
PROCÉS COMUNITARI DE SORORITAT EN ELS BARRIS BESÒS - MARESME DE BARCELONA 

 

L’objectiu del projecte és prevenir, parar i visibilitzar la violència masclista en els barris del Besòs - 

Maresme de Barcelona a través de la intervenció i la participació comunitària de les dones veïnals en 

sororitat. 

A els barris Besòs – Maresme existeix una alta preocupació per la inseguretat i amb el projecte es vol 
evidenciar la violència masclista dins d’aquest sentiment d'inseguretat. L’objectiu és la prevenció de la 
violència masclista en l'àmbit de la intervenció comunitària. 
 
Per a garantir la participació comunitària es conformarà un grup motor que serà una eina per a garantir 
la transparència, la inclusió de la diversitat de veus i la difusió del projecte en el barri. Aquest grup 
motor estarà conformat per dones procedents de diferents entitats del barri. 
 
Després d'un treball d'identificació d'espais i situacions de violència amb el grup motor i altres activitats 
puntuals en les quals puguin participar més persones, s'espera poder constituir en el barri una xarxa de 
punts liles. Aquest "punts liles" tant diürns com nocturns se situaran en comerços i establiments i 
entitats .  
 
Durant el desenvolupament de l'activitat és important requerir l'ajuda d'un col·lectiu feminista que 
treballi el procés de canvi i d'enriquiment emocional de les dones a través d'unes formacions per a tots 
els fils que conformen el teixit. Es considera les formacions com a eines de transformació.  
Aquest treball de camp es realitzarà en les mateixes places i carrers del barri on les veïnes seran les que 
exerceixin la labor fonamental de detectar els carrers per les quals se senten més insegures, menys 
il·luminades, on s'han registrat més problemes, els comerços on se sentirien més segures, etc. Com a 
segona eina de treball s'utilitzarà el sistema d'ajuda a la localització geografia dels aspectes a analitzar, 
utilitzant com a material visual el mapa del barri on s'inclouen tots els carrers i tots els comerços 
regentats per dones.  
 
Gràcies a aquest procés comunitari veïnal treballat des de les veïnes i per a les veïnes, se seleccionaran 
els comerços que rebran els mitjans per a ser les pioneres a començar el canvi per constituir un espai 
qualificat de confiança i segur, "punt lila", el qual es donarà a conèixer a través d'una imatge d'un punt 
lila i la seva corresponent explicació. Aquestes accions positives potencien l'augment d'iniciatives a 
voler formar part d'aquest cercle de comerços segurs. A més, aquests punts liles s'utilitzaran com a 
espais de recerca, els quals ajudaran a generar nous indicadors de gènere i a completar dades 
estadístiques quantitatives així com qualitatius a partir del seguiment del procés i de l'impacte posterior 
que pugui produir-se.  
 
Entre els indicadors a valorar es treballaran el nombre de trobades realitzades amb les entitats, amb els 

col·lectius, comerciants, el nombre d'accions participatives. El nombre total de dones implicades en el 

procés de creació d'espais de confiança o "punts liles" des de la FAVB, des de les associacions de veïnes, 

des de les dones que conformen les entitats, veïnes participatives en el mapatge. A més, es generaran 

noves dades amb les estadístiques recollides una vegada començat l'impacte de l'activitat, a partir del 

nombre d'intervencions en els comerços, nombre d'accions de sensibilització i conscienciació, quantitat 

d'assessoraments, nombre de demandes d'informació, violències masclistes produïdes, denúncies en 

procés, entre altres. Aquests indicadors enfortiran el projecte no sols coneixent l'estat de la situació, 

sinó generant noves iniciatives i processos que continuïn transformant i prevenint la violència masclista. 

 

 


