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Les dones sempre han sostingut el teixit veïnal
i social: Com construir #BarrisVioletes?
Mig centenar d’activistes veïnals participen a les I Jornades organitzades per la Confavc
Redacció

L

a Ciba de Santa Coloma
de Gramenet va acollir els
dies 20 i 21 de maig unes
jornades històriques de reflexió i
intercanvis de bones experiències
per empoderar a les veïnes i construir col·lectivament barris més
igualitaris i dignes
Experiències veïnals i comunitàries que empoderen les veïnes des
de diferents àmbits i especialment
davant de situacions vulnerables
–com processos migratoris, davant de les diversitats funcionals,
situacions de violències masclistes, o de relacions de dependències amb les drogues- i la possibilitat de replicar-les a altres barris
amb situacions semblants, qüestions centrals d’aquestes jornades
realitzades a La Ciba sota el lema
“Com construir #BarrisVioletes?.
Experiències que han arribat des
del Raval de Barcelona –de la mà
de l’entitat Metzineres- i d’entitats veïnals de Rocafonda de Mataró, dels barris de Nova Lloreda
i Bufalà de Badalona, de Sant Boi
de Llobregat, de Santa Coloma
de Gramenet i de Valladolid.
El taller participatiu que clausurà les jornades va recuperar idees força com la centralitat de la
sostenibilitat de la vida –cures- i
de la sostenibilitat del planeta en
l’organització dels barris; la necessitat d’un mercat laboral igualitari trencant el sostre de vida i
adaptat a les necessitats de la reproducció de la vida, la urgència
d’incorporar la mirada interseccional i “descolonial” des de les realitats d’uns veïnatges diversos en
procedències culturals, opcions
sexuals, i capacitats; el reprendre
les genealogies feministes recuperant la memòria històrica i les
contribucions de les dones esborrades en les històries oficials- per
exemple en els nomenclàtors- la
lluita frontal contra les violències
masclistes, entre d’altres.
Per la seva part, la seva compa-

nya de la Junta Directiva, Jos Farreny, va emfasitzar que no hi havia dubte que eren “les dones les
que sostenien el teixit social de les
entitats veïnals, dels nostres barris, i que “la Jornada era una bona
manera de compartir, aprendre
i divulgar aquestes experiències
amb les dones de les associacions i del territori”. “La Junta de
la CONFAVC ha impulsat i
ha teixit el projecte consistent
a reunir a totes les persones del
món veïnal que vàrem assistir a
aquestes trobades i d’altres, per a
què puguin explicar les seves experiència, ara presencialment, a
les dones representants d’entitats
veïnals de tota Catalunya.
La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i l’alcaldessa
de la ciutat, Núria Parlón, seguidament van intervenir destacant
ambdues el gran paper del moviment veïnal per la contribució
de les ciutats actuals i sobretot
la contribució de les dones en el
benestar col·lectiu dels barris.
“La nova Conselleria d’Igualtat
i Feminismes és filla de l’Institut
Català de les Dones, però també
és néta de les vocalies de les dones
i de les entitats del moviment feminista”, va recordar Verge.
Posteriorment les jornades van
seguir amb una taula rodona on
les quatre ponents des de diferents mirades: el de l’economia
social i feminista – Elba Mancilla
-; des dels feminismes descolonials –Sara Cuentas i Ramírez- des
de la incidència de perquè les dones són més vulnerables davant de
la pobresa-Maria José González
López- i des de les aportacions
dels ecofeminismes, amb Blanca
Bayas i Fernández, van posar en
valor la força de les experiències
comunitàries i de suport mutu
nascudes des dels moviments
socials i que van més enllà de la
visió assistencialista de les cures,
i que han d’incloure noves formes
famílies i de maneres d’abordar
la socialització i democratització

▪ Taula rodona a les jornades Barris Violetes

d’aquestes. També es van desgranar els processos pels quals les
dones acaben essent molt més
vulnerables a la pobresa, amb factors claus que ens arrelen al mercat laboral, a les obligacions de les
cures imposades pel model capitalista patriarcal, entre d’altres
factors. La taula rodona va acabar
recordant – per part de Cuentasla frase d’Angela Davies: “No estic acceptant les coses que no puc
canviar, estic canviant les coses
que no puc acceptar”.
Aquestes primers “jornades violetes” de la CONFAVC , que
han rebut el suport de La Ciba
i l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet, han estat dissenyades i promogudes per un grup estable de treball d’activistes veïnals
que des de fa dos anys es reuneixen mensualment per a desplegar
polítiques de gènere i feministes
als barris.
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L’agenda feminista als barris: una
prioritat per la CONFAVC
#BarrisVioletes és un projecte comunitari que ha arrencat
enguany per a treballar alguns temes centrals de l’agenda
dels feminismes actuals, tals com l’urbanisme amb perspectiva de gènere, la socialització de les cures i la participació
de les dones en la vida associativa i del moviment veïnal. En
el desplegament d’aquest programa es preveu que es facin
propostes de millora dels barris i ciutats des de grups estables creats a les entitats veïnals – poden ser mixtes però
sempre liderats per a dones- i es vehiculin a les administracions competents perquè es tradueixin en actuacions i
polítiques públiques.
El projecte dels #BarrisVioletes s’està desplegant a 19 entitats veïnals de 8 municipis de Catalunya: Badalona, Mataró,
Arenys de Mar, Terrassa, Sabadell, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida i ha rebut el suport del Ministeri d’Assumptes
Socials i Agenda 2030.

Nous estatuts, monogràfic amb les AVV
i problemàtiques veïnals, temes del
Consell Gestor de la FAVT
Cynthia Ramírez

E

l passat 21 de maig, la
FAVT va celebrar el seu
consell gestor. El president, Pepe Sánchez, va presentar l’informe trimestral i es va
fer un resum del més destacat:
va comunicar que ja es disposa dels nous Estatuts,
que permeten la modalitat de reunió telemàtica.
La Junta FAVT ha establert
un calendari de reunions amb
les associacions veïnals per
conèixer els temes que més
preocupen a les entitats i veure
de quina manera se’ls pot donar suport.
Al consell, es van explicar les
diferents problemàtiques de

les AV Gibraltar-Lluís Companys, Xúquer, les Arenes,
Grípia i Can Montllor, la Cogullada, Nova Associació de
Veïns de Can Parellada, Pla
del Bon Aire, Poble Nou –
Zona Esportiva, les Martines
i Font de l’Espardenyera.
També es va informar de
l’acord amb Creu Roja per
fer un conveni de col·laboració, per tal d’unificar esforços
en l’àmbit de serveis socials.
Es van fer cinc cèntims de les
reunions a les Comissions
i Consells (Serveis Socials,
Medi Ambient, Salut i problemàtica dels CAP Nord, Sud,
Rambla i Can Roca, Pla Local
de Seguretat, Taula Anella Verda, Residus, Rieres, Pacte DA-

SIG, Capacitat diverses i Accessibilitat, Habitatge, OAT,
Espai Drets, Comissió Ciutadana de la Carta Europea,
Consell d’Entitats, Plataforma
en la Defensa de la Sanitat
Pública, Residències Públiques, Moviment per les Pensions dignes i Comissió AEG. ▪ Consell Rector de la FAVT, celebrat el passat 21 de maig al casal cívic
També es va comptar amb la de Ca n’Aurell
intervenció dels representants
de la FAVT al Comitè de Residus, Consell Municipal d’Ha- monogràfic d’AVV i Entitats rieres, residències, capacitats
bitatge i Capacitats Diverses i per crear una comissió i dur diverses, anella verda urbanisa terme aquest monogràfic. me, accessibilitat i mobilitat.
Accessibilitat.
Finalment, es va parlar de crear D’aquesta manera es donarà
Més participació de les grups de treball interns sobre major participació a les associles diferents Comissions, Tau- acions veïnals i s’intentarà doAVV
les i Consells Municipals que nar solucions a les problemàtiD’altra banda, la FAVT està més interessen, com residus, ques i/o dificultats que veuen
treballant en la preparació d’un seguretat, sanitat, habitatge, moltes entitats.

