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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

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 perspec-
tiva 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 es-
tables creats a les entitats veïnals – poden ser mixtes però 
sempre liderats per a dones- i es vehiculin a les adminis-
tracions competents perquè es tradueixin en actuacions i 
polítiques públiques.

El projecte dels #BarrisVioletes s’està desplegant a 19 enti-
tats veïnals de 8 municipis de Catalunya: Badalona, Mataró, 
Arenys de Mar, Terrassa, Sabadell, l’Hospitalet de Llobre-
gat, Lleida i ha rebut el suport del Ministeri d’Assumptes 
Socials i Agenda 2030.

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 cons-
truir col·lectivament barris més 
igualitaris i dignes

Experiències veïnals i comunità-
ries que empoderen les veïnes des 
de diferents àmbits i especialment 
davant de situacions vulnerables 
–com processos migratoris, da-
vant de les diversitats funcionals, 
situacions de violències masclis-
tes, o de relacions de dependèn-
cies amb les drogues- i la possibi-
litat de replicar-les a altres barris 
amb situacions semblants, qües-
tions 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’enti-
tats veïnals de Rocafonda de Ma-
taró, 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 clausu-
rà les jornades va recuperar ide-
es força com la centralitat de la 
sostenibilitat de la vida –cures- i 
de la sostenibilitat del planeta en 
l’organització dels barris; la ne-
cessitat d’un mercat laboral igua-
litari trencant el sostre de vida i 
adaptat a les necessitats de la re-
producció de la vida, la urgència 
d’incorporar la mirada intersecci-
onal i “descolonial” des de les rea-
litats d’uns veïnatges diversos en 
procedències culturals, opcions 
sexuals, i capacitats; el reprendre 
les genealogies feministes recu-
perant la memòria històrica i les 
contribucions de les dones esbor-
rades 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 Far-
reny, va emfasitzar que no hi ha-
via dubte que eren “les dones les 
que sostenien el teixit social de les 
entitats veïnals, dels nostres bar-
ris, i que “la Jornada era una bona 
manera de compartir, aprendre 
i divulgar aquestes experiències 
amb les dones de les associaci-
ons 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 ex-
periència, ara presencialment, a 
les dones representants d’entitats 
veïnals de tota Catalunya.

La consellera d’Igualtat i Femi-
nismes, Tània Verge, i l’alcaldessa 
de la ciutat, Núria Parlón, segui-
dament van intervenir destacant 
ambdues el gran paper del mo-
viment 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 fe-
minista”, va recordar Verge.

Posteriorment les jornades van 
seguir amb una taula rodona on 
les quatre ponents des de dife-
rents mirades: el de l’economia 
social i feminista – Elba Mancilla 
-; des dels feminismes descoloni-
als –Sara Cuentas i Ramírez- des 
de la incidència de perquè les do-
nes 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 

d’aquestes. També es van desgra-
nar els processos pels quals les 
dones acaben essent molt més 
vulnerables a la pobresa, amb fac-
tors claus que ens arrelen al mer-
cat laboral, a les obligacions de les 
cures imposades pel model ca-
pitalista patriarcal, entre d’altres 
factors. La taula rodona va acabar 
recordant – per part de Cuentas- 
la frase d’Angela Davies: “No es-
tic acceptant les coses que no puc 
canviar, estic canviant les coses 
que no puc acceptar”.

Aquestes primers “jornades vi-
oletes” de la CONFAVC , que 
han rebut el suport de La Ciba 
i l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet, han estat dissenya-
des i promogudes per un grup es-
table de treball d’activistes veïnals 
que des de fa dos anys es reunei-
xen mensualment per a desplegar 
polítiques de gènere i feministes 
als barris.

 ▪ Taula rodona a les jornades Barris Violetes

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 presi-

dent, Pepe Sánchez, va presen-
tar l’informe trimestral i es va 
fer un resum del més destacat: 
va comunicar que ja es dis-
posa dels nous Estatuts, 
que permeten la modali-
tat 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  do-
nar suport. 

Al consell, es van explicar les 
diferents problemàtiques de 

les AV Gibraltar-Lluís Com-
panys, Xúquer,  les  Arenes, 
Grípia i Can Montllor,  la Co-
gullada, 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·labora-
ció, 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 proble-
màtica  dels CAP Nord, Sud, 
Rambla i Can Roca, Pla Local 
de Seguretat, Taula Anella Ver-
da, Residus, Rieres, Pacte DA-

SIG, Capacitat diverses i Ac-
cessibilitat, Habitatge,  OAT, 
Espai Drets, Comissió Ciu-
tadana de la Carta Europea, 
Consell d’Entitats, Plataforma 
en la Defensa de la Sanitat 
Pública, Residències Públi-
ques, Moviment per les Pen-
sions dignes i Comissió AEG. 
També es  va comptar amb la 
intervenció dels representants 
de la FAVT al Comitè de Resi-
dus,  Consell Municipal d’Ha-
bitatge  i Capacitats Diverses i 
Accessibilitat.

Més participació de les 
AVV

D’altra banda, la FAVT està 
treballant en la preparació d’un 

 ▪ Consell Rector de la FAVT, celebrat el passat 21 de maig al casal cívic  
de Ca n’Aurell

monogràfic d’AVV i Entitats 
per crear una comissió i dur 
a terme aquest monogràfic. 
Finalment, es va parlar de crear 
grups de treball interns sobre 
les diferents Comissions, Tau-
les i Consells Municipals que 
més interessen, com residus, 
seguretat, sanitat, habitatge, 
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rieres, residències, capacitats 
diverses, anella verda urbanis-
me,  accessibilitat  i mobilitat. 
D’aquesta manera es donarà 
major participació a les associ-
acions veïnals i s’intentarà do-
nar solucions a les problemàti-
ques i/o dificultats que veuen 
moltes entitats.


