
TOTES SOM
PUNT LILA

Crear un circuit proper de botigues, equipaments i entitats
contra la violència masclista.

Detectar els casos existents per treballar des de la confiança 

Fomentar la sororitat veïnal treballant en xarxa.

És un projecte d’acció comunitària per a la prevenció, visibilització i
lluita contra la violència masclista  a través de la intervenció i la
participació comunitària de les dones veïnals en
sororitat, creant radars feministes.
 
Impulsat per la Vocalia de feminisme de l’AVV Sant 
Antoni i la FAVB, està format per moltes dones veïnes, 
d’entitats i equipaments del barri i pretén construir un 
barri més segur, creant una xarxa d’espais segurs al 
barri tant de dia com de nit.

      i la proximitat.

VOCALIA DE
FEMINISME

@avvsantantoniaavvsantantoni@gmail.com www.aavvsantantoni.com

INFORMA'T I

PARTICIPA-HI!



Taula comunitària de Sant Antoni,  comissió de Feminisme

Coordinació amb la comissió de dones d’Esquerra de l’Eixample

Plataforma unitària contra les violències de gènereOBJECTIUS
Recollir i donar veu a les necessitats i reivindicacions
de les dones del barri de Sant Antoni

Construir un barri feminista, lliure de violències
masclistes, treballant per la igualtat efectiva entre
dones i homes.

Fomentar la participació de les dones a tots els espais
i àmbits de la vida comunitària del barri.

Fer xarxa amb les entitats de dones del barri i la resta
d’entitats i equipaments de Sant Antoni.

Plataforma d’entitats de dones de Sant Antoni

Xarxa catalana NOVEMBRE FEMINISTA de Catalunya, per
a preparar les activitats de BCN de cara al 25N i 8M

QUÈ FA LA VOCALIA?
PARTICIPACIÓ EN XARXES I PLATAFORMES:  

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL  

Consell Dones Eixample

Consell Dones de la Favb

Acte centrat del Consell de dones de l’Eixample per al 8M

Consells de barri

8M

Taula rodona “Dones que transformen barris”
 
Amb Espai Debat vam organitzar pel 8M un
debat amb dones de moltes entitats per a
reflexionar plegades sobre la situació de les
dones en la cultura, la salut, la feina,
l’ensenyament, l’oci, la família, l’activisme, etc. 

25 N

DIGUES LA TEVA CONTRA EL MASCLISME

“Construïm barris lliures de masclisme”, de la
Plataforma unitària contra les violències de
gènere. El  27 de novembre, en una carpa lila  
vam exposar històries anònimes de
violències viscudes per les veïnes i les  van
llegir en veu alta per a sensibilitzar i
visibilitzar aquest greu problema. 


