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Nom AV : 

ASSOCIACIÓ DE VEÏNES I VEÏNS DE L'ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 

 

CATEGORIA: 

Intervenció social 

NOM DEL PROJECTE : 

DONES D'ENLLAÇ 

DESCRIPCIÓ : 

És un projecte de la Vocalia de Dones de l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Esquerra de 

l'Eixample (AVVEE) que pretén trencar l'aïllament de les dones per tal de prevenir situacions 

extremes (dones grans, discapacitades, nouvingudes...) al partir de la proximitat: el barri. 

COL·LABORADORS/ES : 

 Entitats del Consell de Dones del Districte de l'Eixample. 

PERSONES BENEFICIÀRIES : 

L'AVVEE té més de 900 sòcies. Hem atès i assessorat veïnes en situació de violència de 

gènere, casos d'assetjament immobiliari, detecció de situacions de pobresa... 

DATA D'INICI: 

2005 

OBJECTIUS : 

Donar veu, procurar suport i construir vincles de solidaritat amb dones en situació de 

vulnerabilitat. 

ACTUACIONS: 



Pàgina web http://donesdenllac.org 

Concert anual contra les violències masclistes a la Festa Major del barri. 

Participació a les Assemblees de Dones dels Fòrums Socials Europeus: París, Londres i Atenes. 

Participació a l'Assemblea de Dones del 1er Fòrum Social de la Mediterrània. 

Participació en les convocatòries de la Marxa Mundial de les Dones: Vigo, Marsella, Istanbul. 

Gran Trobada de Dones: Barcelona-juny 2006. 

Promoció, l'any 2004, juntament amb les Vocalies de Dones de l'Eixample, de la "Plataforma 

Unitària contra les Violències de Gènere". 

Exposició "Claus de dones" per defensar persones (en majoria dones grans) víctimes de 

mobbing immobiliari. 

Accions, el 26/11/2011 i el 24/11/2013, a la Jonquera i al Pertús, per denunciar les xarxes 

d'explotació sexual, juntament amb col·lectius feministes i entitats sindicals i democràtiques de 

la Catalunya Nord. 

Edició del llibre "Abolir la prostitució" de Richard Poulin. 

Creació de la "Plataforma Catalana pel dret a NO SER prostituïdes". 

bloc https://acciofeminista26n.wordpress.com/ 

Cicles de conferències amb Peter Silz, Matilde Arago, Richard Poulin, Claudine Legardinier, 

Beatriz Gimeno, Kajsa Ekis. 

QUÈ HEU ACONSEGUIT? : 

Conscienciar la ciutadania i fer visibles les problemàtiques que pateixen determinats col·lectius 

de dones del nostre barri, que no tenen veu. Escoltar-les i donar suport efectiu (en situacions 

d'assetjament, violències, prostitució...). 

Fer xarxa amb dones d'altres barri de Barcelona i fora de Barcelona. 

 

OBSERVACIONS? : 

Som totes voluntàries. 

 


