
TROBADA  AVV BESÒS   

Data: 9 de setembre de 2020. 

Modalitat del taller: Online 

Participació: Mercedes y Rosalia, dues dones, representants del grup de dones de l’associació 
veïnal, Alaitz Tècnica de la Favb i Blanca del Col·lectiu Punt 6 . 

Objectiu: Des de la Favb, juntament amb la Col·laboració en el projecte del Col·lectiu Punt 6, 
considerem important fer una reunió individual amb cadascuna de les associacions veïnals. 
L'objectiu de la trobada era presentar-los el projecte que s'estava començant a desenvolupar 
en el barri Besòs - Maresme. 

L’Associació de veïnes i veïns del Besòs  va escollir  a dues dones, representants del grup de 
dones per realitzar la reunió. En ella, es van explicar els següents temes: 

1. Presentació del projecte:”Procés comunitari de sororitat en els barris Besòs-Maresme 
de Barcelona”. 

2. Estudi social previ realitzat per part de  la Favb per a  justificar l’elecció d’aquest barri 
com a primer lloc de desenvolupament del projecte. 

3. Treball a realitzar per part de las associacions veïnals. 
4. La importància del teixit social de dones y de la creació d’un grup motor de 

dones(gènere)  com a impulsor del projecte en el barri. 
5. Necessitat de connectar amb entitats feministes, associacions, grups de dones, 

tècniques de barri, pla Comunitari com a procés de visibilització del projecte. 
6. Participació en la redacció de l’esborrany del protocol de bones pràctiques per a la 

igualtat de gènere de la Favb, com a futur protocol que s'aprovarà el 03 d'Octubre en 
l'Assemblea General de la Favb.  

Per a seguir amb el projecte, es proposen els següents punts a tractar en la propera reunió: 

El grup de dones de l’associació elaborarà un llistat amb els següents punts: 

1. Els projectes que s’han desenvolupat y que s’estan desenvolupant en relació a la 
problemàtica de la violència de gènere, per a poder sumar-nos y potenciar-los amb 
l’arribada dels Punts liles. 

2. S’aportarà un llistat de contactes de dones de diferents associacions, col·lectius, 
entitats feministes, etc. per a convocar una reunió grupal. 

Es deixarà de marge un o dos mesos perquè puguin transmetre tota la informació a la resta del 
grup de dones de l'associació. Durant aquest temps, podran treballar entre elles el projecte, la 
proposta de l’enriquiment del protocol de bones pràctiques, així com el treball en equip de 
(investigació) recerca de projectes que treballen la mateixa temàtica en el barri, així como el 
llistat de  contactes. 

  


