
 

 

 

 

 

 

Reconeixements Veïnals 2017 

 

Nom AV : FAVB  

Contacte : Sylvane Dahan 646.636.767 

CATEGORIA: Projecte Social 

NOM DEL PROJECTE : FÒRUM VEÏNAL DE DONES - 

BARCELONA 

DESCRIPCIÓ : 

Les dones som al cor de tots els problemes de la ciutat i del país. Les 

desigualtats socials han crescut, la pobresa s’ha instal·lat als nostres barris i les 

conquestes i els drets que consideràvem adquirits són qüestionats i amenaçats 

constantment. 

La degradació del mercat laboral, accelerada per les últimes reformes, afecta 

especialment les dones en tant que majoritàries en el col·lectiu de treballadors 

pobres. La destrucció de l’estat del benestar i el desmantellament dels serveis 

públics recauen sobre les nostres espatlles i seguim sent el centre de totes les 

violències: des dels crims de gènere fins al tràfic de persones i l’explotació. 

Barcelona no serà justa ni democràtica fins que no esdevingui la ciutat de les 

dones, fins que no es faci sentir amb força el seu anhel d’igualtat. Per 

dinamitzar tots els espais que ja sostenim i animem, per impulsar totes les 

lluites socials, democràtiques o mediambientals en què ja som moltes vegades 

força motriu, necessitem aplegar-nos de nou com a dones conscients, lliures i 

determinades. 

Necessitem prendre la paraula, adonar-nos de la nostra capacitat 

transformadora, mirar la realitat i somniar la ciutat que volem bastir. Necessitem 



sobreposar-nos a les dificultats que ens aclaparen i organitzar-nos. És decisiu 

fer-ho als nostres barris, en l’espai més proper, i serà decisiu fer-ho des de les 

associacions veïnals, tornant a donar-los força i vitalitat. 

L’objectiu del Fòrum Veïnal de Dones que es va celebrar els pròxims 5 i 6 de 

maig al Centre Cultural Teresa Pàmies de Barcelona va buscar contribuir a una 

nova embranzida del moviment veïnal i a la seva lluita per la ciutat democràtica 

des de les capacitats, l’energia i la mirada rebel de les dones. La trobada, a 

més, és el començament d’un projecte ambiciós que busca sumar més agents 

a la lluita per la igualtat a la ciutat. 

 

ENTITATS COL·LABORADORES: 

Data d’inici: 5 de maig 2017 

PERSONES BENEFICIÀRIES : 

DONES DELS DIFERENTS BARRIS DE BARCELONA 

OBJECTIUS : 

La proposta del taller “Cuidem la Ciutat” és la de treballar 

l´empoderament i representació de la dona, des de la perspectiva del 

dret a la ciutat i reconeixement a la diversitat. A partir de les 

experiències viscudes i els treballs (visibles i invisibles) realitzats al 

territori, es pretén intercanviar els coneixements personals entre les 

participants, per aconseguir la visibilització de les múltiples activitats 

que les dones fan en diferents àrees de la ciutat i la seva importància. 

Què entenem per apoderar? Els espais i les eines són suficients? Com 

participem? Coneixem bones pràctiques que podem agafar com a 

exemple? Com es treballa la diversitat? Les dones som representades 

i apoderades dins de cadascú dels espais polítics de la ciutat? 

Des d’aquestes preguntes disparadores la proposta és la de treballar a 

partir de 4 eixos, on a través de discussions grupals es busca 

visibilitzar als espais de la ciutat on la participació és fonamental per 

defensar el nostre dret a la ciutat i reconeixement a la diversitat. En 

quant a, farem una breu anàlisi ressaltant punts positius i febles, i 

finalment pensarem entre totes un grapat de propostes i alternatives, 

que són necessàries per tal de millorar la presència de la dona als 

https://forumdonesbcn.wordpress.com/
https://forumdonesbcn.wordpress.com/com-arribar/


llocs on es prenen les decisions polítiques a nivell de la ciutat. Els 4 

eixos proposats són: 

1. Coeducació (espais formals i no-formals) 

2. Espai públic (construïm la ciutat totes plegades) 

3. Participació veïnal (espais de participació a l´administració pública) 

4. Responsabilitats compartides (treball productiu i reproductiu) 

Us esperem amb ganes de fer xarxa a la ciutat! 

Dinamitza el taller: 

Territoris Oblidats, associació sociocultural 

www.territorisoblidats.org 

i 

Asendi NB, associació per la sensibilització envers la discapacitat Nou 

Barris 

http://www.asendinb.com 

Documents d’interès: 

• Documents d’interès pel fòrum veïnal d’urbanisme 

• Las Pieceras 

• Jornada de reflexió sobre el Parc de Glòries des de la 

perspectiva feminista 

• Claus de dones: l’assetjament immobiliari NO s’ha d’amagar 

• Associació d’Afectades per la Violència Immobiliària 

• La feminización de la política y el populismo de izquierdas 

• Movimiento feminista y aledaños (¿aledaños, o no?) 

• Apodera’t 

• El 72% de los usuarios de los servicios sociales de la ciudad de 

Barcelona son mujeres 

• Una ciutat de dones pobres 

 

ACTUACIONS: 

Divendres 5 de maig. De 19:00 a 21:00 hores 

-Performance del col·lectiu L'Artèria 

-Presentació del Fòrum 

-Descripció i organització dels tallers 

-Conferència d'Isabel Segura 

-Actuació de la Coral de dones de la Flor de Maig 

http://www.territorisoblidats.org/
http://www.asendinb.com/
https://forumurbanismebcn.wordpress.com/documents-dinteres/
http://territorisoblidats.org/actions/las-pieceras/
https://forumdonesbcn.wordpress.com/2017/03/01/jornada-de-reflexio-sobre-el-parc-de-glories-des-de-la-perspectiva-feminista/
https://forumdonesbcn.wordpress.com/2017/03/01/jornada-de-reflexio-sobre-el-parc-de-glories-des-de-la-perspectiva-feminista/
http://www.avvee.org/claus-de-dones-lassetjament-immobiliari-no-sha-damagar/
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/neix-una-associacio-dones-contra-mobbing-immobiliari-113965
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/feminizacion-politica-populismo-izquierdas_6_597100285.html
http://www.tribunafeminista.org/2017/02/movimiento-feminista-y-aledanos-aledanos-o-no/
http://appoderat.org/#home
http://www.20minutos.es/noticia/2989664/0/usuarios-servicios-sociales-barcelona-perfil/
http://www.20minutos.es/noticia/2989664/0/usuarios-servicios-sociales-barcelona-perfil/
http://www.donesdenllac.org/1_articles_cat/una_ciutat_de_dones_pobres.pdf


Dissabte 6 de maig. De 9:30 a 13:45 hores 

-Acreditacions 

-Inici dels tallers: 

Cuidem el nostre cos 

Economia de la vida 

Cuidem el nostre barri 

Cuidem la nostra ciutat 

- Plenari i conclusions 

- Cloenda 

- Donatge a Teresa Pàmies 

 

QUÈ HEU ACONSEGUIT? : 

OBRIR UN ESPAI PER ENFORTIR EL MOVIMENT VEÏNAL A PARTIR DE 

LES DONES 

OBSERVACIONS? : 

Economia de la vida 
Hem d’entendre l’economia com un dels eixos vertebradors de la vida de les 

dones dins del entorn urbà de Barcelona. L’economia és la generació, gestió i 

administració dels recursos necessaris per a la vida dins d’un grup social. La 

nostra societat, d’àmbit econòmicament capitalista, ens obliga a la generació de 

recursos propis per poder subsistir en una societat consumista. 

El treball, la gestió dels recursos que genera i l’administració dels mateixos 

marquen la forma de vida de totes les persones, depenent del seu entorn físic. 

El treball remunerat és la primera part del procés econòmic i en aquest espai 

les dones es troben en una clara inferioritat davant dels homes, a més el treball 

no remunerat que ha estat majoritàriament a càrrec de les dones, ha facilitat 

que els homes quedessin més lliures de feines domèstiques i responsabilitats 

familiars i, en contrapartida, ha complicat l’accés de les dones a càrrecs de més 

responsabilitat i a la renuncia, en molts casos, a les seves pròpies carreres 

professionals. 

Per una altra banda, les dones han estat històricament les administradores dels 

recursos econòmics dins de l’àmbit familiar, tant si han estat generats per elles 

mateixes o per altres components del grup social, però han estat al marge de la 

presa de decisions en els àmbits de les administracions públiques. La lluita de 

les dones per reivindicar els seus drets com a persones, està fent que l’entorn 

social estigui canviant i la presència de les dones en llocs de responsabilitat de 

https://forumdonesbcn.wordpress.com/cuidem-el-nostre-cos/
https://forumdonesbcn.wordpress.com/cuidem-la-vida/
https://forumdonesbcn.wordpress.com/cuidem-el-nostre-barri/
https://forumdonesbcn.wordpress.com/cuidem-la-ciutat/


les administracions doni esperances de reconduir una situació de 

desavantatge. 

L’analfabetisme financer és un altre dels problemes de la nostra societat. Les 

entitats financeres han creat productes complexes que sense uns 

coneixements mitjans/alts poden fer molt mal a les economies domèstiques, tal 

i com hem estat veient amb les ‘participacions preferents’ o les clàusules 

abusives de les hipoteques. 

L’economia social i solidaria és un altre aspecte a estudiar, basada en una 

economia no lucrativa sinó cooperativa i col·lectiva. Grups de persones que 

s’uneixen per crear el seu propi mitjà de treball o per reduir els costos d’articles 

de consum o de salut. 

L’associacionisme és un dels valors fonamentals per l’evolució d’una societat 

més justa i el mitjà pel que les persones surtin dels seus àmbits tancats i 

col·laborin en el creixement del coneixement i la solidaritat. 

 

FOTOGRAFIES 

 

 



 


