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01
Presentació
1.1. Descripció breu del projecte

Valentes i Acompanyades (VIA) és una associació 

que treballa amb l’objectiu DE PREVENIR ELS MATRIMO-
NIS FORÇATS, d’empoderar les dones que es troben en 

risc, proporcionant eines, recursos i estratègies per tal 

que puguin ser dones lliures, independents i autònomes. 

Deixar de ser víctimes per convertir-se en dones fortes i 

amb la capacitat de defensar les seves pròpies decisions.

El concepte de matrimoni s’ha d’entendre com 

una unió legal o socialment acceptada i reconeguda en-

tre dues persones amb el seu lliure consentiment. La falta 

de consentiment és el problema central dels matrimonis 

forçats que consisteixen en aquella unió, ja sigui civil, reli-

giosa o tradicional, que ha estat concertada i organitzada 

per la família, i en la qual un dels dos contraents (a vega-

des tots dos) són pressionats amb o sense violència per 

casar-se contra la seva voluntat. Generalment és la dona 

qui no ha atorgat el seu ple i lliure consentiment, sinó que 

ha estat coaccionada i/o pressionada psicològicament, 

emocionalment, físicament i sexualment per la seva fa-

mília i pel seu entorn més proper.

Aquesta situació es produeix tant si la “núvia” és 

menor d’edat (i en aquest cas seria un matrimoni precoç 

o infantil) com si és major d’edat. La força de la tradició és 

molt gran i no s’atura per una simple convenció al complir 

la majoria d’edat. 

En el cas que acabin accedint a aquest matrimo-

ni són sotmeses a un sistema relacional fonamentat en 

la desigualtat, en què la dona passa a ser propietat del 

marit i, per tant, es teixeix un sistema patriarcal que por-

ta implícites moltes altres manifestacions de la violència 

masclista, ja sigui física, psicològica o sexual. La dona és 

reduïda al rol domèstic dins de l’estructura familiar i això 

representa una clara disminució de les seves oportunitats 

de formació i autonomia, de participació en la presa de 

decisions i llibertat d’acció pel que fa a la seva vida perso-

nal, professional i íntima.

Davant d’aquest atemptat als drets humans i con-

tra els drets de les dones en particular, cal continuar i 

aprofundir en la tasca de sensibilització i formació dels i 

les professionals socioeducatius per a la detecció i abor-

datge de casos. Com també en el suport, capacitació i 

acompanyament directe dirigit a aquelles noies que es 

troben en aquesta situació i es neguen a acceptar-la.

Les joves i dones que actualment són víctimes s’hi 

enfronten indefenses i soles, amb actituds que fluctuen 

entre el consentiment interioritzat, la protesta general-

ment silenciada i la rebel·lia sostinguda que (amb el degut 

suport) pot guanyar la partida a la fortíssima pressió que 

exerceix la família i l’entorn. 

Valentes:

Acompanyades:

Valentes: per tenir el coratge de resistir l’impacte i 

les conseqüències de la seva lliure decisió, com són 

el conflicte familiar, la ruptura dels vincles amb la 

família i l’entorn, el rebuig de la seva comunitat...

Acompanyades: per sentir-se reforçades en la seva 

decisió des del punt de vista de la seguretat personal 

al ser víctimes d’un clar atemptat contra els drets de 

les dones. I alhora puguin dibuixar el camí cap a la 

seva llibertat empoderades i amb tots els recursos 

que necessiten per aconseguir-ho: suport emocio-

nal, psicològic, d’habitatge, de formació, de treball, 

de salut i de creació d’una xarxa social.

Valentes i Acompanyades al·ludeix al doble eix ver-

tebrador de l’associació:
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1.2. Justificació

El matrimoni forçat és una pràctica que continua 

vigent en els països i comunitats d’origen d’algunes per-

sones migrades que desenvolupen el seu projecte de vida 

al territori català. Amb el moviment migratori de les per-

sones també viatgen pràctiques tradicionals que es tro-

ben fortament arrelades en la seva cultura, però són con-

tràries, no només al marc legal vigent de Catalunya, sinó 

també als valors d’igualtat de gènere i no discriminació 

que sustenten la societat catalana, espanyola i europea. 

El matrimoni forçat va ser expressament con-

demnat per la Convenció sobre el consentiment per al 
matrimoni de les Nacions Unides, en vigor des del 9 de 

desembre de 1964, que va desenvolupar l’article 16 de la 

Declaració Universal dels Drets Humans, que disposa, en 

l’apartat segon, que només s’establirà el casament amb 

el consentiment lliure i ple dels futurs esposos. També fa 

referència a l’edat mínima per contraure matrimoni i el 

registre dels matrimonis. 

La Directiva 2011/36/UE del Parlament Europeu 
i del Consell d’Europa, de 5 d’abril de 2011, relativa a la 
prevenció i la lluita contra el tràfic d’éssers humans i a 
la protecció de les víctimes, inclou en la definició de trà-

fic d’éssers humans el matrimoni forçat entre les conduc-

tes que poden donar lloc a una explotació de persones. 

Aquesta Directiva determina que s’ha de tipificar i sancio-

nar aquesta conducta. 

El Conveni del Consell d’Europa sobre la pre-
venció i la lluita contra la violència envers la dona i la 
violència domèstica (Istanbul, 11 de maig de 2011), ra-

tificat per l’Estat espanyol el 6 de juny de 2014, reconeix 

el matrimoni forçat com una de les manifestacions de 

violència sobre la dona entesa com una violació dels drets 

humans i una forma de discriminació contra les dones 

(art. 3). El considera com un dels actes de violència ba-

sats en el gènere que impliquen o poden implicar per a 

les dones danys o patiments de naturalesa física, sexual, 

psicològica o econòmica, incloses les amenaces de fer els 

actes esmentats, la coacció o la privació arbitrària de lli-

bertat, en la vida pública o privada.

 L’Agenda 2030 sobre Desenvolupament Sosteni-
ble, aprovada el 2015 per l’ONU, estableix en la fita 5.3 que 

cal eliminar totes les pràctiques nocives com el matrimo-

ni infantil, precoç i forçat, i la mutilació genital femenina 

(MGF). 

A l’Estat espanyol, la reforma del Codi penal feta 

per la Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, va introduir 

per primera vegada en la nostra legislació penal el delic-
te específic de matrimoni forçat. L’article 172 bis castiga 

amb penes de presó de sis mesos a quaranta-dos mesos, o 

amb una multa de dotze a vint-i-quatre mesos, la persona 

que amb intimidació greu o violència obligui una altra a 

contraure matrimoni. Amb la mateixa pena es castiga la 

persona que, amb la finalitat de cometre els fets descrits, 

utilitzi violència, intimidació greu o engany per forçar-ne 

una altra a abandonar el territori espanyol o a no tornar-hi. 
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En ambdós casos, les penes s’imposaran en la seva meitat 

superior quan la víctima sigui menor d’edat. 

Existeix un marc penal en l’àmbit autonòmic ca-

talà amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista, que estableix els 

àmbits de manifestació de la violència següents: de pa-

rella, familiar, laboral, social i comunitari. Aquest any, la 

Llei 17/2020, del 22 de desembre, té la vocació d’ampliar, 

reforçar i actualitzar la Llei 5/2008, i també de protegir 

els drets de les dones transgènere i cisgènere i de les per-

sones no binàries, amb la finalitat de respectar la diversi-

tat de gènere.

Una altra novetat és la regulació de la violència ins-

titucional com a àmbit, amb la definició de la diligència 

deguda i l’especificació que la dita violència es pot cau-

sar tant per acció com per omissió. També s’introdueix la 

regulació de les violències digitals, ateses les nombroses 

agressions masclistes que es produeixen amb l’ús de les 

xarxes socials o de tota mena de dispositius electrònics o 

digitals, com les suplantacions d’identitat, la publicació 

de fotografies o vídeos sense consentiment, o els insults 

i les amenaces.

Entre les modificacions més significatives resul-

ta rellevant la inclusió d’una definició de consentiment 

sexual, en la qual es fixa com a requisit essencial la ne-

cessitat de voluntat expressa. Per últim, s’introdueixen 

modificacions en el sentit d’ampliar els tipus de violèn-

cia en l’àmbit social i comunitari, les formes de violència 

masclista i la necessitat de la formació de professionals, 

entre d’altres.

Els matrimonis forçats (MF) pertanyen a l’àmbit 

social i comunitari. Les conseqüències d’un matrimoni 

forçat tenen un fort impacte en els diferents àmbits de 

desenvolupament d’una persona (psicològic, físic, emo-

cional, social i comunitari), i per tant, d’aquí que es con-

sideri una forma de violència i en concret una forma de 

tràfic d’éssers humans. 

A Catalunya existeix des del 2009 un procediment 

de prevenció i d’atenció policial dels matrimonis forçats 

creat pel Departament d’Interior. El 2014 es va posar en 

funcionament el projecte Valentes i Acompanyades com a 

prova pilot per validar a la pràctica un model de prevenció 

i intervenció que inclou la participació de referents de les 

pròpies cultures i el treball en xarxa. 

El 2015 la Generalitat va aprovar un protocol 

d’abordatge de matrimonis forçats circumscrit a l’àm-

bit gironí i a principis del 2020 va presentar un protocol 

d’àmbit nacional, que actualment està pendent d’aprova-

ció per part del Parlament de Catalunya, i que ha de ser 

una eina de caire pràctic en l’abordatge dels matrimonis 

forçats al nostre territori, i una guia per a la prevenció i 

intervenció coordinada entre els diferents agents del te-

rritori català.

Valentes i Acompanyades som una entitat pionera 

a Catalunya i a Espanya en l’abordatge específic d’aquesta 

problemàtica social, ja que la seva incidència és molt sig-

nificativa, però que ha estat i està essent invisibilitzada 

en el terreny social i comunitari. Creiem fermament en 

la necessitat de solidificar una estructura de prevenció, 

detecció i intervenció dels matrimonis forçats, perquè 

volem educar i créixer en una societat en què totes les 

persones es sentin lliures per escollir el seu camí. Si no 

fos així, la perpetuació d’aquestes tradicions patriarcals 

comportaria el retrocés de moltes lluites guanyades en 

matèria de drets humans i de drets de les dones que són 

també drets humans. 



Memòria 2020

7

1.3. Marc de referència on s’inscriu

L’àmbit de treball principal de Valentes i Acompan-

yades és la lluita contra la violència masclista i la promo-

ció dels drets de les dones. El matrimoni forçat suposa 

una greu violació dels drets fonamentals de les dones, i 

en moltes ocasions, és el desencadenant d’altres tipus de 

violència que convergeixen amb factors interseccionals 

que porten la dona a situar-se en una situació de vulnera-

bilitat molt alta.

L’abordatge de les violències masclistes engloba 

moltes dimensions de la vida de les dones que les pa-

teixen, fet que implica que la intervenció i acompanya-

ment també hagi de ser integral. La violència dels matri-

monis forçats és multicausal, ja que forma part del procés 

educatiu i de desenvolupament social de la mateixa noia 

ja des de ben petita. Per això cal intervenir des d’un model 

ecològic, amb perspectiva de gènere, intercultural, huma-

nista i constructivista. Un model en què totes aquestes 

línies s’interrelacionen per tal donar una resposta qualita-

tiva a la nostra intervenció. 

El model ecològic de Bronfenbrenner (1987) iden-

tifica la violència com un element multifactorial i s’ha de 

tenir en compte que és el resultat de les dinàmiques entre 

la realitat social, la realitat familiar i la realitat cultural 

de la persona. Aquesta relació de sistemes afecta directa-

ment el desenvolupament psicològic i social de la perso-

na, i l’enfocament constructivista ens mostra la capacitat 

de predisposició a l’aprenentatge i al (des)aprenentatge 

de capacitats, habilitats, coneixements, sentiments i va-

lors. La qual cosa és important perquè la mateixa persona 

pot construir nous significats i atribuir altres continguts 

a la seva manera de pensar i percebre el món. La persona 

és un element actiu i dinàmic en el seu desenvolupament, 

és qui gestiona i controla el seu propi món, i el pot canviar 

quan els seus aprenentatges hagin estat hostils, negli-

gents i violents.

Per a l’abordatge de la violència masclista és im-

prescindible la perspectiva de gènere perquè ens fa qües-

tionar els models de gènere socialment imposats i analit-

zar quines desigualtats educatives i patriarcals han teixit 

el desenvolupament social de les dones. L’empoderament 

de les dones és l’estratègia clau per identificar quines si-

tuacions de violència, submissió, manca de llibertat i de 

discriminació han patit i així enfortir-les psicològicament i 

competencialment perquè el seu procés de recuperació si-

gui favorable. L’empoderament implica autonomia i col·lo-

car-la com a protagonista del seu nou desenvolupament. 

Per això, l’atenció psicològica i emocional és imprescindi-

ble per a aquest procés de reconstrucció personal.
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1.4. Objectius 

Objectius generals

1. Defensar els drets humans de les dones, elimi-

nant totes les formes de violència i de discriminació que 

pateixen.

2. Lluitar per a l’erradicació dels matrimonis 

forçats prenent com a referència l’Agenda 2030 sobre els 

Objectius pel Desenvolupament Sostenible (ODS), gene-

rant metodologia i pràctiques d’intervenció que es puguin 

convertir en un model de referència a tot el territori català 

i espanyol.

3. Promoure accions per garantir la igualtat d’opor-

tunitats a les dones per tal de reduir les desigualtats i 

utilitzar l’educació com a mecanisme de transformació 

social cap a un món més just, equitatiu i sostenible, lliure 

de qualsevol tipus de violència.

 

Objectius específics

1. Oferir acompanyament i suport integral a noies i 

dones que tenen el risc de patir l’amenaça d’un matrimoni 

forçat o bé que l’han patit i volen desfer-lo, amb un acom-

panyament sostingut, ferm i responsable perquè puguin 

dissenyar el seu projecte com a dones lliures.

2. Proporcionar una atenció psicosocial, basada 

en accions d’atenció psicològica, suport emocional, for-

mació, inserció laboral, habitatge, seguretat i protecció, 

salut i suport econòmic, consensuat en un pla d’acompan-

yament personal amb la usuària.

3. Sensibilitzar i conscienciar agents socials d’arreu 

del territori que són clau per a la intervenció i acompanya-

ment per prevenir i detectar possibles casos.

4. Ampliar i consolidar una àmplia xarxa de col·la-

boradors des de diversos àmbits i amb diferents graus 

d’implicació, que treballin coordinadament per al seu em-

poderament.

5. Reforçar el treball i el vincle amb el grup de refe-

rents, i incorporar-ne de noves que estiguin en condicions 

de desenvolupar aquesta tasca. Les referents són una 

figura clau dins l’acció global de l’entitat, per l’empatia i 

acompanyament envers joves que es troben en risc de MF, 

ja que elles es van trobar en la mateixa situació.

6. Treballar en una creixent conscienciació política 

i ciutadana respecte a la pràctica del matrimoni forçat i 

en la formació de professionals que poden jugar un paper 

fonamental en la detecció de casos i finalment en l’abor-

datge.  
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02
Dades identificatives
2.1. Àmbit geogràfic on s’ha
desenvolupat

El projecte s’inicià l’any 2014, fou un projecte pi-

lot que s  l’àmbit territorial de la comarca del Gironès, i 

centrà les actuacions principals en els municipis de Salt 

i Girona, malgrat que també es van realitzar accions en 

altres punts del territori català. Degut al nombre de ca-

sos, la nostra atenció s’ha anat ampliant progressivament 

i fem suport també a altres poblacions de les diferents 

comarques del territori català. Mitjançant el treball en 

xarxa, atenem les demandes de col·laboració i suport que 

ens arriben d’arreu del territori.

2.2. Recursos: humans, materials i 
infraestructura

 L’associació està formada per la Junta Directiva, 

l’equip tècnic, les referents i altres voluntaris que hi parti-

cipen i donen suport als diferents projectes que desenvo-

lupa l’entitat. Totes les persones que en formen part tre-

ballen de manera conjunta i coordinada per dur a terme la 

nostra missió i els nostres objectius.

Durant aquest 2020 l’associació ha ampliat l’equip tècnic 

amb una persona més, degut al volum de projectes i de 

persones ateses que té l’entitat. També s’ha ampliat el 

nombre de voluntàries que participen en l’entitat, donant 

suport en diferents aspectes que completen la tasca de 

l’equip tècnic.

La Junta Directiva està formada per:

• Presidenta: Amèlia Barbero i Rivera

• Secretària: Carme Vinyoles i Casas

• Tresorer: Manel Serra i Pardàs

• Vocal: Pia Bosch i Codolà

• Vocal: Kholoud Haidour i El Ouazzari

• Suport tècnic: Dolors Lloveras i Sitjas

L’equip tècnic està format per:

• Coordinadora-psicòloga: Ariadna Vilà i Castelló

• Tècnica i referent: Kholoud Haidour i El Ouazzari

• Tècnica integradora: Ruth Rosique i Labarta

• Tècnica educadora: Núria Garcia Garcia

Les referents a partir de la seva pròpia experiència i co-

neixement de la comunitat ajuden en la detecció de casos 

i creen llaços d’empatia i confiança amb les joves —a ve-

gades adolescents— i dones afectades. En els seus inicis, 

van ser víctimes de MF i per diverses circumstàncies per-

sonals van poder evitar-lo, o bé —després d’uns anys— 

van aconseguir desfer-se del matrimoni i de les pressions 

familiars mitjançant la separació i el divorci.
Junta

Referents Equip
tècnic

Voluntaris

Missió
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De forma voluntària i emparant-se en la seva pròpia vi-

vència personal, donen suport a les joves i dones en el 

seu repte envers l’emancipació. Com també ajuden l’as-

sociació en el seu objectiu de sensibilització social (ses-

sions de formació i visibilització dels MF als mitjans de 

comunicació). Actualment, col·laboren amb nosaltres cinc 

referents; quatre d’origen subsaharià i una d’origen pakis-

tanès: Maimouna Kebbe, Aya Sima Fatty, Coumba Baldeh 

Balde, Mariama Carme Jadama Minteh i Sàdia Moubhasar.

Les persones voluntàries, que donen suport en els pro-

jectes de prevenció i intervenció, especialment en el de 

reforç acadèmic, i proporcionen a les joves que hi partici-

pen el seguiment i ajuda que necessiten en les diferents 

matèries curriculars, alhora que faciliten el treball de 

seguiment de l’equip tècnic. Durant aquest 2020, a més, 

s’han incorporat a l’equip de voluntàries dues advocades 

que ens ofereixen assessorament legal, i que, en ocasions, 

porten el cas d’alguna de les joves de l’associació, cosa que 

aporta a la nostra intervenció un coneixement important 

per al bon desenllaç dels processos judicials als quals al-

gunes de les joves han de fer front.

Actualment, comptem amb un total de set persones vo-

luntàries: quatre en el projecte de reforç acadèmic, una 

voluntària que imparteix classes d’alfabetització i de ca-

talà per a dues de les joves que estan en una etapa d’apre-

nentatge de la llengua i de coneixement de l’entorn i les 

dues advocades abans esmentades, una amb especialit-

zació de famílies i violència de gènere, i l’altra experta en 

estrangeria.

Aquest 2020, a més, hem tingut amb nosaltres dues es-
tudiants de pràctiques a l’entitat; una estudiant de psi-

cologia (30h) i l’altra alumna, criminòloga que cursa un 

postgrau de violències masclistes (100h), que han vol-

gut formar-se dins Valentes i Acompanyades, alhora que 

han aportat tots els seus coneixements, energia i ganes 

d’aprendre al nostre equip i els nostres projectes. 

El nostre lloc de treball està ubicat a l’Hotel d’Entitats 

de Salt on disposem d’un despatx amb l’equipament te-

lemàtic i informàtic necessari. Al mateix Hotel d’Entitats 

disposem de sales de reunions on es pot treballar i fer 

les sessions formatives, l’atenció psicològica i les classes 

de suport escolar i sessions d’empoderament. També es 

compta per a la realització d’altres activitats, si cal, amb el 

local de la Coordinadora d’ONG Solidàries de Girona, de la 

qual formem part i on tenim ubicada la nostra seu social. 

Cal destacar que aquest any, un cop finalitzat el confina-

ment, no vam poder tornar al despatx habitual de treball 

ja que l’equipament va romandre tancat durant tot el mes 

de juliol i agost. Per aquesta raó l’Ateneu Coma Cros ens va 

cedir un espai per poder continuar desenvolupant la tasca 

de l’entitat amb les condicions de treball adequades. 

Donació Ajuntament de Llançà
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2.3. Agents socials col·laboradors

Per dur a terme les accions cal la complicitat i l’es-

forç compartit de diferents àmbits: jurídic, educatiu, psi-

cològic, administratiu i polític, universitari i empresarial, 

que actualment ja està donant suport a la nostra tasca. 

Així doncs, establim els contactes amb tots els agents 

necessaris per al desenvolupament del projecte, definim 

els rols de cada un d’ells en totes les fases (prevenció, de-

tecció, intervenció/atenció, recuperació i sensibilització) i 

creem els mecanismes de coordinació:

• Fundació “la Caixa”: dona suport econòmic per 

a la realització de les accions i facilita la coordinació amb 

altres recursos propis que són molt necessaris: Casa Recés 

de la Fundació l’Esperança. Aquest any 2020 s’ha firmat 

un conveni intern amb termes de col·laboració econòmica 

fins a l’any 2022.

• Mossos d’Esquadra (Grup d’Atenció a la Vícti-
ma): s’ha establert una bona coordinació per a la detecció 

de casos, de les accions per a una atenció integral de les 

víctimes, de suport en la formació dels agents socials, de 

suport en les accions de sensibilització a les comunitats.

• Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania: 

treballem directament amb la tècnica referent de Girona 

dels matrimonis forçats i mutilació genital femenina. 

Donació Ajuntament de Girona. Cursa de la dona

• Diputació de Girona - Dipsalut: ens proporciona 

una part important dels recursos econòmics que necessi-

ta l’entitat. També ens facilita espais de formació i sensi-

bilització per a altres agents del territori.

• Institut Català de les Dones: dona suport in-

tegral al projecte de Valentes i Acompanyades, ja sigui 

econòmic, formatiu i de col·laboració en projectes con-

junts. 

• Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Girona: ofereix 

suport legal i col·laboració en alguns dels casos que reque-

reixen un assessorament i intervenció legal. 

• Universitat de Girona: s’ha donat suport a alum-

nes en risc i hem fet diverses formacions als estudiants, 

així com trobades institucionals per sensibilitzar sobre 

una violència que afecta també joves universitàries. A 

més a més, ens proposen la participació en diferents pro-

jectes de la universitat, i rebem estudiants en pràctiques i 

voluntariat.

• Subdelegació del Govern a Girona: ens coordi-

nem per a l’assessorament en temes d’estrangeria i d’al-

tres temes que són competències pròpies de l’organisme 

amb el Servei de la Unitat de Violència envers la Dona.

• AGE (Associació Gironina d’Empresàries): posa 

al servei del projecte la seva xarxa de contactes. 
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2.4. Coordinació amb els agents 
del territori i el treball en xarxa

El treball en xarxa i la col·laboració amb altres 

agents del territori és prioritari per poder fer una bona 

intervenció i acompanyament a les usuàries. Per això, Va-

lentes i Acompanyades interactuem permanentment amb 

altres entitats socials i agents del territori. 

A continuació citem els diversos espais en els quals 

participem amb reunions periòdiques. Uns espais on es 

concreten accions comunes relacionades amb l’àmbit de 

la violència de gènere en les seves diferents fases; sensibi-

lització, detecció, intervenció i recuperació.

• Coordinadora d’ONG Solidàries

• CNDC: Consell Nacional de Dones de Catalunya 

• Consell Municipal d’Igualtat de Gènere  

  (Ajuntament de Girona)

• Taula de Dones de Salt

• Taules municipals de treball per a la prevenció  

  i l’abordatge del MF i la MGF al Consorci de  

  Benestar Social Gironès-Salt

• TESS: Taula d’Entitats Socials de Salt

• Plataforma Unitària contra les Violències  
  de Gènere (Barcelona)

• Red Libres de MGF-UNAF (xarxa estatal)

• Red Estatal de Matrimonios Forzados  

  NO ACEPTO

Hem establert contacte i reunions de treball amb 

tots aquests agents del territori quan la situació ho reque-

reix: 

Ajuntament de Salt

Càritas Diocesana de Girona 

Casa Recés - Fundació de l’Esperança

Centres educatius d’arreu del territori català

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Coordinadora d’ONG Solidàries

Creu Roja Girona 

Diputació de Girona - Dipsalut

Fàbrica Jove Salt 

Fundació Ramon Noguera

Fundació SER.GI

Generalitat de Catalunya – DGAIA

Generalitat de Catalunya – Departament  
  d’Habitatge

Generalitat de Catalunya - Secretaria d’Igualtat,  

  Migracions i Ciutadania 

ICD - Institut Català de les Dones

IES Salvador Espriu

IES Vallvera

Mossos d’Esquadra

Policia Local

SBAS Serveis bàsics d’atenció social

SIAD Servei d’Informació i Atenció a les Dones

SIE Servei d’Intervenció Especialitzada

SMO Girona /EMO Salt (Espai Municipal  

  d’Ocupació)

Subdelegació del Govern de Girona

Universitat de Girona 

Xarxa Punt Òmnia
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03
Persones ateses 
3.1. Perfil i característiques en 
l’àmbit de la intervenció

3.1.1. ORIGEN 

Aquest any s’han atès 44 joves en l’àmbit d’in-

tervenció: d’aquestes joves, 24 segueixen amb Valentes 

i Acompanyades des de l’any anterior i 20 són les noves 

incorporacions que s’han fet durant l’any 2020. Cal desta-

car que del total de les vint joves, 6 només han necessitat 

assessorament puntual per part de la nostra entitat, ja 

sigui a elles directament o a les professionals que les han 

atès.

L’origen de les joves que han arribat a ViA és divers; 

durant aquest any hem acompanyat joves del Marroc, 

Gàmbia, el Senegal, Guinea-Conakry, Mali, el Camerun i 

el Pakistan. Saber l’origen de les noies que ens arriben és 

important per poder fer una bona intervenció, ja que les 

casuístiques sempre poden variar segons el seu entorn 

cultural. 

3.1.2.EDAT

La nostra acció va dirigida a les noies adolescents, 

joves i dones que pateixen l’amenaça d’un matrimo-

ni forçat, o bé ja s’ha perpetuat l’enllaç i necessiten un 

acompanyament i suport per iniciar el seu procés de re-

cuperació. 

En l’àmbit de la intervenció totes majors d’edat 

(excepte tres d’elles) la mitjana d’edat amb les joves a les 

quals hem acompanyat és de 22’3 anys. Tot i la joventut 

d’aquestes joves amb les quals treballem, algunes ja són 

mares, factor important que es té en compte a l’hora d’in-

tervenir. El gràfic mostra que el nombre més elevats de 

noies es troba entre les franges de 18 a 23 anys, que no és 

un dada atzarosa, sinó que està directament relacionada 

amb l’etapa amb més alt risc per perpetuar el matrimoni, 

per tant, més vulnerables. Són edats en què les noies ja 

han d’estar casades segons els designis culturals.

19
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3.1.3. NIVELL FORMATIU

El gràfic mostra el nivell formatiu que tenen les 

noies que estem atenent. Del total de les 38 joves, 4 no 

tenen estudis homologats, 6 han finalitzat l’educació 

primària, 11 han cursat estudis secundaris (9 han fina-

litzat l’ESO i 2 han fet un PQPI-programa de qualificació 

professional inicial), 3 joves han finalitzat batxillerat, 11 

joves han fet cicles formatius (4 cicles formatius de grau 

mitjà i 7 cicles formatius de grau superior) i 7 joves han 

cursat/estan cursant estudis universitaris. 

Les noies que no tenen formació o bé tenen finalit-

zada l’educació primària (fins a 6è) són aquelles que han 

vingut reagrupades (ja sigui per la seva família extensa o 

bé pel seus marits) des del seu país d’origen, on allà no 

se’ls ha permès estudiar i un cop aquí tampoc han tingut 

aquest dret. Són noies alfabetitzades amb la seva llengua 

materna, però tenen un baix coneixement de la llengua 

catalana o castellana (escrita i oral). La resta de noies te-

nen formació reglada que els ha permès, o bé seguir amb 

el seu itinerari acadèmic o bé formar-se per accedir al món 

laboral. Cal destacar que és imprescindible que les noies 

segueixin els seus estudis i itineraris formatius perquè és 

un factor de protecció per a elles, ja que és la via per a la 

seva llibertat. I no només per introduir-se al sector profes-

sional, sinó també perquè els permet desenvolupar-se en 

tots els nivells i així poder dibuixar el seu projecte de vida.

3.1.4. SITUACIÓ FAMILIAR

En aquest gràfic es mostra la situació de l’any 2020 

de les noies que estem acompanyant. La tipologia fami-

liar reflecteix les conseqüències de dir no a un matrimoni 

forçat o bé desfer-lo. El perfil queda distribuït de la mane-

ra següent: 8 són dones monomarentals (el terme mono-

marental és per indicar aquelles dones que conviuen so-

les amb el seu fill/filla), 11 joves viuen en família nuclear 

(viuen amb els seus pares perquè han pogut mantenir els 

vincles amb les seves famílies), 1 jove viu amb la família 

extensa i 24 viuen soles o bé amb altres persones amb les 

que no tenen vincle familiar.

Unes altres 10 joves viuen temporalment en els 

pisos que l’entitat té (mitjançant conveni amb el Depar-

tament d’Habitatge de la Generalitat) en diferents muni-

cipis. I 5 més viuen en un recurs d’habitatge a Barcelona. 

De les 10 joves dels pisos, cal destacar que durant l’any 

les altes i baixes del recurs van variant en funció de les 

circumstàncies personals de les joves i/o el compliment 

dels seus plans d’acompanyament individuals (PAI). Són 

noies que necessiten, en moltes ocasions, abandonar la 

llar familiar actual perquè, si no, les pressions, el xantatge 

emocional i en situacions extremes la violència física i se-

xual poden augmentar considerablement si ella continua 

residint-hi. 

Durant l’any 2020, 9 de les joves disposen d’un pis 

o habitació de lloguer propi, tot i que es troben amb obsta-

cles econòmics i administratius per poder fer front. Dones 

separades que tenen ingressos baixos o prestacions molt 

modestes que no poden assumir l’envergadura econòmica 

d’un habitatge, i cal afegir-hi la càrrega familiar de fills o 

filles que puguin estar sota la seva tutela. Cal ressaltar 

que són dones que quan es separen no tenen el suport 

econòmic de la seva exparella, ja que no són matrimonis 

legalment registrats i davant la llei no tenen validesa. Fet 

que comporta que sigui molt complex lluitar per aquest 

dret davant dels tribunals. O bé perquè han decidit lliure-

2
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ment marxar i les consideren unes dones repudiades sen-

se cap mena de dret dins de la seva comunitat i/o família. 

3.1.5. SITUACIÓ LABORAL

La situació econòmica i laboral de les noies acos-

tuma a ser molt precària, ja que moltes d’elles no tenen 

ingressos fixos i algunes es troben en unes edats en què 

dediquen el seu temps als estudis. 

Durant aquest 2020, 14 de les noies han estat en 

situació d’atur, 7 de les quals han pogut accedir a la pres-

tació econòmica de la renda activa d’inserció (RAI), una 

prestació pública de 430,27€, durant onze mesos (període 

prorrogable fins a un màxim de tres renovacions), que es 

concedeix per ser acreditada com a víctima de violència 

de gènere o violència domèstica; 14 de les joves ateses 

han estat en situació laboral activa, algunes de les quals 

tenen contracte indefinit i d’altres contracte temporal, fet 

que evidencia la poca estabilitat econòmica que tenen i, 

per tant, això els dificulta poder pagar les despeses per 

cobrir les necessitats bàsiques (alimentació, roba, habi-

tatge i productes d’higiene personal i cures). Aquest any, 

a més, s’han de sumar les dificultats causades per la si-

tuació excepcional de la pandèmia, que ha causat encara 

més inestabilitat laboral i dificultats econòmiques, tant a 

aquelles joves que han patit ERTO a les seves feines, com 

també a aquelles que no hi han pogut accedir a causa del 

tancament i cessament de l’activitat laboral en l’àmbit te-

rritorial.

La resta de les joves (16) són estudiants. D’aques-

tes últimes, 3 estan treballant alhora que acaben els estu-

dis, i una d’elles està cobrant una prestació pública (RAI).
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3.1.6. SITUACIÓ ADMINISTRATIVA

La situació administrativa de les joves i dones 

que atenem és important tenir-la en compte, ja que ens 

permet detectar quines seran les línies d’intervenció i la 

seva priorització. Malauradament el marc legislatiu d’es-

trangeria del país marca quins drets tens i quins no, i això 

influeix directament en el procés de recuperació de la noia 

perquè li permetrà o no accedir a recursos i serveis. La 

denúncia és el tràmit amb més pes en tot aquest procedi-

ment, perquè sobre la base d’aquesta denúncia les noies 

podran obtenir documentació o no. Interposar denúncia 

no és una situació fàcil per a les noies, perquè algunes 

d’elles no ho volen fer per diversos motius emocionals i 

psicològics completament comprensibles. Per això, en al-

gunes situacions, sota la condició de “circumstàncies ex-

cepcionals” s’ha pogut tramitar la documentació.

Majoritàriament les noies tenen NIE (número 

d’identitat d’estranger), concretament 25, cosa que els 

permet residir i treballar, però cal destacar que algunes 

d’elles han obtingut el NIE per haver-se casat i això les 

situa en una situació de vulnerabilitat perquè si deci-

deixen separar-se reben l’amenaça que es quedaran sense 

documentació. Un xantatge emocional i de control que 

sol utilitzar sovint el marit o la família per mantenir-les 

sotmeses.  

Un 34% (15) tenen DNI, ja sigui per nacionalitat 

sobrevinguda o perquè han nascut a Catalunya (en el cas 

que els progenitors tinguin NIE, són ells els responsables 

de tramitar el DNI si la filla ha nascut a Catalunya). El 

percentatge més baix es troba amb noies que tenen pas-

saport i, per tant, es troben en situació irregular admi-

nistrativa, fet que no significa que no tinguin drets, ans 

al contrari. Per tant, requereixen una intensitat d’acom-

panyament per poder obtenir la documentació o bé per 

fer tots els passos necessaris per poder-la aconseguir. La 

situació administrativa no hauria de ser un obstacle quan 

se’t vulneren drets, però actualment està essent així.

Aquest gràfic mostra la realitat que van viure les noies que 
ens van arribar l’any 2020.
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Un total de 20 joves són les que ens foren deriva-

des a l’entitat per trobar-se en risc de patir o haver patit 

un matrimoni forçat, deixant a part les joves que ja s’es-

tan acompanyant dels anys anteriors. S’han pogut evitar 8 

matrimonis forçats s’ha proporcionat a les joves habitatge 

o bé algun altre recurs residencial, ja que s’han vist obli-

gades a fugir de les seves famílies. En tots els casos s’ha 

pogut prevenir no només amb a nostra tasca, sinó també 

amb el treball coordinat i en xarxa amb altres entitats i 

organismes. En un cas, es va aconseguir evitar un viatge 

imminent amb l’objectiu de casar la jove al país d’origen. 

Pel que fa a 6 de les joves, malauradament el casament 

ja s’havia perpetuat, i per tant, se les ha acompanyat per 

poder desfer el matrimoni. Tots aquests matrimonis han 

estat inscrits al Registre Civil i s’han iniciat tots els trà-

mits per fer efectiva la separació, 4 d’elles mares.

Quan parlem de risc neutralitzat fem referència a 

joves a les quals no s’ha verbalitzat un possible casament 

o bé un viatge, però sí que han estat patint coaccions, 

pressions i en algunes ocasions amenaces i agressions 

físiques per controlar i restringir la seva llibertat de mo-

viment, de relacions socials, d’espais de participació, de 

forma de vestir, d’assistència a formacions/estudis acadè-

mics... Realitat que posa de manifest uns alts indicadors 

de risc que en un futur pugui ser casada a la força.

Aquest any tenim una jove que, tot i arribar a l’as-

sociació cercant ajuda per evitar el seu matrimoni forçat, 

finalment va decidir continuar endavant amb el matrimo-

ni pactat per la seva família i no es va poder evitar el ma-

trimoni. Cal ser conscients que com a entitat no podem 

obligar ni prohibir res, ja que estaríem actuant en contra 

dels nostres principis. S’ha de permetre a les usuàries la 

llibertat de decidir, tot i posar molts esforços i persones 

per fer que canviïn d’opinió. Elles assumeixen les con-

seqüències dels seus actes i això és el que realment els fa 

sentir lliures, malgrat que les seves decisions no estiguin 

acord amb els nostres arguments. El nostre oferiment a 

aquesta jove d’acompanyar-la sempre ha estat ferm en 

el cas que canviï d’opinió i vulgui separar-se, i sap que té 

l’opció de poder-ho fer. 

Independentment de la casuística, des de l’asso-

ciació les acompanyem perquè puguin construir un nou 

projecte de vida lliure i autònom. Cal tenir en compte que 

sovint els processos de recuperació són lents i que reque-

reixen temps i molt d’esforç, però és important que les 

dones percebin el suporti la seguretat necessàries per fer-

hi front. 

A continuació, mostrem un gràfic comparatiu de 

les derivacions realitzades els anys 2019 i 2020. Un total 

de 31 noies són les que ens van arribar i aquests són els 

resultats obtinguts. Sempre tenint present que les dife-

renciem de les noies que estem atenent però que foren 

derivades anys anteriors als esmentats.
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04
Metodologia i activitats realitzades

4.1Àrea d’intervenció

Davant la detecció d’un cas es té en compte sem-

pre la seva especificitat, donat que cada persona té la seva 

història de vida, circumstància personal i habilitats; tot 

això és el que genera unes necessitats diferents per a ca-

dascuna d’elles. Malgrat aquest tractament personalitzat 

que cal oferir, hi ha unes línies clares d’intervenció comu-

nes que defineixen una proposta d’intervenció pensada 

per garantir la protecció i seguretat, el suport emocional i 

psicològic i l’acompanyament necessari. 

Davant d’una jove major d’edat es posen en fun-

cionament els dispositius següents: 

• Establim la forma de mantenir el contacte i la 

relació amb ella davant la possible situació d’aïllament 

que pot patir instada per la família i treballada durant un 

cert temps. Perfectament conscients que la filla podria no 

acceptar la unió o un viatge de tornada al país, hi ha pares 

que propicien la seva incomunicació amb les amistats i 

especialment amb persones que en un moment donat po-

drien donar-li suport i frustrar les seves intencions, com 

ara, mestres, assistents socials...

• Els oferim un acompanyament integral en la 

decisió presa per afrontar el conflicte intern de la jove, 

per empoderar-la, donar-li força i confiança, dissenyar 

perspectives de futur i informar-la dels recursos que té 

disponibles. Ho treballem mitjançant un pla de treball in-

dividualitzat, que desenvolupa vuit àmbits d’intervenció: 

àrea psicoemocional, d’habitatge, formació, laboral, xarxa 

social i familiar, salut, econòmic i juridicoadministratiu. 

Aquest acompanyament té una data de finalització flexi-

ble, en adaptem al ritme de les noies i marquem objectius 

a curt i a llarg termini. Cada situació té la seva complexi-

tat, que obliga a fer que els plans de treball siguin molt 

dinàmics i canviants. L’objectiu final d’aquest treball és 

que esdevinguin dones totalment lliures i autònomes.

• Donem un suport socioemocional amb l’equip de 

referents que formen part de l’associació. Elles són dones 

que a través de la seva pròpia experiència personal (en 

alguns dels casos) i coneixement de la comunitat ens aju-

den a detectar possibles joves que es trobin en situació 

de risc, creen vincles de confiança i empatia amb la jove 

per així poder-la acompanyar en aquesta situació tan dura 

i amenaçadora. A més a més, elles també participen en 

alguns dels actes i accions de sensibilització perquè les 

persones que hi assisteixen puguin conèixer la verdadera 

realitat a la qual s’enfronten i el cost tan alt que paguen 

per rebel·lar-se. Es coordinen directament amb l’equip tèc-

nic per fer un millor seguiment i intervenció de la usuària.

• Si el procés és llarg i requereix una atenció psi-

cològica específica, comptem amb la tasca del psicòleg o 

psicòloga especialitzat. L’equip de Valentes i Acompanya-

des ha comptat durant l’any 2020 amb tres professionals 
que fan el seguiment psicoemocional d’aquestes dones. 

La freqüència de les sessions ve determinada per la situa-

ció personal i emocional que estigui vivint la usuària. Per 

tant, entre ella i el/la professional pautaran quina serà la 

temporalitat d’aquesta intervenció i es coordinarà amb 

l’equip tècnic per tal de fer un seguiment més exhaustiu 

del procés de millora de cadascuna d’elles.

• Disposem de tres pisos d’acollida temporal. Per 

mitjà d’un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de la Ge-

neralitat de Catalunya, on han estat acollides un total de 
10 noies i 3 menors d’edat. Són pisos d’acollida tempo-

ral, on les noies que estaven patint un risc imminent de 

matrimoni forçat (la majoria d’elles víctimes de violència 

física i/o sexual) poden refugiar-se i començar un nou 

projecte de vida lluny de l’entorn hostil i violent en què 

es trobaven. En aquests casos, a través de serveis socials, 

es tramiten les ajudes econòmiques (RAI) corresponents 

perquè elles puguin tenir alguns ingressos. A més a més, 
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l’associació cobreix les seves necessitats bàsiques, forma-

tives i de salut, i les despeses mensuals (llum, lloguer, ai-

gua i gas) quan les noies no tenen ingressos per poder-hi 

fer front. Un cop disposen de mitjans econòmics, se’ls re-

percuteix una part proporcional del que poden assumir. 

• Proporcionem suport i assessorament (i inter-

venció conjunta si cal) a tots els agents del territori que 

ens ho demanen. Col·laborem activament en xarxa i apor-

tem la nostra expertesa en matrimonis forçats per tal de 

facilitar eines als professionals per abordar i aturar un 

possible matrimoni forçat o bé per poder-lo desfer. Les de-

rivacions poden venir de diferents vies. 

Dades quantitatives 

Abordatge matrimonis forçats 

Les joves arriben a Valentes i Acompanyades a 

través de diferents vies: els diferents agents del 

territori ens deriven usuàries per fer atenció i/o 

intervenció. Cal dir que en algunes derivacions 

únicament donem suport al professional que fa 

l’abordatge aportant la nostra experiència en 

matrimonis forçats i incorporant-nos a la cadena 

d’intervenció com un eslavó més.

També arriben a través de les referents, per inicia-

tiva pròpia, i en ocasions, per altres ciutadans.

58 joves ateses durant el 2020:

24 joves usuàries de continuïtat d’anys anteriors.

20 noves usuàries el 2020 de les quals:
14 s’hi han incorporat com a usuàries amb intervenció.

6 només han necessitat assessorament puntual per part de ViA.

14 adolescents participants en el projecte de reforç acadèmic 

(àmbit prevenció).

Atenció psicològica
Reben suport i acompanyament emocional, però 

en algunes ocasions aquesta ajuda no és suficient 

i cal una atenció psicològica especialitzada per 

treballar possibles situacions traumàtiques i molt 

complexes.

10 usuàries han rebut atenció psicològica especialitzada.

Treball en xarxa
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Pisos d’acollida temporal (PAT)
Disposem de 3 pisos d’acollida temporal per a 

aquelles joves i dones, amb o sense fills, que hagin 

de sortir del seu domicili familiar amb caràcter 

molt urgent i que no tinguin cap suport social ni 

familiar de què disposar.

Pis 1 (4 places per a persones soles):

- 8 joves (19-21 anys)

- 4 noves incorporacions

- 1 tutoria de seguiment setmanal d’acord amb el pla de treball 

individualitzat

Pis 2 (2 places per a dones monomarentals):

- 1 jove amb la seva filla i la seva germana (amb acollida de cap 

setmana dels seus dos germans)

- 1 tutoria de seguiment setmanal d’acord amb el pla de treball 

individualitzat

Pis 3 1 jove amb el seu fill 

1 tutoria de seguiment setmanal d’acord amb el seu pla de tre-

ball individualitzat

Intervenció amb les noves usuàries 2020
Desenvolupament del Pla d’acompanyament per-

sonal (PAP), amb 8 àmbits d’intervenció: psicoe-

mocional, d’habitatge, formació, laboral, xarxa 

social i familiar, salut, econòmic i juridicoadmi-

nistratiu. Aquest acompanyament no té una data 

de finalització, sinó que ens adaptem al ritme de 

les noies i establim objectius a curt i a llarg termi-

ni, que es revisen cada sis mesos.

5 PAI  
9 intervencions i acompanyaments en algun dels àmbits, 

sense necessitat de PAI

RESULTAT:
3 risc MF (tots ells neutralitzats)
6 matrimonis evitats
1 matrimoni no evitat 
4 matrimonis desfets

Assessorament i suport
Mitjançant les eines de coordinació establertes en 

el nostre treball en xarxa, proporcionem suport i 

assessorament a altres organismes i entitats per 

treballar la prevenció o el seguiment de casos 

que no necessiten la incorporació a ViA com a 

usuàries.

6 casos 
-Servei d’Informació i Assessorament de Dones Figueres (SIAD): 

1 cas

-Consorci d’Acció Social la Garrotxa: 1 cas

-Centres educatius: 1 cas

-Equip Bàsic d’Atenció Social i Primària de Palafrugell: 1 cas

- Grup d’Atenció a la Víctima SCF: 1 cas

-Professional externa a ViA: 1 cas

Baixes
Usuàries que durant el 2020 han deixat de formar 

part de l’associació per diversos motius.

13 usuàries
- 6 per finalització del procés amb èxit 

- 3 per baixa voluntària 

- 3 per ser només un assessorament o seguiment puntual sense 

continuïtat

- 1 per no ser el perfil de matrimoni forçat
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Ajuts econòmics
Facilitem ajuts econòmics a les usuàries que tin-

guin més dificultats a l’hora d’haver d’afrontar al-

gunes despeses necessàries, les quals formen part 

del pla de treball individualitzat.

Un total de 6.957,78 euros
16 usuàries han rebut ajudes en conceptes de:

- Alimentació

- Roba

- Lloguer

- Taxes administratives

- Transport per estudiar i/o treballar

- Matrícules per a formació

- Material per a formació acadèmica

- Medicaments

- Productes d’higiene íntima

- Honoraris i tràmits d’advocats   

Acompanyament socioemocional per part 
de les referents
Un suport que complementa i reforça la part tèc-

nica, és així de més qualitat i més adaptat a la si-

tuació particular de cada una d’elles.

6 usuàries han estat acompanyades per l’equip de referents du-

rant l’any.

Davant d’una menor d’edat el cas es posa en coneixement de la Direcció General d’Atenció a la Infància i dels Mossos 

d’Esquadra perquè pugui actuar la Fiscalia i establir mesures de protecció per a la menor i entrar en els circuits formals de 

la DGAIA dissenyats per donar atenció i protecció a aquestes menors d’edat. 



Memòria 2020

22

4.2. Àrea de prevenció

Projecte de reforç socioeducatiu 

Durant aquest 2020 les activitats previstes per ViA 

s’han vist profundament alterades a causa de la pandèmia 

per covid-19. 

En primer lloc, i sobretot, ha afectat el projecte 

en l’àmbit de la prevenció de reforç acadèmic. Els cons-

tants canvis i restriccions d’activitats i mobilitat han fet 

impossible desenvolupar el projecte amb normalitat. De 

fet, durant molts mesos s’ha intentat anar adaptant-ho a 

les possibilitats de cada moment, però finalment s’ha de-

cidit donar per finalitzat el projecte tal com es coneixia, i 

mantenir-lo com a sessions de reforç acadèmic individual 

o per parelles, aplicat a assignatures concretes. 

Mitjançant els voluntaris de l’entitat, la majoria 

provinents del món de l’ensenyament, s’han mantingut 

les classes de reforç en aquelles assignatures que les jo-

ves no havien superat, com a manera de continuar donant 

suport en els estudis, i sobretot, per no perdre el contacte 

i el vincle amb l’entitat.

A finals d’aquest any 2020 des de l’equip tècnic 

s’ha començat a redissenyar aquest projecte anticipant 

una possible situació de llarga durada del que està pas-

sant amb la pandèmia. Durant aquest any s’està desenvo-

lupant un nou projecte pilot dins l’àrea de sensibilització, 

que es durà a terme en un dels instituts que actualment 

ja col·labora amb nosaltres. Aquest projecte es centra en 

el treball amb alumnes de secundària i també amb els 

professors, per donar-los eines que els facilitin la detec-

ció de casos de matrimonis forçats i la intervenció dins el 

context escolar.  

 

PERSONA NIVELL D’ESTUDIS NIVELL ASSOLIT

1 4t d’ESO Passa a batxillerat

2 Nova incorporació 1r d’ESO

3 4t d’ESO Passa a batxillerat

4 3r d’ESO Passa a 4t d’ESO

5 3r d’ESO Baixa del recurs

6 1r de batxillerat Passa a 2n de batxillerat

7 1r d’ESO Passa a 2n d’ESO

8 1r d’ESO Passa a 2n d’ESO

9 Nova incorporació 1r d’ESO

10 1r d’ESO 2n d’ESO

11 1r d’ESO 2n d’ESO

12 Nova incorporació 1r d’ESO

13 1r d’ESO 2n d’ESO

14 2n d’ESO 3r d’ESO

15 1r d’ESO 2n d’ESO

Participació acte Mutilació genital femenina
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05
Comunicació i sensibilització
5.1. Formacions externes i  accions 
de sensibilització

Al llarg d’aquest 2020 s’han dut a terme un total 

de 25 accions de formació i/o sensibilització externes, i 
s’ha arribat a un total de 819 persones. En el quadre se-

güent es mostren les dades més rellevants sobre aquestes 

accions de formació o sensibilització, nombre d’assistents 

desagregat per sexes, temàtica principal (si és sobre ma-

trimonis forçats o altres temes, com violència de gènere 

en general o altres) i l’àmbit territorial on van tenir lloc. És 

important recalcar que, a causa de la situació de pandè-

mia, la immensa majoria de les accions han estat en línia, 

ja que la presencialitat no ha estat possible durant gran 

part de l’any. 

En referència al públic receptor de les accions, es 

pot dividir entre ciutadania en general (per exemple, en 

el cas de la xerrada en commemoració del 25N), públic 

especialitzat del tercer sector o d’altres àmbits professio-

nals (per exemple, les sessions amb Dipsalut) i estudiants 

en formació.

Concert Solidari Clara Peya
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DATA NOM ORGANITZADOR TOTAL
ASSISTENTS DONES HOMES ÀMBIT

TERRITORIAL

27/01 Formació MF Ajuntament Arbúcies 14 11 3 Provincial

01/02
Explicació de l’associació Va-
lentes i Acompanyades dins del 
projecte Revolta de Salt

Òmnium Cultural 40 28 12 Municipal

6/02 La violència dels MF Associació Legki Yakaru 30 27 3 Local

11/02
Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Celrà

Ajuntament de Celrà 8 8 0 Provincial

4/03 Formació MF
Ajuntament de Llagos-
tera

13 10 3 Provincial

5/03 Xerrada informativa sobre els MF
FEDAC Sant Narcís (CFGS 
Integració Social)

10 7 3 Provincial

27/05
Cicle Dialoguem sobre la res-
ponsabilitat social en temps de 
crisi-violències

Càtedra Responsabilitat 
social

20 17 3 Provincial

09/07
Xerrada "Racisme i regressió dels 
drets socials"

CUP-Alternativa
Llagostera

25 18 7 Municipal

10/07
Els matrimonis forçats i la seva 
intervenció des de ViA

Fatou Touray (Instagram) 40 35 5 Provincial

24/07 Formació MF
Facultat d’Infermeria
Universitat de Múrcia

18 14 4 Nacional

25/07 Formació MF
Facultat d’Infermeria
Universitat de Múrcia

18 14 4 Nacional

17/09
Xerrada "Els matrimonis forçats: 
una violència invisible"

Biblioteca de les Planes 
d'Hostoles

13 10 3 Provincial

09/10
Formació Dipsalut: MF i la seva 
intervenció des de ViA

DIPSALUT Girona 5 5 0 Local

27/10

II Congrés Internacional per 
l’Erradicació de les Violèn-
cies Masclistes: taula rodona 
"Resposta a la Covid-19 a peu de 
serveis"

Institut Català de les 
Dones

260 230 30 Internacional
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05/11 Els MF. Taula MF/MGF Llagostera
Ajuntament de Llagos-
tera

6 6 0 Provincial

06/11
Formació Dipsalut: MF i la seva 
intervenció des de ViA

DIPSALUT Girona 6 6 0 Local

07/11
Plataforma Unitària contra les 
Violències Masclistes

Plataforma Unitària 
contra les Violències 
Masclistes

60 52 8 Autonòmic

09/11
Xerrada sobre violències de gène-
re invisibles: MF

IES Vallvera 21 12 9 Local

19/11
Taula rodona "Endinsa't al Com-
promís Social de la UdG"

Unitat Compromís Social
de la Universitat de 
Girona

35 30 5 Local

24/11
Els matrimonis forçats i la 
seva intervenció des de ViA

Institut Lluís Compan-
ys de Ripollet

42 33 9 Provincial

25/11
Davant les violències masclis-
tes, justícia feminista

Marea Lila de Lleida 31 27 4 Autonòmic

27/11
Els matrimonis forçats i la seva 
intervenció des de ViA

Consell Comarcal del 
Baix Empordà

5 5 0 Provincial

03/12

Els matrimonis forçats i la seva 
intervenció des de ViA: “Els ma-
trimonis forçats: una violència 
invisibilitzada"

Col·legi de Treballadors 
Socials de Catalunya

5 5 0 Local

09/12
Acte ViA: Sense por a la llibertat. 
Xerrada de l’escriptora i feminis-
ta Najat El Hachmi

Valentes i Acompanyades
99 (70 en 
streaming)

25 4 Local

22/12
Els matrimonis forçats i la seva 
intervenció des de ViA

Universitat de Girona 44 33 11 Local
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5.2. Formacions d’equip

Les formacions rebudes durant aquest any per 

l’equip tècnic han estat centrades en diferents aspectes 

relacionats amb la intervenció directa que fem amb les 

participants en projecte, així com a capacitar i enfortir 

l’equip amb eines, estratègies i coneixements per millorar 

la seva intervenció professional. 

Aquest 2020 l’equip tècnic ha rebut un total de 

19 sessions formatives corresponents a diferents àmbits 

de la feina que es fa a Valentes i Acompanyades, encara-

des principalment a ampliar els coneixements de l’equip 

humà en matèria de violència de gènere, àmbit educatiu i 

familiar, estrangeria i immigració, entre d’altres. A conti-

nuació es detallen en el quadre explicatiu següent:

FORMACIÓ per a les TÈCNIQUES ViA

DATA NOM DE LA FORMACIÓ POBLACIÓ PERSONA DE CONTACTE
Principis 
2020

Atenció amb perspectiva de gènere i treball en VM Barcelona
Oriol Casacuberta - Treball 
Afers i Famílies

Febrer Videoconferència Nesrin Abdullah Barcelona Anna Coll-ICD

18/02
10/03
12/05
22/05
09/06
15/09
13/10
15/12

Supervisió/formació equip terapèutic ViA
Barcelona / 
En línia

Doctor Jorge Barudy

4/5 Com puc millorar la meva comunicació amb els meus familiars? En línia Fundació Pere Tarrés

6/5 Prevención del racismo, la xenofobia y la homofobia en la escuela En línia Fundació Pere Tarrés

13/5 Educación emocional en entornos educativos En línia Fundació Pere Tarrés

13/5 Cómo potenciar la creatividad y las inteligencias múltiples En línia Fundació Pere Tarrés

1/12 Origen i diferències del dret i el dret d'asil En línia Fundació Ficat

3/12 Dret administratiu d'estrangeria En línia Fundació Ficat

9/12 Dones i estrangeria En línia Fundació Ficat

10/12 Menors no acompanyats/ades En línia Fundació Ficat

15/12 Ciutadans/anes de la UE En línia Fundació Ficat
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5.3. Els mitjans de comunicació 

Són una font de visibilització de realitats que queden amagades, com és el cas dels matrimonis forçats. Gràcies a 

alguns d’ells, hem pogut donar veu a les històries de vida de les noies que viuen aquesta situació i també poder explicar a 

la ciutadania quina és la nostra tasca i com ho fem per combatre aquest tipus de violència contra la dona tan específica i 

complexa.

“El conseller El Homrani presenta el Protocol 
per la prevenció i l’abordatge del matrimoni 
forçat a Catalunya”

MITJÀ: Govern.cat

DATA DE PUBLICACIÓ: 02/03/2020

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el 

Homrani, i el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, 

Oriol Amorós, van presentar el Protocol per la prevenció i 

abordatge del matrimoni forçat a Catalunya. I explicaren 

les fases de què consta el Protocol; prevenció, detecció, 

atenció i recuperació.

Enllaç: https://govern.cat/salapremsa/notes-prem-

sa/383069/conseller-homrani-presenta-protocol-preven-

cio-abordatge-del-matrimoni-forcos-catalunya

“Casar algú a la força és una cruel violència 
masclista”

MITJÀ: El Punt Avui

DATA DE PUBLICACIÓ: 03/03/2020

Entrevista al conseller Chakir El Homrani a El Punt Avui 

amb motiu de la presentació del Protocol per la preven-

ció i l’abordatge del matrimoni forçat a Catalunya.

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/

article/5-societat/1750482-casar-algu-a-la-for-

ca-es-una-cruel-violencia-masclista.html

PREMSA ESCRITA I DIGITAL
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“El preu que paguen les noies per dir ‘no’ a un 
matrimoni forçat és molt alt”

MITJÀ: Diari Ara

DATA DE PUBLICACIÓ: 05/03/2020

Entrevista a la coordinadora per explicar el fenomen dels 

matrimonis forçats a Catalunya, quina incidència tenen i 

quina és la manera d’intervenir de l’associació.

Enllaç: https://www.ara.cat/comarquesgironines/

ARIADNA-VILA-paguen-matrimoni-forcat_0_2411158869.

html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_

campaign=ara

“El matrimoni forçat és una violència molt 
invisible i no segueix un patró determinat”

MITJÀ: Solidaries.org

DATA DE PUBLICACIÓ: 22/05/2020

Entrevista a la coordinadora de l’entitat en el qual explica el 

fenomen del matrimoni forçat i les seves característiques i 

conseqüències emocionals, socials i psicològiques.

Enllaç:
https://www.solidaries.org/actualitat/noticies/ariad-

na-vila-de-valentes-i-acompanyades-el-matrimoni-for-

cat-es-una-violencia-molt-invisible-i-no-seg/

“Les dones que es rebel·len a un matrimoni 
forçat estan obrint camí”

MITJÀ: El Punt Avui

DATA DE PUBLICACIÓ: 29/06/2020
Entrevista a la coordinadora de l’associació en la qual ex-

plica la forma com intervenen per acompanyar les noies 

que estan en risc de patir o pateixen un matrimoni forçat 

i evitar-lo

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-

societat/1812402-les-dones-que-es-rebel-len-a-un-matri-

moni-forcat-estan-obrint-cami.html

“Hi ha un discurs antiracista que perpetua el 
racisme i l’explotació”

MITJÀ: El Punt Avui

DATA DE PUBLICACIÓ: 07/07/2020

Entrevista a dues referents de l’associació que no única-

ment parlen de la violència del matrimoni forçat, sinó com 

el discurs antiracista que ens envolta genera més racisme i 

explotació dels drets de les persones migrants.

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/arti-

cle/5-societat/1816253-hi-ha-un-discurs-antiracis-

ta-que-perpetua-el-racisme-i-l-explotacio.html?cca=1

  

“No esteu soles”

MITJÀ: El Punt Avui

DATA DE PUBLICACIÓ: 08/03/2020

La periodista i membre de la Junta de l’associació Carme 

Vinyoles escriu un article d’opinió sobre les situacions tan 

cruels i violentes que viuen les noies que pateixen un ma-

trimoni forçat, en què ressalta la importància del treball en 

xarxa per poder ajudar aquestes noies a tirar endavant el 

seu projecte de vida.

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-ar-

ticles/1752309-no-esteu-soles.html

“El nou Protocol ajudarà a emergir més casos 
de matrimonis forçats”

MITJÀ: Xarxanet.org

DATA DE PUBLICACIÓ: 06/03/2020

Arran de la presentació del nou Protocol sobre l’abordat-

ge dels matrimonis forçats, entrevisten la coordinadora 

per saber amb més profunditat què són els matrimonis 

forçats i quin paper tindrà el Protocol per a la intervenció 

d’aquesta violència.

Enllaç: https://xarxanet.org/internacional/noticies/

ariadna-vila-el-protocol-ajudara-emergir-mes-ca-

sos-de-matrimonis-forcats
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Cursa de la Dona contra el matrimoni 
forçat

MITJÀ: El Punt Avui

DATA DE PUBLICACIÓ: 16/09/2020

L’Ajuntament de Girona i l’Associació Esportiva Esports Parra 

organitzen anualment la Cursa de la Dona a Girona. La situa-

ció de la COVID-19 ha comportat transformar aquesta cursa 

i fer-la en un altre format per seguir reivindicant els drets de 

les dones mitjançant la promoció dels hàbits saludables de 

l’exercici físic. Enguany, es destinaran els diners recaptats a 

l’associació Valentes i Acompanyades, per visibilitzar la “cur-

sa” que també han de fer altres dones per poder aconseguir 

els seus somnis i la seva llibertat. Dones que pateixen o que 

han patit la violència d’un matrimoni forçat.

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-arti-

cles/1849377-cursa-contra-el-matrimoni-forcat.html

“Volem llibres, no marits» és el clam de lli-
bertat de les joves rebels”

MITJÀ: El Punt Avui

DATA DE PUBLICACIÓ: 21/12/2020

Entrevista a Carme Vinyoles, cofundadora de l’entitat, en 

què explica la duresa del matrimoni forçat, que és una de 

les manifestacions més extremes de la societat patriarcal. 

Explica que el matrimoni forçat esdevé un fre per al progrés 

col·lectiu, és a la vegada causa i efecte de desigualtat per-

què perpetuaun sistema patriarcal que es basa en la sub-

missió de la dona al mandat del pare, del marit, del germà i 

dels homes del grup.

Enllaç: https://www.elpuntavui.cat/societat/arti-

cle/1896236-volem-llibres-no-marits-es-el-clam-de-lli-

bertat-de-les-joves-rebels.html?tmpl=print

“Dones que es rebel·len contra el matrimoni 
forçat”

MITJÀ: Televisió de Catalunya, telenotícies
DATA DE PUBLICACIÓ: 02/03/2020
Breu entrevista a una usuària de l’associació Valentes i 

Acompanyades i a Carme Vinyoles (membre de la Junta) 

en la qual s’expliquen les conseqüències del matrimoni 

forçat a través del testimoni de la jove.

Enllaç: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoti-
cies/dones-que-es-rebellen-contra-el-matrimoni-forcat/
video/6033011/

“La Generalitat presenta el nou Protocol per 
l’abordatge i la prevenció dels matrimonis 
forçats a Catalunya”

MITJÀ: RTVE, telenotícies
DATA DE PUBLICACIÓ: 04/03/2020

Entrevista a la coordinadora de l’associació en referència a 

la presentació del Protocol i per explicar breument la pro-

blemàtica del matrimoni forçat a Catalunya.

Enllaç: https://www.rtve.es/alacarta/videos/linforma-
tiu/

 TELEVISIÓ

“Vull escollir-lo jo”

MITJÀ: Televisió de Catalunya, programa 30 minuts
DATA DE PUBLICACIÓ: 21/06/2020

30 minuts s’endinsa en una de les formes més desconegudes i soterrades de la violència masclista: els matrimonis forçosos. I ho 

fa a partir del testimoni d’una generació de noies nascudes o educades a Catalunya.

Enllaç: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/30-minuts/vull-escollir-lo-jo/video/6048629/
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 “Estat de les coses: els matrimonis forçats”

MITJÀ: Cadena Ser, programa El balcó

DATA DE PUBLICACIÓ: 27/02/2020

Entrevista a tres referents de l’associació en què van explicar 

la seva vivència personal quan les seves famílies van obli-

gar-les a casar de manera forçada i van posar sobre la taula la 

problemàtica d’aquesta violència tan silenciada.

Enllaç: https://play.cadenaser.com/au-

dio/1582835664276/

“Els matrimoni forçats a Catalunya”

MITJÀ: Onda Cero, programa La brúixola

DATA DE PUBLICACIÓ: 04/03/2020

Breu entrevista a la coordinadora per explicar el tipus de 

violència que és el matrimoni forçat i la incidència i la forma 

com s’intervé des de l’entitat. I a més, per comentar la im-

portància de la presentació del Protocol com una eina que 

ajudarà a fer-hi front.

Enllaç: https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/

audios-podcast/bruixola/

RÀDIO

 “Obligades a casar-se”

MITJÀ: RTVE, Ràdio 4, RNE Catalunya

DATA DE PUBLICACIÓ: 04/03/2020

Entrevista a la coordinadora i a una usuària de l’entitat per 

explicar de forma més profunda la problemàtica del matri-

moni forçat. Mitjançant l’experiència personal d’una d’elles, 

es van exposar quines són les causes i les conseqüències de 

patir un matrimoni forçat.

Enllaç: https://www.rtve.es/alacarta/audios/

en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-obligades-ca-

sar-se/5528544/

“Els matrimonis forçats, una de les cares 
silenciades de la violència masclista”

MITJÀ: CCMA, programa Estat de Gràcia

DATA DE PUBLICACIÓ: 06/08/2020

Entrevista a una referent i a la coordinadora de l’associació 

per parlar sobre el fenomen del matrimoni forçat i l’atac 

contra els drets de les dones.

Enllaç: https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/es-

tat-de-gracia/els-matrimonis-forcats-una-de-les-cares-si-

lenciades-de-la-violencia-masclista/audio/1076839/

“Què són els matrimonis forçats i quina inter-
venció realitzem des de l’associació Valentes i 
Acompanyades”

MITJÀ: Ràdio Salt, programa Em patina l’embrague orga-

nitzat per la Fundació Drissa

DATA DE PUBLICACIÓ: 22/10/2020

Fundació Drissa és una entitat que té com a primer objectiu 

treballar per a la millora de la qualitat de vida de les per-

sones que pateixen problemes de salut mental i molt espe-

cialment per a les que tenen un trastorn mental sever. Un 

dels projectes és la dinamització d’un programa de ràdio, 

en el qual les persones que pateixen el trastorn entrevisten 

diferents professionals. En aquesta ocasió van entrevistar 

la coordinadora perquè expliqués què són els matrimonis 

forçats i quina és la nostra tasca com a entitat.

Enllaç: http://enspatina.blogspot.com/

Ciutat solidària – Valentes i Acompanuades

MITJÀ: Onda Cero, programa Ciutats solidàries

DATA DE PUBLICACIÓ: 22/07/2020

Breu entrevista a la coordinadora de l’associació per donar 

a conèixer aquesta problemàtica i facilitar el contacte per si 

alguna jove i/o dona l’estigués patint i es volgués posar en 

contacte amb l’entitat.

Enllaç: https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/

audios-podcast/ciutat/ciutat-solidaria-valentes-i-acom-

panyades_202007225f184260f5f4b20001cde849.html
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DESPESES

Durant el 2020 hem tingut una despesa total de 

182.071,88 €, que es reparteixen en les partides que es 

mostren en el quadre següent.

CONCEPTE IMPORT

Despesa personal (sous i salaris, Seguretat Social) 113.753,48

Pisos (lloguer, subministraments i manteniment) 21.429,15

Serveis professionals (atenció psicològica, forma-

ció i suport tècnic)
23.744,19

Ajuts econòmics 6.957,78

Despeses d’oficina (lloguer, material fungible, 

internet i telèfon...)
6.502,65

Activitats i formació 2.815,15

Desplaçaments i dietes 2.570,33

Altres despeses (assegurances, protecció de 

dades, despeses bancàries…)
4.299,15

TOTAL 182.071,88

Pisos Serveis
Professionals

Ajuts
econòmics

Despesa
Personal

Activitats
i formació

Desplaçaments
i dietes

Altres
despeses

Despesa
Personal

2,36 %

62,48 %

1,41 %

1,55 %

3,57 %

3,82 %

13,04 %

11,77 %

DESPESES 2020

DESGLOSSAMENT DELS AJUTS ECONÒMICS

Aliments
i productes

1a necessitat

Allotjament Transport Despeses
administratives

Matrícules
i llibres

Altres: roba, 
telèfon

39,86 %
35,92 %

7,11 % 7,43 % 4,67 % 5,02 %

Si analitzem les despeses segons les àrees, podem 

observar que el 76,75% dels ingressos obtinguts durant 

l’any s’han destinat a la intervenció i l’acompanyament. 

Fet que ens mostra el gran pes que té aquesta àrea dins 

del projecte. Un dels motius és el percentatge de dedica-

ció de les tècniques a aquesta àrea, i per tant, la major 

part dels sous s’hi imputen. Així mateix, s’hi inclouen 

també els ajuts econòmics, la despesa dels pisos, l’aten-

ció psicològica i la part corresponent dels desplaçaments 

i les dietes. En el gràfic següent es mostra el percentatge 

de despeses totes les àrees.

06
Dades econòmiques
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INGRESSOS

Pel que fa als ingressos, durant aquest any hem 

obtingut un total de 184.282,94 € de diverses procedèn-

cies. En la taula següent es desglossen els imports rebuts 

durant el 2020.

INGRESSOS

Pla de caixes 80.000,00

ICD 35.000,00

IRPF 28.000,00

Dipsalut 20.000,00

Pacte d'Estat 11.557,60

Fons propis 8.158,02

Aj. Girona 2.190,00

184.905,62

Si agrupem aquests ingressos per procedència, 

és a dir, si són privats o públics, podem observar que el 

52,32% provenen de subvencions públiques, el 43,27% 

són ingressos publicoprivats (ja que procedeixen d’un 

conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Fundació la 

Caixa), i el 4,41% són de procedència privada (donacions, 

quotes socis i formacions).

1,18 %

4,41 %

6,25 %

10,82 %

15,14 %

18,93 %

43,27 %

Aj. Girona Fons propis Pacte d’estat

IRPF ICD Pla de Caixes

Dipsalut

Intervenció
i acompanyament

DESPESES PER ÀREES

76,76 %

Prevenció

10,85 %
Formació

i sensibilització

12,40 %
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CONCLUSIONS OBSTACLES PROPOSTES DE MILLORA

Manca de recursos en el circuit 
d’atenció a víctimes de violèn-

cia de gènere, especialment 
econòmics i d’habitatge com a 

prioritaris

Si no es tenen cobertes les necessitats bàsiques 

(econòmica i d’habitatge), no es pot fer un 

treball de recuperació integral amb la víctima

Demanar a les administracions públi-

ques competents que inverteixin els 

recursos necessaris per poder cobrir 

aquestes necessitats

La situació administrativa 
irregular deixa aquestes dones 

en una situació d’extrema 
vulnerabilitat, i es produeixen 
així un efecte de revictimitza-

ció evitable

La situació d’irregularitat en què es troben 

algunes noies i el fet de no poder denunciar, 

deixa les víctimes sense accés als recursos 

socials i econòmics que els pertocarien

Demanar a les administracions públi-

ques competents que la regularització 

d’una noia que ha estat víctima d’un 

MF no depengui exclusivament de la 

denúncia, que l’informe d’una entitat 

especialitzada que rebi subvenció 

pública sigui vàlid com a acreditatiu de 

víctima. 

La violència dels MF Associació Legki Yakaru

El MF  com a factor de protec-
ció internacional que genera 
dret d’asil en el país d’origen 

d’acollida

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Celrà Ajuntament de Celrà

Formació MF
Ajuntament de

Llagostera

Invisibilitat social del matri-
moni forçat com una forma 
més de violència de gènere

Al ser un fenomen emparat sota unes tradi-

cions culturals, queda invisibilitzat a ulls de 

la societat i de diferents àmbits professionals 

(àmbit jurídic, socioeducatiu, etc.)

Augmentar la sensibilització de la 

societat en general i la formació dels 

professionals en particular, i oferir-los 

formació especialitzada d’aquest 

fenomen

La situació derivada de la covid-19 ha truncat 

el funcionament d’alguns dels projectes que 

estaven previstos o en marxa, i una gran quan-

titat d’activitats, que, òbviament, no han pogut 

dur-se a terme

Reinventar els diferents projectes que 

han estat afectats i adaptar-los a la 

realitat del moment



Memòria 2020

34

Després de gairebé un any 
(març 2020) de la presentació 

pública del Protocol per a la 
prevenció i l’abordatge del MF 
a Catalunya, de la Generalitat, 
encara està pendent de l’apro-

vació definitiva

Això implica que no es poden abocar els 

recursos necessaris per posar en marxa aquest 

instrument

Instar la Generalitat que finalitzi aquest 

procés d’aprovació definitiva i aboqui 

les partides pressupostàries per poder 

dur-lo a terme

La pandèmia ha obligat 
a redistribuir molts dels 

recursos econòmics destinats 
a projectes socials. Cosa que 

ha comportat la retirada de la 
línia de subvenció per a pro-
jectes de violència de gènere 

en les principals convocatòries 
públiques de finançament

Deixar sense recursos molts projectes de 

violència de gènere comporta un retrocés en 

el treball de molts anys i la desatenció de les 

víctimes

Instar les administracions que en 

aquestes redistribucions dels recursos 

es tingui en compte que projectes 

d’aquest àmbit no poden quedar ni 

aturats ni abolits

L’experiència acumulada en el 
treball en la prevenció del MF 

demostra que és necessari aug-
mentar l’impacte en el grup 
diana (és a dir, adolescents i 

joves) 

Dur a terme projectes en l’àmbit de la 

prevenció dins els centres educatius

Les mares de les joves poden 
arribar a ser una peça clau a 

l’hora d’evitar un MF

Moltes de les mares no compten amb les eines 

personals i d’empoderament per poder fer front 

a les imposicions de la comunitat

Crear un grup de treball amb les mares 

per enfortir i millorar el vincle entre 

mares i filles i empoderar-les a elles 

com a dones

És imprescindible continuar 
ampliant el treball dut a terme 

fins ara per erradicar els MF

Manca de recursos humans per dur a terme 

aquests projectes, que comporten una alta 

complexitat en la gestió administrativa

Obrir una nova línia de treball en l’àm-

bit d’educació per al desenvolupament 

dins de la cooperació internacional

L’augment de casos de dife-
rents orígens crea la necessitat 

d’incorporar referents de 
diferents orígens

Incorporar noves referents dels dife-

rents orígens amb els quals treballem

Formació continuada del 
grup de noies referents que 

participen voluntàriament en 
l’entitat
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Ajuntament d’Arbúcies, Ajuntament de Celrà, Ajuntament de Llagostera, Ajuntament de Salt, Ajuntament de Girona, Associació Gironina d’empresàries 

AGE, Associació Legki Yakaru, Associació Nut, Assessoria TAX Girona, Biblioteca Municipal de Les Planes d’Hostòles, Càritas Diocesana de Girona, Casa 

Recés – Fundació de l’Esperança, Cadena SER Catalunya, Catalunya Ràdio, Col·legi Treballadors Socials de Catalunya, Consell Comarcal Alt Empordà, 

Consell Comarcal Baix Empordà, Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, Consorci de Benestar Social Gironés-Salt, Creu Roja Girona, DGAIA, Diari ARA, 

Diari de Girona, Diari El Punt Avui, Diari, Diputació de Girona, El Periódico, Facultat d’Infermeria de la Universitat de Murcia, FEDAC Sant Narcís, Fun-

dació Exil, Fundació Ramon Noguera, Fundació SER.GI, IES Salvador Espriu, IES Vallvera, Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Girona, Institut Lluís Companys 

de Ripollet , No Acepto: Red de trabajo sobre los matrimonios forzados, Onda Cero, Plataforma Unitària contra les Violències Masclistes, Radio 4 RNE 

Catalunya, Radio Salt, Red Estatal Libre de MGF, Servei d’Informació i Atenció  a les Dones (SIAD) de Girona, Salt, Cerdanya, Figueres, Servei d’Interven-

ció Especialitzada (SIE) de Salt, SMO Girona /EMO Salt (Espai Municipal Ocupació), TESS: Taula Entitats Socials de  Salt, Televisió de Catalunya, Xarxa 

Punt Òmnia Salt

10
Agraïment
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Valentes  i
Acompanyades

valentesiacompanyades.org
@VIAcompanyades


