atenció als municipis d’Òdena, la Pobla de Claramunt,
Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.
SIAD Anoia, del Consell Comarcal de l’Anoia, amb 3 punts d’atenció ﬁxes al mateix Consell i a
Capellades; i de forma itinerant, per a la resta de poblacions de la comarca.
Durant el 2019 el motiu principal de demanda és per diﬁcultats emocionals, seguit de temes
de separació i divorci.

208

TOTAL

299

562

145

1

24

346

9

1

29

491

9

Sessions treball xarxa
Comissions i circuits

SIAD Anoia

106

5

Coordinacions externes

354

Assessament i formació Participants

193

Assessament i formació Sessions

Sessions individuals

SIAD MICOD

Accions comunitàries Participants

Persones ateses

BALANÇ
ANUAL

Accions comunitàries Sessions

eo
Atenció a les dones
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Sessions grupals

e

64

2

37

50

2

37

114

4

Com a SIAD Anoia hem realitzat 14 tallers d’acció coeducativa per a infants i joves de 6 centres diferents
de primària i secundària de la comarca, 2 formacions per a professorat, 1 formació a professionals i 6
supervisions per a les treballadores de La Llar d’acollida de l’Anoia.
Amb els dos SIAD’s hem participat en la Comissió de seguiment del Protocol d’actuacions de violències
masclistes i de la diagnosi social Anoia-PLACI.

SIAD Micod. Taller "Un món color de rosa", a Òdena.

Presentació serveis dones SIAD i EAD al CAP Nord d’Igualada.

SIAD MICOD. Taller "Les violències masclistes en la comunicació”, al
centre Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, en el marc de
les activitats pel 25N.
SIAD Micod. Participem a l’especial 8M del programa Positivament
Ràdio, que Salut Mental Catalunya-Anoia emet per RàdioNova de
Vilanova del Camí.

MEMÒRIA 2019

Equips d’Atenció a la Dona. EAD
Són serveis locals d’assessorament i atenció educativa, psicològica i jurídica amb perspectiva de gènere.
És un programa pioner de DAE que es crea el 1999, com a antecedent dels SIAD’s.
Estan formats per equips multidisciplinars especialitzats. Treballem amb perspectiva de gènere i
segons les necessitats de cada dona per a fer acompanyament emocional o educatiu, atenció
psicològica i assessorament jurídic en l’àmbit laboral, social, personal o familiar.
Durant el 2019 el principal motiu de demanda és per diﬁcultats emocionals, seguit de temes de
separació i divorci.
EAD Masquefa

170

EAD Masquefa

43

43

1

TOTAL

99

213

1

Sessions treball xarxa
Comissions i circuits

56

Coordinacions externes

Sessions individuals

EAD Piera

Accions comunitàries Participants

Persones ateses

BALANÇ
ANUAL

Accions comunitàries Sessions

EAD Piera

59

2

5

23

2

5

82

4

Hem participat en la Comissió de seguiment del Protocol d’actuacions de violències masclistes i de la
diagnosi social Anoia-PLACI.
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Programa de Salut per a les Dones
És un espai d’orientació, acompanyament i suport psicològic,
amb metodologia individual, en parella o grupal, per 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 la menopausa, i que poden presentar
circumstàncies, diﬁcultats o malestars que generen patiment

Grup de Matronatació, al centre esportiu Inﬁnit d’Igualada.

i afecten la seva salut física i emocional.
També està dirigit a dones que estan compartint vivències
semblants davant l’impacte emocional provocat per canvis o
situacions adverses que s’allarguen en el temps, com ara
dones que desenvolupen tasques de cura de persones
dependents i/o malaltes.
Durant el 2019, hem iniciat un nou programa d’atenció
grupal a noies i noies de l’Hospital de Dia infanto-juvenil
d’Igualada per a treballar la sexualitat, la prevenció de la
violència i el dret al plaer.

BALANÇ
ANUAL

Sessions individuals

Sessions grupals

Accions comunitàries Sessions

Accions comunitàries Participants

Assessament i formació Sessions

Assessament i formació Participants

Coordinacions externes

TOTAL

Formació a les llevadores de l'ASSIR Anoia sobre els serveis
especialitzats d’atenció per a dones,
al CAP de l’Estació Vella d’Igualada.

Persones ateses

Atenció a les dones

10
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456

320

34

1

20

1

14

304

Per a enfortir el treball en xarxa hem realitzat una formació
a l’equip de llevadores de l’ASSIR Anoia sobre els serveis en
funcionament per a dones i la identiﬁcació de casos per a
una millor derivació al servei destinatari.

Grup de Lactància obert dins del programa de la Setmana
Mundial de la Lactància Materna, organitzat per les
llevadores d’atenció primària ASSIR Anoia, al Casal del
Passeig d’Igualada.
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Programes d’orientació i inserció
laboral per a les dones
És l’ONA, un programa que desenvolupem per a la millora de
l’ocupabilitat de les dones, entenent que l'ocupació és clau per a
l’apoderament i la independència.
Va adreçat a totes les dones que busquen feina, perquè l’han
perdut recentment, perquè es troben en situació d’atur de llarga
durada, perquè volen fer un canvi professional o perquè volen
millorar les condicions laborals.
Treballem per la inclusió social i contra la desigualtat social i la
precarietat econòmica de les dones, des de l’apoderament i
tenint en compte les particularitats de cada una de les
participants per a adaptar-nos al màxim a les diferents
necessitats. Acompanyem també en el malestar que ens
provoca el fet de no treballar, de no sentir-nos productives, ni
útils, de no veure la sortida de la precarietat.
La metodologia és tant individual com grupal. Es desenvolupa
en 3 edicions independents a l’any, de 5 càpsules formatives
cada una.
De forma especial, hem tancat l’ONA 2019 amb sessions
d’Artteràpia per a treballar les emocions derivades del procés de
recerca de feina de dones que han participat.

Sessions individuals

Sessions grupals

Accions comunitàries Sessions

Accions comunitàries Participants

Coordinacions externes

Sessions treball xarxa
Comissions i circuits

ONA Anoia

Persones ateses

BALANÇ
ANUAL

96

57

39

9

86

11

3
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Atenció especialitzada en violències
masclistes
Construïm vides lliures de violències masclistes fruit de la
discriminació i les situacions de desigualtat. Fem
prevenció, atenció, recuperació i reparació del dany patit.

Serveis d’Intervenció Especialitzada. SIE
Treballem per una societat lliure de violències masclistes. Fem una intervenció integral per
aconseguir la recuperació del dany patit amb un model propi d’intervenció especialitzada,
multidisciplinar i interseccional.
SIE Catalunya Central a Igualada, per a les comarques de l’Anoia, Bages, Berguedà, Moianès i Osona.
SIE Lleida, per a les comarques de les Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.
La nostra és una intervenció social, legal i terapèutica experta i continuada, que adaptem a les
necessitats i a les demandes de cada persona atesa. Abordem les violències masclistes amb
perspectiva de gènere i en base a l’apoderament, la resiliència i l’assertivitat, considerant a les dones,
infants i adolescents com a subjectes diversos i treballant des de la seva singularitat.
Fem prevenció, sensibilització i formació sobre violències masclistes. Dinamitzem els circuits i el
treball en xarxa.

Sessions grupals

Accions comunitàries Sessions

Participants

Coordinacions externes

SIE Igualada

846

5.214

132

8

70

10

107

1.319

73

SIE Lleida

786

4.865

9

6

185

3

137

681

13

141

14

255

13

244

2.000

86

BALANÇ
ANUAL

TOTAL

1.632 10.079

Assessament i formació

Sessions individuals

Assessament i formació Sessions

Persones ateses

Accions comunitàries Participants

Els dos SIE’s són de gestió conjunta amb l’entitat El Safareig.

MEMÒRIA 2019

Des del SIE CC hem participat en protocols i circuits de les diferents comarques d’inﬂuència, com ara
el pla pilot sobre Matrimoni Forçós a Manresa o el grup de treball sobre Mutilació Genital femenina
de la Catalunya Central.
També hem assessorat i format a professionals de les diferents comarques, com vam fer amb el Curs
sobre la realització d’informes per a jutjats al Bages i Osona, i hem format estudiants en pràctiques o
per a treballs de recerca i de postgrau. I com a expertes participant en el Pla pilot de recomanacions
pe a la millora del Servei públic d´ocupació de Catalunya (SOC) en el processos de recuperació
ocupacionals de les dones que viuen violències masclistes.
Des del SIE Lleida hem fet una de les ponències del I Congrés sobre com detectar i prevenir les
violències masclistes, organitzat per l’Ajuntament de Tàrrega, i hem organitzat la Taula-Conferència
"Violències Masclistes, com identiﬁcar-les?", amb motiu 25N, per a l’Ajuntament de la Granja d’Escarp.

SIE Lleida

Taller de prevenció de violències masclistes,
al Taller Àuria d’Igualada.

SIE CC. “Elaboració d’informes judicials”. Curs per a
professionals de l’atenció en violències masclistes,
dut a terme a Manresa i Vic.

SIE CC. Taller de transmissió amb l’escultora Teresa
Riba i la seva obra de noia lligada. Reﬂexions i
debat.

SIE CC. Taller de transmissió “Motius de Nadal”. Creació de peces de decoració amb fustes i pigments
naturals.
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Servei d’atenció psicològica per a infants
Les violències masclistes en l’àmbit de la parella danyen amb severitat els infants i adolescents
que hi estan exposats, a causa del clima de carències, inseguretat i estrès permanent que
generen.
El Servei d’atenció psicològica per a infants és un projecte pioner a Osona d’intervenció especíﬁca
per a aquests infants i adolescents. S’endega el 2018 amb Vic Dones-SIAD Osona, i durant el 2019
el consolidem: es sistematitza la coordinació amb les psicòlogues del SIAD i es treballa per oferir
tallers amb mares i àvies, per tal d’optimitzar el servei.

Coordinacions externes

Psico infanto-juvenil

Sessions individuals

BALANÇ
ANUAL
Persones ateses

Atenció especialitzada en violències masclistes

14
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33

188

1

e
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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.

Servei d’Orientació i Acompanyament
a les Famílies. SOAF
La quotidianitat familiar i l’educació dels ﬁlls i ﬁlles sovint generen
interrogants i diﬁcultats, però també de vegades malestars i
conﬂictes. El SOAF és un espai per a parlar amb calma i conﬁança.
És un servei d’acompanyament integral, per a millorar el benestar
personal, familiar i social, des d'una perspectiva preventiva, de
reforçament de les capacitats i fortaleses, per afavorir relacions
SOAF Anoia. “Famílies perfectament imperfectes”

saludables i enfortir les habilitats parentals.

Orientem sobre qüestions relacionades amb l'educació dels ﬁlls i
ﬁlles, donem suport especialitzat quan hi ha una diﬁcultat o
problemàtica especíﬁca, promovem la participació activa en la
comunitat, i acompanyem i connectem amb la xarxa de serveis i
recursos del territori per atendre les necessitats de cada família.
Durant el 2019 ens hem esforçat en l’acompanyament a les
famílies en l’inici, des dels tallers per a l’embaràs i la petita infància.
Creiem que és important abordar els ciments de la construcció de
la família, per a poder abordar i treballar en la prevenció, des de
l’àrea de criança.
També hem treballat mitjançant els tallers terapèutics grupals per
a la gestió de l’angoixa en l’acompanyament a les famílies amb ﬁlls
entrant a l’adolescència. Una etapa clau que també suposa una
important sacsejada familiar.

SOAF Anoia. Debat “Famílies i pantalles”, amb motiu del
Dia Internacional de les Famílies, a la Biblioteca Central
Igualada.

Sessions individuals

Sessions grupals

Accions comunitàries Sessions

Accions comunitàries Participants

Coordinacions externes

Sessions treball xarxa
Comissions i circuits

1.020

55

43

595

11

5

Oferim assessorament i acompanyament en

BALANÇ
ANUAL
Sessions individuals

Equips d’Atenció a
Famílies. EAF

Persones ateses

SOAF Anoia

EAF Vilanova

26

67

1

EAF Piera

29

79

18

55

146

19

la prevenció i la gestió de situacions de crisi i
conﬂicte personal i familiar amb atenció
psicològica i educativa.
Són serveis propers, que desenvolupem en
estreta col•laboració amb la xarxa de serveis
del territori, per a proporcionar eines i
estratègies a les famílies. Una tasca que ens
permet prevenir i detectar situacions de

TOTAL

violència familiar.
EAF Vilanova del Camí
EAF Piera

Coordinacions externes

EAJF Masquefa

Famílies. EAJF

Sessions grupals

BALANÇ
ANUAL

Sessions individuals

Equip d’Atenció a Joves i

Persones ateses

eo
Atenció a les famílies

910

BALANÇ
ANUAL

Coordinacions externes

16
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Persones ateses

e

59

187

4

13

gestionar situacions de crisi i conﬂicte personal

És un projecte iniciat amb l’Ajuntament de
Masquefa,

per

assessorar

i

acompanyar

especíﬁcament als joves, i en cas de necessitat
també a les seves famílies, per ajudar-los a
o familiar amb atenció psicològica i educativa.
Es tanca el juliol del 2019, amb el següent
balanç:

MEMÒRIA 2019

Programa d’atenció a la petita
infància
Facilitem espais per a potenciar les fortaleses i
competències marentals i parentals, i afavorir el benestar
de famílies amb nadons i petita infància.
Fem acompanyament a l’etapa vital, detecció precoç de
diﬁcultats i derivació a serveis especialitzats mitjançant
diverses propostes d’atenció, com són els espais
psicoeducatius “Compartim la criança”, “Retrobades”,
atenció individual, xerrades-col•loqui i tallers creatius i
d’experimentació.
Principalment hi participen mares i nadons, tot i que està
obert a pares, amb les quals desenvolupem dinàmiques i
tertúlies entorn temes com la pròpia salut, la introducció
de nous aliments, els petits canvis en les etapes dels
nadons, la reincorporació a l’àmbit laboral, amb les
inquietuds que això comporta a l’hora de deixar el bebè o
com reestructurar-se el temps, l’enyorança de la vida
anterior, la tria de la llar d’infants, o el dilema de demanar
una

excedència,

amb

les

incomprensions

i

les

complicitats que ens trobem quan ja ho hem fet.
Els programes d’atenció a la petita infància formen part

Sessions grupals

Accions comunitàries Sessions

Coordinacions externes

Petita infància

Persones ateses

del SOAF. El seu balanç especíﬁc de dades del 2019:

BALANÇ
ANUAL

365

50

26

18

e

eo

17

Compartim la criança. Diferents edicions, a la
Casa del Parc.

e
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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.

Xerrades i tallers
Oferim xerrades i tallers de prevenció i sensibilització, que també
podem realitzar a demanda.
Ens adaptem a diferents espais, col•lectius i necessitats, amb un
ventall de temàtiques molt divers. Xerrades i tallers per a infants i
joves, per a la població general, especíﬁcs per a dones o per famílies.
Més informació: https://www.dae.cat/serveis/xerrades-i-tallers
Al 2019 hem realitzat un total de 118 tallers de prevenció i
sensibilització del nostre catàleg, per a infants i joves, 45 d’ells
vinculats a diferents programes i serveis des de l'entitat. Mitjançant
la nostra variada oferta de tallers hem pogut estar fent la tasca de
prevenció i sensibilització a 27 centres educatius: 13 escoles, 10

Accions comunitàries
Sessions

Accions comunitàries
Participants

Instituts, 3 espais oberts de joves i 1 d’infantil, de l’Anoia.

Tallers Infants i Joves *no vinculats

73

2.018

Tallers vinculats a SIAD

14

274

BALANÇ
ANUAL

Tallers vinculats a Connecta’t

31

663

TOTAL

118

2.955

e

eo
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Connecta’t amb amor
Les dades anuals:
Amb aquest programa volem promocionar les

Persones ateses

Sessions individuals

Accions comunitàries Sessions

Accions comunitàries Participants

relacions igualitàries entre joves. El desenvolupem

joves i d’orientació al professorat i les famílies.

Connecta't Montbui

20

31

15

159

Connecta’t Montbui

Connecta't Piera

36

95

16

183

TOTALS

56

126

31

342

amb tallers grupals en centres d’educació reglada i
altres equipaments per a adolescents i joves, sobre
aspectes relacionats amb la construcció de l’amor o
el control a través de les xarxes, entre d'altres.

BALANÇ
ANUAL

El programa inclou a més a més, espais d’atenció
individual educativa i psicològica als adolescents i

Connecta’t Piera

e

eo

Punts Liles
És un projecte nou del 2019 que ha tingut molta demanda
per part d’Ajuntaments i Consells Comarcals.
Els Punts Liles són espais d’informació, identiﬁcació,
visibilització i actuació contra les violències masclistes que
pateixen dones i persones del col•lectiu LGTBI en festes,
amb una clara funció preventiva, per a evitar les agressions
especialment entre la població més jove en aquest tipus
d’ambients

on

sovint

són

més

normalitzades

i

invisibilitzades.
De maig a desembre de l’any passat, hem arribat a més de
4.000 persones amb Punts Liles a 19 municipis de 6
comarques diferents, amb un total de 41 accions per

Per comarques:

agressions.

• 8 dels punts liles a l’Anoia
Igualada
Capellades
Piera

211

19

Santa Margarida de Montbui
Vilanova del Camí

hores

municipis

Jorba

d'intervenció

La Pobla de Claramunt

6

Òdena
• 2 punts liles a Osona

comarques

Aiguafreda

41

Centelles

més de

Manlleu

4.000

accions

• 1 punt lila al Baix Penedès
Llorenç del Penedès

persones

• 1 punt lila al Baix Llobregat
Collbató
• 1 punt lila al Vallès Occidental

Sessions individuals

Accions comunitàries Sessions

Accions comunitàries Participants

Assessament i formació Sessions

Assessament i formació
Participants

Coordinacions externes

Sessions treball xarxa
Comissions i circuits

Polinyà

Persones ateses

Prevenció i sensibilització

20
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49

49

20

4.105

3

37

20

1

BALANÇ
ANUAL

Punts Liles

• 7 punts liles a l’Alt Penedès
Sant Sadurní d’Anoia (3)
Santa Margarida i Els Monjos
Olesa de Bonesvalls
Ordal (Subirats)
Lavern (Subirats)

MEMÒRIA 2019
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Principalment hem facilitat informació. El total és de 4.105

situacions produïdes durant la festa, i 13 atencions per

persones ateses, un 75% han estat dones i un 25% homes, i

situacions viscudes en contextos de fora de l’espai de festa.

només un 0,3% han demanat informació LGBTI.
Però també hem fet intervencions directes, 36 per

Punt Lila, a Òdena.

Punt Lila, a Polinyà.

Punt Lila, a Igualada.

Punt Lila, a La Pobla de Claramunt.

Punt Lila, a Capellades.

e
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Formació, assessorament i consultoria
Realitzem formació, assessorament i consultoria per a
professionals amb programes especíﬁcs a demanda, i
també formació mitjançant convenis de col•laboració amb
institucions i universitats.

Eines formatives
Realitzem activitats formatives per al coneixement i la reﬂexió amb perspectiva de gènere, violències masclistes, treball
en xarxa i protocols, i models i experiències d’intervenció en diferents col•lectius. Participem en l’àmbit docent amb
xerrades, seminaris i col•loquis. Intervenim en l’esfera acadèmica a través de la realització d’estudis i investigacions. I
contribuïm en la formació de futurs professionals amb l’acollida d’estudiants en pràctiques.
Desenvolupem espais i eines formatives per a professionals a demanda.

Postgrau en Polítiques
d’Igualtat de Gènere a la
Gestió Pública. Universitat de
Barcelona
Impartim la classe sobre “L’abordatge en xarxa de
les violències masclistes”, dins del Bloc IV de
polítiques públiques en violències masclistes. 26
alumnes.

MEMÒRIA 2019
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3a Jornada Formació sobre
violències sexuals. Consell
Comarcal de l’Anoia
Jornada formativa que organitza el Servei de Joventut del
Consell Comarcal de l'Anoia en el marc del programa
GPS Jove (Grup Promoció Salut), juntament amb l’Àrea
d’Igualtat de Gènere i LGTBI de la Mancomunitat Conca
d’Òdena per a entitats i comissions implicades a les
festes majors.
Expliquem com intervenir en situacions de violències
sexuals en espais d'oci, per a implicar tothom i
aconseguir festes de qualitat, i lliures de violències
masclistes. 21 participants.

Entitat de pràctiques

Formació sobre abordatge
violències sexuals. Ajuntament
Capellades

L’any 2019 acollim una estudiant en pràctiques del
“Màster de prevenció i tractament de la violència familiar:

Per a tots i totes les entitats i agents que poden prevenir

Infància, Parella i Persones grans”, de l’Institut de

i actuar en cas de violències sexuals en espais d’oci al

Formació Continua – II3 de la UB.

municipi. 28 participants.

També fan pràctiques amb nosaltres alumnes del centre

Desenvolupem

espais

professionals a demanda.

i

eines

formatives

per

a

d’estudis Metàfora d’Artteràpia.

e
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Consultoria
Oferim serveis per a administracions públiques, empreses i entitats, de promoció de la perspectiva de
gènere i d’igualtat, d’intervenció en violències masclistes. S’inclou auditories i diagnosis, disseny de plans
d’actuació, de polítiques d’igualtat o de protocols d’abordatge de les violència masclistes i de violències
sexuals en espais d’oci, entre d’altres.
Destaquem:

Mòdul Prevenció de Violències
Masclistes per al programa
d’acollida de persones migrades.
Generalitat de Catalunya
Realitzem per encàrrec de la Secretaria d’Igualtat,
Migracions i Ciutadania, del departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, el nou mòdul de Prevenció de
Violències Masclistes per al programa d'acollida de
persones migrades a Catalunya.
El projecte inclou l’articulació del mòdul i, en una primera
fase de desenvolupament, la formació a les formadores i
els formadors que el duran a terme en cada territori.
Del 7 d’octubre al 25 de novembre, duem a terme la
formació a Tarragona, Lleida, Barcelona, Manresa
(Catalunya Central), Amposta (Terres de l’Ebre) i,
ﬁnalment, Girona. En total 6 sessions, amb unes 150
professionals participants.

Diagnosi de la Prostitució a la Catalunya Central
Al 2019 iniciem un estudi inèdit sobre la realitat de les treballadores sexuals de les comarques del Bages, Anoia i Osona,
amb dades com els seus perﬁls sociodemogràﬁcs, les condicions amb què exerceixen la prostitució, o les entitats i
administracions que les acompanyen.
L'objectiu és fer una diagnosi de la realitat del col·lectiu, totalment desconeguda ﬁns el moment. Volem aportar dades i
mapejar, per a donar a conèixer les seves vulnerabilitats, les complexes i diverses realitats, i les respostes institucionals
actuals, i fer un informe essencial per a poder desplegar accions de futur.
L’estudi és resultat de la col·laboració entre Dones amb Empenta, el Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials
(GRECS) de la Universitat de Barcelona, el Grup de Recerca sobre Societats, Polítiques i Comunitats Inclusives (SoPCI) de la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i de la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures de la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Es publicarà durant el 2020.

e

eo

25

MEMÒRIA 2019

Assessorament
"El monitoratge dels drets
sexuals i reproductius".
Agenda 2030 Feminista
Formem part del grup d´expertes de
treball de seguiment i monitoratge de les
polítiques públiques catalanes en relació
als Drets Sexuals i Reproductius, que
inclou

una

proposta

d'indicadors

feministes que puguin aportar a la
implementació
Catalunya,

de

des

l'Agenda
d'una

2030

a

perspectiva

feminista.
L’elaboració d’aquests indicadors implica 2
anys de treball juntament amb altres
entitats feministes de Catalunya, i sota el
lideratge de Creación Positiva i l'Associació
Drets Sexuals i Reproductius, amb el
suport i el ﬁnançament de l'Agència
Catalana

de

Cooperació

al

Desenvolupament.
Es presenten al novembre del 2019, i al
Parlament Europeu en una jornada amb
eurodiputades per a posar en comú
estratègies per avançar en la defensa
d’aquests drets a nivell internacional.

Supervisió a equips de
professionals
Durant

el

2019,

hem

supervisat

l’equip

de

professionals de la Llar (casa d’acollida d’urgències de
violències masclistes de l’Anoia), amb 6 sessions de
treball sobre violències masclistes.

e
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Dinamització i participació
Com a associació promovem la participació ciutadana en el
devenir públic, l’enfortiment del teixit associatiu i la construcció
d’una societat millor.

COMUNICACIÓ
Iniciem el 2019 amb nova web: www.dae.cat, i

La nova web ens obre horitzons. Ampliem espais

logotip actualitzat. La renovació és una adaptació

de contingut, de debat i reﬂexió, amb l’apartat de

als nous temps i les noves necessitats de l’entitat,

Publicacions, obert a col•laboracions internes i

però a la vegada ens permet avançar en la

externes a DAE. És un espai recull els sabers i les

construcció

nostra

idees d’especialistes i professionals de dins i de

comunicació, per a explicar qui som i tot el que

fora de la casa. I per tant, és un espai que reﬂecteix

fem, i per a difondre continguts i activitats que

la diversitat dels feminismes i dels marcs interpre-

promoguin la justícia social i inﬂueixin en el canvi

tatius actuals, amb idees i opinions que poden ser

cap una societat lliure de violències masclistes.

contradictòries o controvertides.

d’un

pilar

bàsic

de

la

MEMÒRIA 2019
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També aprofundim en la publicació de notícies i

Col•laborem amb espais i programes de mitjans de

esdeveniments sobre serveis, activitats o de

comunicació de diferent abast en la difusió general

participació ciutadana, per a què no s’oblidin, i

de continguts i sabers amb perspectiva de gènere,

tothom pugui llegir-los de forma intemporal. A la

de sensibilització per una societat equitativa i per a

web hi ha una part d’hemeroteca de l’entitat, que

la prevenció contra la discriminació i les violències

inclou cartelleria i les fotograﬁes participants de les

masclistes.

darreres edicions del nostre concurs de fotograﬁa
“Com ens veiem les dones?”.

Durant el 2019 destaquem:

La web és la història de l’entitat. Però també el
present i el futur.
Per altra banda dinamitzem les xarxes socials, amb
difusió d’activitats, serveis, dades i coneixement
propis, a través de:
Facebook @DonesAmbEmpenta
Twitter @donesambempenta
Instagram @DonesAmbEmpenta

Parlem de nens i nenes en
situació

de

violència

masclista per Els Matins. TV3
Els Matins de TV3 aborda l’assassinat d’una dona
davant dels seus ﬁlls, el 20 de setembre del 2019.
Durant

aquest

programa,

Lídia

Heredia

va

entrevistar Nati Veraguas, jurista i co-directora de
Dones Amb Empenta, i Montse Plaza, psicòloga
social de l’associació Conexus, per a parlar sobre
els nens i nenes en situació de violència masclista.

e
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INCIDÈNCIA POLÍTICA
El canvi social passa per organitzar i

Formem part de la Mesa Institucional per a

participar en espais, plataformes, programes

una

i activitats d’incidència política per a que

Violència Masclista Catalunya Central, com a

esdevingui.

representants de l’Assemblea Territorial de

Dones Amb Empenta formen part del grup

Dones de la Catalunya Central.

Intervenció

Coordinada

contra

la

de treball en violències masclistes del CDC i
de la comissió de coordinació del Consell
Nacional de Dones de Catalunya (CNDC). I
representem al CNDC en la Comissió
Nacional per a una Intervenció Coordinada
contra la Violència Masclista, que és l’òrgan
màxim de coordinació interdepartamental.

Parlament dones
1 juliol 2019. Dia històric al Parlament de
Catalunya. Som en una sessió extraordinària,
el I Parlament de les Dones de Catalunya.
treball

Només dones, per a parlar de desigualtats,

interdepartamental de violències sexuals de

patriarcat i violències masclistes, i avançar en

la Comissió Nacional, l’Observatori de la

la nostra lluita feminista, just la mateixa data

Igualtat de gènere.

del 25è aniversari de la IV Conferència

Com a entitat feminista, participem en xarxa

Mundial sobre les Dones de Pequín.

També

en

el

grup

de

d’activitats socials, lúdiques, culturals, de
denúncia i reivindicació, juntament amb
altres dones, grups i entitats feministes del
territori.
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DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA
Organitzem activitats pròpies per a fomentar la reﬂexió, la participació i el canvi social.

Projecció "Lesbofòbia.
Un documental i deu
respostes". Ateneu
Cinema, d’Igualada
2 juliol 2019. Presentació de “Lesbofòbia.
Un documental i deu respostes”, amb la
participació

de

la

directora,

Inés

Tarradellas, i la coordinadora d'Incidència
Política

de

l'organització

productora,

Creación Positiva, Montse Pineda. El públic
assistent és d’unes 150 persones, superior
a l’aforament de la sala, que es queda
petita. L’espai de debat posterior va ser
molt enriquidor.

Taula rodona entorn les
Violències
Masclistes.
"Ens preocupa prou?".
Ateneu Igualadí
28 de novembre de 2019. Taula rodona
sobre la prevenció de les violències
masclistes amb motiu del 25N, a la sala de
socis de l’Ateneu Igualadí. Parlem de
sensibilització i de prevenció, de la societat
i els feminismes actuals, en un acte
coorganitzat amb Amnistia Internacional
Anoia, amb una cinquantena de persones
assistents.

e
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INCIDÈNCIA POLÍTICA
Taula rodona sobre la
xarxa de protecció de les
violències masclistes.
Casal Popular de
Vilafranca del Penedès

Debat “Nenes i nens
sense protecció. Visites
amb el pare
maltractador?”.
La Bonne de Barcelona

30 novembre 2019. Dins de la Jornada

12 de desembre. Participem en el debat

Feminista amb motiu del 25N, organitzada

"Nenes i nens sense protecció. Visites amb el

per EIAP - Esquerra Independentista Alt

pare maltractador?", junt amb Raúl Lizana,

Penedès, al Casal Popular de Vilafranca,

doctor en psicopatologia infantil i psicòleg

participem a la taula rodona sobre la xarxa

especialitzat en violència masclista a la

de protecció de les dones que pateixen

parella, i Eva Lucena, advocada feminista,

violència masclista des de l’àmbit legal,

sòcia de Dones Juristes.

psicològic i social. Hi assisteixen una vintena

Debat del cicle de Debats feministes sobre la

de persones.

Justícia

Patriarcal

que

organitza

Juristes. 32 persones assistents.

Dones
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Debat “Penes de presó?
Reﬂexions i contradiccións.
Ca la Dona

17è Concurs de fotograﬁa
“Com
ens veiem
les
dones?”. TEMA: Nosaltres i
les altres.

3 d’octubre. Dones Amb Empenta moderem la
taula amb Gemma Nicolás, advocada feminista

30 març 2019. Celebrem l’entrega de premis del

de Dones Juristes i una de les referents de

17è Concurs de fotograﬁa Com ens veiem les

Gènere de Brians 1, i Laura Macaya, militant

dones?, que convoquem amb motiu del 8M.

llibertària, feminista i especialista en violències

Es tracta d’una activitat històrica de l’entitat,

masclistes.

molt popular, que en els darrers anys es

Debat del cicle de Debats feministes sobre la

desenvolupa a través de les xarxes socials

Justícia Patriarcal que organitza Dones Juristes.

Facebook i Instagram, amb una exposició ﬁnal

41 persones assistents.

de totes les obres participants al centre
Mont-Àgora, de Santa Margarida de Montbui.
L’edició de l’any passat es va tancar amb un total
de 38 autores i 69 obres participants.

e
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Ioga
És un espai que duem a terme des dels inicis,
com punt de trobada, de cura i de sororitat
per a dones. Es manté any rere any, amb
periodicitat setmanal, els dimecres al vespre,
amb una mitjana de 14 participants.

32

Entitats Finançadores_

Formem part_
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