NOM
Círculo de mujeres de negocios
Associació de planificació familiar de
Catalunya i Balears
Associació de la paràlisi cerebral
(ASPACE)

NIF
G63852370

G08914475
G08393936

Associació Rosa Trias per l'ajut a la Dona
Associació excursionista Altiplà
Associació de dones Adona't

G62488721
G65031817
G64297716

Teatracció
Associació de dones de Sant Boi
Germanes Oblates del Santíssim
Redemptor

G62230149
G59052431

Associació de dones del barri de la Plana

G58595448

Dones no estàndards (Donnes)

G60889706

Fundació privada Trinijove

G59546556

Associació Dones i Progrés

G60405065

Associació Exil

G62758321

Grup de puntaires Vall del Ges
Associació per a la Promoció de la
Convivència i la Igualtat (APCI)

G62579826

R5800587g

G65119661

IMPORT
OBJECTE
2132 Dones professionals: reconeixement i visibilitat
Promoció de la salut afectivosexual i prevenció del
VIH/SIDA en dones especialment exposades de
1492 les cases d'acollida
895 Suport en femení
714 Impuls de la dona dins el mercat laboral
442 Sortides maternoinfantils
795 Les TIC per les dones
Programa de dues actuacions de l'activitat de
teatre DONA IGUAL!, sensibilització de la igualtat
705 d'oportunitats dona/home.
571 Acció integral terapèutica d'atenció a la dona
Dona i prostitució: atenció social i formació i
15085 inserció laboral
514 Activitats 2012
Les no estàndards actuem: servei de prevenció
sanitària i d'intervenció psicosociolaboral de la
15171 dona amb discapacitat
1000 Curs de català i castellà per a dones immigrants
XVIII exposició de treballs del taller de dibuix i
728 pintura
Programa d'atenció integral per a dones
immigrades víctimes de violència masclista i
violació dels drets humans, i de capacitació de
professionals de la xarxa catalana en l'àmbit de la
violència masclista i intervenció en situacions de
40285 crisi.
XI trobada de puntaires i assistència a la XXV
784 diada de la puntaire a Arenys de Mar
Programa psicoeducatiu de promoció associativa i
728 empoderament de les dones

Federació catalana d'entitats contra el
càncer
Associació casal de la dona de Sant Feliu
de Llobregat

G62599212
G60543493

Centre d'Estudis de L'Hospitalet
Associació dones artesanes de trajes
regionales
Grup de dones Hedera
Fundació privada Claperos

G58022542

Fundació pel suport social solidari
ALDEC (associació de lluita contra la
distonia a Catalunya)

G63340483

Associació d'assistència dones agredides
sexualment
Coordinadora d'Entitats del Poble Sec
Coordinadora per la inserció socio-laboral
anem per feina
Associació en defensa dels drets de les
dones en situació d'exclusió i marginació
social (GENERA)
Fundació privada Ateneu Sant Roc
Fundació privada ARED
Assistència i gestió integral, fundació
privada
Esportistes Solidaris

G60333366
G61244828
G64157027

G61897278

G59196949
G59055525
G61879383

G63156541
G63781157
G62728183
G60729084
G59890178

Col·lectiu Lilith, associació de dones
contra la violència de gènere

G63773410

Associació Unesco pel diàleg interreligiós

G62261995

Suport a la promoció de la salut de les dones i la
seva participació en el teixit associatiu en l'àmbit
942 oncològic
750 VIII concurs de relats breus per a dones
Les dones de l'Hospitalet teixim el nostre futur:
655 dones creatives i dones treballadores
265 Tallers i trobades de costura i manualitats
525 Activitats 2012
818 Apostem per tu
Projecte d'intervenció en la prevenció de la SIDA i
altres ITS en persones que exerceixen la
1527 prostitució a Osona
835 Grups d'ajuda mútua i grups de suport per a dones
Assistència integral especialitzada i gratuïta a
dones, nens/es, joves i adolescents que han patit
5200 agressions sexuals
471 Amb forma de dona
Programa global d'inserció socioeconòmica de
10857 dones amb especials dificultats

20400 Integras
678 Grup de dones
Programa d'integració sociolaboral adreçat a
7714 dones en risc d'exclusió social
Programa d'integració social i suport a les dones
5400 maltractades - ISAD
507 Dona i esport, espai de diàleg i participació
Projecte d'intervenció individual i grupal per a
1542 dones que pateixen o han patit violència masclista
Compartir i celebrar: litúrgies per a la vida (grup de
dones de l'associació UNESCO per al diàleg
754 interreligiós)

Asociación para la promoción e inserción
profesional
Federació catalana de grups de suport a la
lactància materna
Federación de asociaciones de
empresarias del Mediterráneo
Associació catalana d'empresàries i
executives
Asociación Provincial de Mujeres en
Igualdad de Barcelona

G58335100
G63004279
G63152185
G58681263
G60254232

Club esportiu esbonat i amistat Barcelona
Fundació catalana per a la paràlisi
cerebral, fundació privada
Associació cultural Saha (Alba)

G61258935

Unió sindical obrera de Catalunya

G08991952

ACESOP (associació cultural-educativa i
social-operativa de dones pakistanis)
GR5 Cultura i Societat de la Informació

G63950349
G64589468

G61482659
G65143448

Dispositiu d'atenció i inserció sociolaboral per a
2607 dones en entorns de prostitució
1542 Xarxa de grups de suport a la lactància materna
Pla de difusió 2012 de les activitats d'AFAEMME a
885 Catalunya
Potenciant la participació de les empresàries
657 catalanes en esdeveniments empresarials
685 Taller de defensa personal
Promoció de la dona dins el món esportiu per
persones afectades de paràlisi cerebral,
traumatisme craneoencefàlic i altres afectacions
1428 físiques
2285 Adona't
514 Frenem la violència
Promoure la igualtat efectiva d'oportunitats entre
5056 homes i dones a les empreses

600 Falah - Dona
1028 Don@vant! (nous audiovisuals 2012)
L'autoritat de les dones i taller de moviment
728 expressiu
Apropar la cultura i la informació a les dones del
496 barri

Associació Dones de Polinyà
Centre de cultura Santa Eulàlia de
Vilapicina
Plataforma unitària contra les violències de
gènere
Associació de dones segle XXI

G65295404

Associació catalana d'infermeria

G58449497

8057 VIII fòrum contra les violències de gènere
282 Xerrada
13a jornada científica. Actualització en l'abordatge
2536 del càncer de mama

Fundació privada Catalana Akwaba
G61060588
Grup Àgata, associació catalana de dones
afectades de càncer de mama
G60843851

Participació comunitària: actuem al nostre territori i
728 fem xarxa per obrir portes a noves oportunitats
Intervenció psicosocial per a dones afectades de
3045 càncer de mama i als seus familiars

G60088036
G63627418
G62689252

Associació de dones Taxonera-Penitents
L'escletxa punt d'informació sobre
violència domèstica

G58798802

Associació M3 Serveis Socials
Associació Candela per la investigació i
acció comunitària
Associació dones per les dones de PalauSolità i Plegamans
Associació d'empresàries, directives i
professionals de Montcada i Reixac
Fundació privada catalana Comtal
Centro cultural la nostra illa
Fundació Benèfica Maria Raventós

G63389043

Unió de pagesos de Catalunya
Associació de veïns de Rocafonda l'Esperança - ciutat jardí
Fundació privada assistència particular a
domicili (APADO)
Associació de dones Mas Falcó Penitents, de Barcelona

G08687642

Fundación Igenus
Dones Mundi
Salvia associació de dones de Canet de
Mar
Col·lectiu de dones en l'església
Grup de dones del casal de Les Corts

G62551221

G63508410
G63635510
G65605305
G61779088
G58879107
G08424871

G59883017
G63539571
G64238827

G64203045
G63192967
G62791066
G59349167
G60289394

Fundació privada Aroa
G63239115
Associació Món Comunicació amb Visió de
Gènere
G65058240

460 Activitats de l'associació 2012
Programa d'atenció a dones que pateixen o han
484 patit violències masclistes
Fem xarxa: caminem cap a la igualtat real entre
548 homes i dones
1571 Sexualitat, amor i violència 2012
435 Activitats any 2012
Relleu generacional de les dones empresàries de
800 comerços
442 Tria-famílies
800 Programa d'activitats 2012
4571 Programa socioeducatiu La Formigueta.
Sóc pagesa - programa integral innovador de
formació i promoció per a dones del sector agrari i
13142 món rural
557 Totes plegades
Projecte Activa't!. Projecte per a dones que es
1669 troben en risc o situació d'exclusió social
624 Oh, Ros Mary
Servei de prevenció, atenció i recuperació per a
dones i joves que han patit violència masclista i
1864 familiar i/o es troben en situació de risc
302 Activitats 2012
479 Celebració del dia de la dona
3000 Teologia des d'una perspectiva feminista
600 Art de les civilitzacions antigues
Dona coneix-te: programa d'apoderament de la
400 dona
Xarxa d'emprenedores catalanes i nouvingudes
728 unides per la comunicacio

CEJAC, Formació, Promoció, Inserció

G58066861

Asociación salud y familia

G58310376

Consell nacional de dones d'Espanya

G08913295

Federació catalana d'organitzacions no
governamentals per al desenvolupament
Dones periodistes de Catalunya
Creación positiva personas con VIH desde
la perspectiva del género
Associació de dones navegants Tanit
Associació cultural Finmatun

910 Adona't
Detecció i atenció psicosocial precoç a dones
4000 vulnerables víctimes de la violència de parella
Relacions interassociatives nacional/internacional;
942 projecte de continuïtat

G62659230
G64132897
G64247208

Jornada de formació: Economia feminista - una
885 alternativa possible per canviar el món
5014 Comunicar en femení
Dones positives: atenció i prevenció des de
9810 perspectiva de gènere
800 VII trofeu Tanit
754 Autodefinides

Fundació Quatre Vents, fundació privada
Grup Mou-te les Corts
Dones per al desenvolupament social,
rural i cultural del Berguedà
Associació Temps de Dones
Associació social Andròmines
Federació catalana de vela

G63214043
G61134755

4428 Pis d'acollida Aura 1 i 2
560 Les dones ens movem tot fent camí

Tamaia, viure sense violència, S.C.C.L
Associació de viudes de Barcelona
Federació de les associacions catalanes
de viudes
DRECERA SCCL
Associació de famílies monoparentals
Federació Catalana de Famílies
Monoparentals
Agrupació de mestresses de casa de
Barcelona i província

F64206642
G08818767

Activitats 2012
Conferències i col·loquis
Integr@t
Women offshore worlds
Atenció terapèutica i recuperació de la violència
26142 per a dones maltractades
878 Associacionisme en la viudetat

G08817215
F08954059
G62577556

878 Publicació d'un butlletí informatiu anual
1008 Suport jurídic per a dones
12500 Projecte global

Unió cívica de consumidors i mestresses
de casa de Barcelona i provincia

G58877028
G60098241

G61669354
G55080576
G60304862
Q5856227c

885
571
814
857

G58964420

1928 Creixem
Tallers i xerrades, debat de prevenció i formació
887 per a dones grans

G58267410

Activitats i tallers que promouen la participació
1000 activa de les dones grans

V64425721

Federació de dones per la igualtat del Baix
Llobregat
Confederació sindical de la comissió
obrera nacional de Catalunya
Associació per a la promoció dels mitjans
de comunicació local del districte SantsMontjuïc
Associació Radio Paca
Associació de famílies nombroses de
Catalunya - FANOC
Associació dones del centre
Associació de dones per la igualtat de
Badia del Vallès
Associació de dones la frontissa
Dones de les tardes dels dimecres
d'Igualada
Associació Euro-dona
Casal de la dona de Súria
Col.lectiu de dones de Callús
Empresàries de Santa Coloma de
Gramanet i Barcelonès Nord Associades
Centro aragonés de Badalona

G59602805
G08496606

805 Xarxes socials per la igualtat
Les mesures i els plans d'igualtat en la negociació
5360 col·lectiva

G59620617
G61125522

442 Amb veu de dona
740 Ràdio Chevere: la veu de Wad Ras
Projecte de mediació social per a mares de família
985 nombrosa
514 Primavera poètica

G60367349
G61970620

527 Assessorament jurídic
817 Viu la teva ciutat

G63071138
G60251832
G61930772
G59640680

514
514
885
890

G61352027
G08489205

Impuls a l'emprenedoria comercial de Santa
885 Coloma de Gramenet
814 Activitats socio-ludico-culturals

G60493467
G64315039

Associació per a la multiculturalitat, la
informació i la convivència social - AMICS G64240948
Associació dones de Bonavista
G61246039

Espai de trobada per a dones
Taller de bijuteria
Promoció i educació de la dona
Creació d'espais propis per a les dones

G58644865
G63900948

788 DONES_AMICS
500 Activitats 2012
Programa de respir famíliar per a mares
cuidadores de nens amb malalties de llarga
857 durada
964 Activitats

Centro recreativo cultural de sordos de
Barcelona

G08610453

Dones segures, capaces i decidides per fer front
885 als maltractaments i als reptes de la vida diària

Casa de Aragón de Cerdanyola

G61798401

885 Fem tallers: informàtica, manualitats, puntaires..

Fundació privada d'oncologia infantil
Enriqueta Vilavecchia
Mirada de dona

Centre d'anàlisi i programes sanitaris
(CAPS)

G08830127

Asociación contra la anorexia y la bulimia

G60259983

Associació dinamitzadora de la xarxa
internacional de dones periodistes

G64434095

Fundació Institut de Reinserció Social
G64147184
Asociación para el estudio y promoción del
bienestar social
G60378056
Ànima, fundació privada
Fundació Cipriano García - CCOO de
Catalunya
Dones en xarxa
Fundació president Josep Irla i Bosch
Fundació internacional de la dona
emprenedora
Associació de famílies i m del medi rural
de Barcelona (AFAMMER)
Associació per a la Reeducació i
Reinserció Social Lligam

1611 Revista mujeres y salud
Sensibilització i ajuda a les dones que pateixen un
800 transtorn de la conducta alimentària
La XIDPIC.CAT - la Independent.cat, nus de
xarxes en comunicació en gènere: dones i crisi
econòmica, cultura científica, tecnològica i digital, i
3314 drets emergents a la Mediterrània
Taller de moviment i artteràpia per a dones que
1089 han patit violència masclista

G64647381

571 FFF: fòrmula formació i feina
Suport i acompanyament a mares amb fills amb
1000 malalties cròniques i/o terminals

G60130879
G43884444
G61304663

514 Premi Aurora Gómez
8070 Femític, festival de vídeos i fotos per a dones
1500 Emprenedoria i conciliació

G61291639

11714 Emprenedora, posa't en xarxa, fes-te conèixer

G62836630

3071 Projecte Immigraavanç 2
Projecte d'acolliment residencial en situació
d'emergència per a dones soles o amb menors a
1645 càrec, víctimes de violència masclista
Projecte d'intervenció per a la recuperació,
apoderament i inserció sociolaboral de dones
10469 víctimes de trata

G60688157

Fundació SURT. Fundació de Dones,
Fundació Privada
G64404213
Asociación de Ayuda a la Mujer, la Pizarra
de Raimunda
G62155452

Asociación española contra el cáncer
G28197564
Associació per a la mediació intercultural i
social amb immigrants
G62713045

676 La pizarra de Raimunda
Trobada d'actualització en càncer de mama, amb
el suport de 60 dones superviivents de càncer de
mama (Dia internacional contra el càncer de
2571 mama)
MICEPE DONES, mediacio intercultural per a
1300 dones en centres penitenciaris catalans

El Safareig, grup de dones feministes de
Cerdanyola
Associació la Noguera
Asociación de mujeres separadas y
divorciadas de Catalunya
Associació de dones Can Boada de
Terrassa

G58410846
G65615213
G61913471
G61291290

Gestión RED2002 SIDA
G62490412
Associació de mares i pares d'alumnes del
CEIP el Castell
G64659188

Intersindical CSC

G59792226

Associació + responsable
Associacio col·lectiu d'alfabetització La
Mina
Associació Vaitot per a la promoció dels
drets humans, cívics i socials
Associació CAPSIS Vilanova, centre
d'atenció psicosocial i de la salut
Grup de dones de la marxa mundial de
Barcelona

G65297590

Nexe fundació privada

G59986299

AIS pro-juventud
Associació d'empresaris del Garraf, Alt
Penedès i Baix Penedès

G08774424

Club Esportiu Les Panteres Grogues

G62476882

G60078334

L'eradicació de la violència com a base per a la
igualtat efectiva entre homes i dones: programa
20571 comunitari de sensibilització, prevenció i detecció.
788 Tracta'm bé
2000 Ajuda integral contra la violència de gènere
685 Activitats 2012
Intercanvi d'informació i experiències per a
l'aplicació de la perspectiva de gènere en les
intervencions en l'àmbit del VIH/SIDA. Taller de
785 formació en gènere i VIH, inicial
722 Taller intercultural de mares
Informació i assessorament sobre l'impacte de la
reforma laboral en la llei de promoció de la
conciliació de la vida laboral i familiar de les
persones treballadores i en la llei per a la igualtat
728 efectiva entre homes i dones.
3a setmana de la responsabilitat social a
1142 Catalunya
Descoberta geogràfica i històrica de les
528 comarques de la Segarra i el Segrià

G63595409

582 Llar Ca la Mercè

J64186836

602 Taller de resiliencia per a dones grans

G62193271

G58519992

728 Extensió de la marxa mundial de dones
Suport a famílies monoparentals (mares) d'infants
5129 amb greus discapacitats
Programa d'intervenció en dones amb problemes
607 de violència de gènere
2971 Business executiva XXI - 2a edició
Pla d'acció positiva per a la dona en el Club
1018 esportiu les panteres grogues

ECAS associació entitats catalanes d'acció
social
G63228720
Federació d'organitzacions catalanes de
gent gran

Associació cultural Maria Mercè Marçal
Associació Heura
Fundació Privada PRESME (Pro Educació
i Salut Mental)
Asociación de Alternativas, Motivación y
Acompañamiento

G62115449

G63955256
G58260266
G62343959
G64833080

Associació cultural la Mirada Descubierta G43993914
Associació CEPS. Associació per a la
prevenció i la promoció de la salut
G62482500
Federació comarcal d'associacions veïnals
del Baix Llobregat
G58463977

1071 Pack de formació en violència masclista
Envelliment en el nostre segle XXI. Situacions de
dependència en entorns domiciliaris deprimits i en
1500 situació de risc social
Edició dels quaderns de les III Jornades
Marçalianes i suport a les activitats organitzatives
2057 de les IV Jornades Marçalianes
1914 Les dones com a motor de canvi
Seguiment i tutorització de noies de sisè de
685 primària en la transició a la secundària.
678 Un toc natural a la teva vida

Col·lectiu Maloka Colombia
G60499571
Asociación Hamama, associació de dones
algerianes per a la igualtat i el
desenvolupament (HADAID)
G65577132

1028 Festival de cinema i drets humans de Barcelona
Educació nutricional amb dones en situació de
548 violència de gènere
Programa del moviment veïnal en lluita contra la
1735 violència masclista, 6a edició
Tallers coeducatius a l'escola Ferran Sunyer i a la
biblioteca Joan Oliver al voltant del 25 de
novembre dia internacional contra la violència
500 envers les dones
994 Relaciona't. Tu decideixes com
Activitats de formació i apoderament de les dones
884 immigrants i/o en risc d'exclusió social
Organització de l'acte de presentació de l'entitat i
conferència sobre la realitat de les dones
685 algerianes

Fundació privada Maria Aurèlia Capmany
Ei! Casc Antic (espai d'inclusió i informació
casc antic)
Federació d'associacions, entitats i
comissions d'Hostafrancs
Projecte vaca, associació de creadores
escèniques

1714 Coneix el teu camí
Eines d'inclusió i formació per a dones de diferents
597 origens
Afavorir l'esbarjo, els coneixements i la qualitat de
398 vida de les dones
Primavera Vaca, tercer cicle de lectures
3677 dramatitzades d'autores contemporànies

Associació de mares i pares d'alumnes
CEIP Ferran Sunyer
Centre d'Estudis de l'Esplai

G62695838
G08877649

G60749009
G58673807
G58558602
G61836169

Associació de dones Iris
Associació per a la promoció de dones del
barri de la Mina
Asociación gitana de mujeres Drom Kotar
Mestipen de Barcelona
Federació d'associacions culturals i
educatives de persones adultes
Associació de dones per a la realització
d'activitats diverses
Associació In Via
Associació Mares Doules
Associació Intercultural Llatinoamericana
Dosmundosmil
Violeta, Associació contra la violència de
gènere
Associació de veïns per a la revitalització
del casc antic de Barcelona
Associació Cooperacció
Red europea de mujeres periodistas
españolas

G62580824

Tallers d'artesania en activitats comunitàries al
655 barri de la Mina

G62510706

1714 Les dones del barri de la Mina actuen i participen

G62284633

650 Enfortint el moviment romí

G60927498

857 La violència no és amor

G61480646
G64980501
G64573835

359 Programa d'activitats 2012
1052 Projecte Desdèmona
531 Pla de comunicació i difusió de l'associació

G61518965

553 El clan de las mujeres sabias

G63805741

657 Taller d'artteràpia

G61400156
G60401312

585 Dia de la dona i festa major del casc antic
885 Enfortint les relacions entre dones

G61851747

Fundació Vicki Bernadet
Fundació Privada per a la Promoció de
l'Autoocupació de Catalunya CP'AC

G64216385

Casal Lambda
Pensant moviment urbà, associació
cultural
Creant, economia social i sostenibilitat

G08952939

Club voleibol Barcelona
Associació per a joves TEB
Associació per a la cultura i l'oci de la
tercera edat - ACOTE
Associació catalana de puntaires

G60548377
G60939956

G61508834

G64772908
F64082449

G58637067
G59392167

728 Retrats de dones
Atenció terapèutica i jurídica per a dones víctimes
28285 d'abús sexual infantil
Servei d'acompanyament al microcrèdit per a
668 dones emprenedores
17a mostra internacional de cinema gai i lèsbic,
1942 mostra Lambda Fire!
Territoris oblidats desde la perspectiva de les
442 dones
500 Adona't i emprèn: itinerari d'autoocupació
Projecte d'inserció social i de gènere gràcies al
800 voleibol a les escoles
1157 Ravalsurt 2012
617 Dones grans: accions pel coneixement
505 Difusió: elements publicitaris

Unió general de treballadors de Catalunya G08496622

25000

Fundació privada Ager
Casal dels infants per a l'acció social als
barris
Fundació Privada PIMEC
Fundació Salut i Comunitat
Associació per a la dona efectiva
Civic Iniciativas Sociales y Empleo

G63855589

1971

G08828998
G64609035
G61878831
G08758682
G59335166

5428
2571
1034
1285
657

Associació Cultural Trentacinc

G61365458

6071

Dones juristes

G59112219

6181

Asociación Àmbit prevenció
Fundació Catalanista i Demòcrata CatDem
Insercoop, S.C.C.L
Serveis a la Universitat

G60275385

10257

ABD-Asociación bienestar y desarrollo

G59435180

Mujeres y letras
Associació festival de creació
contemporània del Poblenou
Fundació privada Servei Solidari per a la
inclusió social

G62206909

G60518644
F61380390
G64236854

G65379919
G64251192

Fundació Àmbit prevenció
G65009235
Associació cultural Dansalut, de creació en
la dansa i la salut
G65020661

Servei d'informació, assessorament i mediació per
a dones (SIAM)
Suport a les mares minusvàlides amb fills en edat
escolar
dDones: activació i apoderament de noies joves al
barri de la Mina
Emppersona i empresàries resilients
Ens estimem igual
Voluntariat i ajuda a les dones
SOI-DONA: la finestra
XX Mostra internacional de films de dones de
Barcelona
Cicle de formacions en perspectiva de gènere i de
dones en temes d'actualitat social i juridica
Atenció integral a dones immigrants víctimes de
violència

2000 Lideratges i usos dels temps
785 Connexions de futur 2012
585 Curs bàsic d'atenció domiciliària
Intervenció integral en escoles de primària per
fomentar la igualtat de gènere i la prevenció de la
violència masclista. Treball amb nenes i nenes,
3898 mestres i pares i mares.
X Jornades de debat poètic - poetes de la
514 Patagonia
514 Festival escena Poblenou EP! Women at work
1000 aDONA't d'on ets!!
Atenció integral a dones i transsexuals femenines
en contextos de prostitució, enfront situacions de
7877 violència
Violència de gènere i teràpia a través del
1028 moviment i la dansa

Observatori del Tercer Sector i de la
Societat Civil
Fundació Escó

Amics de Ravensbrück
Federació de persones sordes de
Catalunya (FESOCA)
Associacio de cooperació Castellar por
Colombia
Federación de entidades latinoamericanas
de Catalunya

G63349310
G60022787

G64162092

La incidència de les dones en el teixit associatiu
català: trajectòries femenines per la transformació
857 social
967 Espai d'acollida a la dona
Homenatge a les dones de Ravensbrück amb
motiu del 25è aniversari del titol de missatgeres de
1800 la pau

G08621922

885 Igualtat de gènere 2012

V64842677

530 Ando rodando - mirada de mujer

V63712202

514 En clave de mujer

Asociación de mujeres Itakas

G84514157

Dones per la Llibertat i la Democràcia
Associació per la recerca i l'acció social
(ARA)
Associació sociocultural Ibn Batuta
(ASCIB)
Associació sociocultural la formiga
Associació de veïns pel benestar ciutadà
del districte I i IX

G62734702

Projecte d'empoderament i enfortiment de les
relacions d'igualtat i prevenció de la violència de
gènere, de dones en situació de vulnerabilitat i/o
650 risc d'exclusió: dones en xarxa
Organització a Catalunya de la itinerància de
l'exposició Itineraris de vida: dones compromeses
3428 a Catalunya

G63375786

1428 Dones construint convivència a Girona

G60534740
G62219738

1828 Espai dona ASCIB
557 Barri Dona. Dones del món fent xarxa al barri

G60494325

1472 AutoDONA't

Dones, associació de dones de Begues
Dones pels quatre cantons
Plataforma catalana de suport al lobby
europeu de dones

G63657563
G62264353

728 Històries de dones
457 Connecta amb nosaltres

G62479472

585 Campanya Cap a una Europa lliure de prostitució

Associació promotora del centre de cultura
de les dones Francesca Bonnemaison
G62607163
Raval en acció, assoc.

G61750048

34682 Em dic Bonne. Francesca Bonnemaison
Terral: una iniciativa de voluntariat al servei de la
5857 dona en el barri del raval de Barcelona

Acció social Montalegre
Asociación Odame (operación de
detección y acompañamiento de mujeres
emprendedoras)
Associació agrària joves agricultors de
Barcelona - ASAJA
Associació femenina del medi rural AMFAR Catalunya
Dones de Vol
Plataforma d'entitats de Roquetes
Associació Educativa Integral del Raval
Confederació d'associacions veïnals de
Catalunya

G62841648

Programa de suport i ajuda a les mares amb pocs
514 recursos del barri del raval de Barcelona

G60801768

Projecte marc de l'associació pel foment i impuls
de l'emprenedoria de dones i mecanismes de lluita
5485 contra l'atur i l'exclusió social -fase I

G62580881

2050 Revista divulgativa d'igualtat d'oportunitats

G59345066
G64713191
V64454309
G63173066

1620
752
583
728

G58964396

Associació Teatre Dona
Helia, associació de suport a les dones
que pateixen violència de gènere
Bona Voluntat en Acció

G08971103

Joves agricultors i ramaders de Catalunya
Associació Som Dones de Taradell
Associació de dones Pont de Rabentí
Associació de dones de Montmajor
DID: Dinamització i Documentació per a la
Igualtat d'Oportunitats
Fundació privada Marianao
Fòrum de dones Roda de Ter
Associació de Mares i Pares d'Alumnes de
l'Escola Pública l'Era de Dalt (AMPA l'Era
de Dalt)
Adar, Associació de dones de Tona
Associació de dones per la igualtat
d'Arenys de Mar
Fundació privada l'Alternativa

G61420329
G64697329
G65515363
G64120637

G64813595
G61400073

G64101926
G61740627
G64332596

G08995243
G63661870
G63073506
G63544647

Promoció de la dona rural
Sense fronteres, noves opcions
Les dones transformem Roquetes
Projecte Estela
Programa del moviment veïnal en la lluita contra la
1457 violència masclista
Jornada homenatge a dones mantenidores del
265 teatre a Catalunya
2142 Veïnes x veïnes
442 Dona, zero necessitats
Xerrades informatives: nova llei de titularitat
800 compartida a les explotacions agràries
466 5a mostra de cuines del món
1000 Activitats de l'associació
885 Tallers a Montmajor
Suport en la gestió d'associacons de dones i
710 formació en noves tecnologies
4091 Col·lectiu suma
571 Activitats

722 Taller intercultural de mares: els contes del món
326 Activitats del 8 de març i 25 de novembre
Jornades de conscienciació i sensibilització, 8 de
650 març i 25 de novembre
585 Escola 2.0 per a dones

Ateneu Santcugatenc
Associació Mileva per a l'Eradicació de la
Violència Domèstica i Familiar de Vic
Associació Cultural Roig
Dones amb empenta
Associació per la igualtat d'oportunitats
DIVERSYA

G58315953

G65298309
G65211377
G61266649
G64974165

Centre d'amistat de Castellbell i el Vilar
Associació cultura viva santboiana

V60581139
G61852638

Grup de dones onze de novembre

G58212564

Àrea cultural Oriol
G58130634
Coordinadora de asociaciones de mujeres
de Sta. Coloma de Gramenet
G60093770
Associació de veïns Sant Joan de Llefià
Gran Sol
G58643800
Grup de dones amb iniciativa, Can Palet

G59892604

Centre de Promoció Social Francesc Palau G61183216
Gènere i Gèneres - associació artística
G61845996
Grup de dones del Gornal
Associació de veïns del grup Font dels
Capellans
Associació Marinada vng
Federació d'associacions de veïns de
Badalona

1285 L'ateneu de les dones
Programa de sensibilització i prevenció de la
437 violència de gènere 2012
585 Cursos d'alfabetització digital per a dones
21000 Cuidar, cuidar-se
Prevenció de la violència masclista entre dones
1000 joves
Tu pots, foment i lleure per a la igualtat a
500 Castellbell i el Vilar
728 Creant llaços d'unió
Tallers de terapies, manualitats i participació amb
708 perspectiva de gènere
Activitats: cicle de conferències i 9es jornades de
891 realisme existencial
Activitats entorn a la commemoració del dia de les
442 dones
Prevenció del maltractament i integració de
614 nouvingudes
628 Programa d'activitats per a l'any 2012

G61768081

442 El valor de les dones
501 Les edats de la dona
Oferir a les dones del barri un espai de formació,
565 convivència i reivindicació

G58422791
G65298002

885 Posa't en forma!
509 Programa de formació i recursos informatius

G58479718

La llum del nord, Associació per a la
ciutadania i la cooperació entre pobles

G63939599

Fundació privada Pare Manel

G63519417

722 Programa contra la violència de gènere
Tallers formatius per a la creació de xarxes
comunitàries entre dones: banc del temps i grups
660 d'ajuda mútua
Projecte amARTE. Projecte de millora de la
inserció sociolaboral de noies joves dels barris de
1028 Verdum i Roquetes de Barcelona

Associació de serveis juvenils la Mina

G59391979

Joves d'esquerra verda
Càritas diocesana de Barcelona
Ara Associació de Serveis i Formació
Socio-educativa
Joves per la igualtat i la solidaritat, joves
com tu

G60921152
R0800314G

Recursos d'animació intercultural RAI

G60303054

Veus Diverses
Fundació privada Pere Ardiaca
Dones d'avui per Catalunya
Fundació Gresol - Projecte Home

G63914246
G61045720
G62533278
G61369526

Associació Escoltes Catalans

G08983199

Associació Dones de Collbató
Associació sociocultural Amma

G65513723
G64831100

Fundació privada Indera
Associació de Dones de Sitges

G64748080
G61040580

1028 Projecte de suport de gènere: formació i anàlisi
Foment de les interrelacions entre les dones de
456 Collbató
540 Curs d'economia domèstica
Coneixent a les dones sàvies que han marcat les
442 nostres vides
885 Programa d'activitats de l'associació 2012

Associació Ca la Dona
Associació dinamitzadora de la xarxa
feminista
Associació biblioteca-videoteca de la dona,
de Barcelona
Centre cultural de formació i ocupació
professional Sant Martí
Acord, assessorament, counselling,
orientació i recursos per a dones lesbianes
de Barcelona
Espai Lúdic de Sant Boi de Llobregat
DEIM. Dones Emprenedores Innovadores
de Manresa

G58505280

25285 Ca la dona: un espai de relació política feminista

G64571268
G60591310

807 Dones a les ones
514 Empoderament i visibilització de les dones de JEV
1028 Centre Pius XII
657 Dona, connecta't! Teixint xarxes amb dones
885 Afectivitat, sexualitat, VIH i dona
Metodologies participatives per tractar temes de
614 gènere
Safareig de dones - reflexionem i coneguem-nos
480 dones d'aqui i d'allà
657 Els cafès dels divendres de l'àrea de la dona
2574 Treball de dona
2571 Projecte Dona

G60799418

3085 Projecte d'activitats 2012

G60075694
G60611589

785 Projecte general 2012
Endavant foment de la igualtat d'oportunitats entre
1378 homes i dones

G62267497
G63569974

Xarxa solidària de dones lesbianes, transsexuals i
442 bisexuals del Vallès occidental
528 Espai dones a escena

G63847016

1500 Pla d'acció DEIM 2012

Fundación Francisco Ferrer Guardia

G58506981

Dones amb iniciativa
Associació de veïns Pla del Remei
Associació de pares i mares d'alumnes del
CEIP la Sínia, de Vic
Fundació Privada Maria Auxiliadora
Associació per a la igualtat dones.com
Casal Claret de Vic

G60275336
G58030982

Com afecten els cicles econòmics a la vinculació
535 de les dones al mercat laboral?
Exposició de cartells feministes: Conquestes de
500 les dones, conquestes de la humanitat
442 Cuinem?, tallers de cuines del món al Remei

G64699309
G61672382
G63043095
G61747069

714
514
319
800

Càritas Diocesana de Vic
AMIRA - associació de mujeres per la
igualtat Riera Alta
Grupo de mujeres del barrio de Can
Mariner

R0800521g

Associació colomenca de dones Àrtemis
Centre de cultura popular la Asunción
Médicos del mundo

G65167603
G60077989
G79408852

Associació de dones de Sant Sadurní
Ginesta, grup d'autoajuda
Associació de veïns el Xup
El Nord de la Dona
Dones d'Igualada

G62968490
G62087598
G58888090
G61605226
G61712261

Associació Cornellà per les dones - 1994
Casal de dones de Viladecans
Associació de veïns Pla d'en Boet

G60926003
G59043661
G59379610

Fundación Secretariado Gitano

G83117374

Casal de la dona de Pomar
Grup de dones de Morera

G59375857
G59921072

G65363376
G58428269

Plantant coneixença
Xarxa la finestra
Programa d'activitats 2012
Tallers de dones: pa i pau
Llar d'acollida d'urgència per a dones i els seus
857 fills/es víctimes de violència de gènere
500 Activitats 2012
Creixement personal: danses i energies amb
728 perspectiva de gènere
Activitats 2012: un pas endavant per la igualtat i el
274 progrés
527 Alfabetització de dones adultes
2333 Prevenció de la mutilació genital femenina
Trobada d'associacions de dones de l'Alt i Baix
696 Penedès
700 Exposició fotogràfica La vida segueix
885 Activitats de la vocalia de la dona
610 Cuida't i apren
720 Activitats 2012
Espai de teatre comunitari amb dones de Sant
442 Ildefons
398 Taller de pintura a l'oli
749 III Jornades de teatre social per dones
El model de competències com a garantia per a la
igualtat d'oportunitats en l'accés a la ocupació de
1928 les dones gitanes
Commemoració del dia de la dona i del 25è
618 aniversari de l'associació
657 Activitats 2012

Associació de mujeres intercultural nuevas
metas
G65491359
Associació grup dones de Bigues i Riells
Associació d'afectats i afectades de
fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica de
Santa Perpètua de Mogoda
Pandora: recursos per a la igualtat
d'oportunitats i no-discriminació de les
dones
Associació del casal de la dona de Molins
de Rei

308 Noves metes per al 2012

G65766164

442 Dinamització del projecte actiu Dones de BIR

G63711303

ECA (Espai comú AFIFAC). Eines pel
633 desenvolupament personal i social de les dones

G63770804

Programa de tallers per al desenvolupament
728 personal i promoció de les dones

G58696030

664 Festa 25è aniversari

