
Trobada videoconferència, 14/4. Síntesis de Temes 

Horari: 17:30 a 19:30 

Participants: 

Nom  Entitats Contacte 

Carlota Falguera AVV Poblenou cfalguer@gmail.com 

Heura Gabarri Casal Barri Poblenou coordinadorapoble9@mail.com 

Isabela  MDLP (Moviment pe rla Pau i 

desarmament) 
cat.dona@mpdl.org 

Lutxana  Paraypomujeres paraypormujeres@gmail.com 

Jennifer Molina  La Poderosa/ assemblea Joves Barri 

Besos 

jovesbarribesos@gmail.com 

Dora Escobar Ass. Ambar Prim (B. Besos) Dori.escobar@yahoo.com 

Adamuia Dones Guineanes /  adamaudia11@yahoo.es 

Imma Bajo  Consellera Presidenta del Consell de 

Dones  

ibajo@bcn.cat 

Lorena Domínguez Consellera de Feminismes ILGTBI ldominguezl@bcn.cat 

 

S’excusen: 

Pepita  Rocamora. Associació dones Heura. eura@edaverneda.org 

Gemma Canela . 

Temes tractats: 

- Preocupació per les dones en situació irregular: com accedeixen als ajuts? Si les multen 

per anar pel carrer, això pot perjudicar-les en el procés de regularització?  

- Moltes  dones de les nostres entitats i barris viuen de l’economia submergida i no 

poden optar a prestacions, han de sortir a treballar sense un certificat d’empresa, no 

estan treballant i no cobren res, algunes viuen en habitacions realquilades i ara no 

poden pagar o bé el amo del pis el reclama. 

- Preocupació també per com s’està treballant a les residències i a la dificultat de moltes 

en no poder acomiadar als familiars que s’han mort, preocupa la gestió del dol  

- Preocupació general sobre el tema econòmic: pèrdua de feina, deutes pendents, nous 

deutes, els subministraments no es poden deixar de pagar. 

- Preocupació sobre la salut mental en la societat postconfinament, com es sortirà 

d'aquí, la dificultat per tornar a recuperar la confiança. En general costara tornar a 

mailto:cat.dona@mpdl.org


sentir confiança en l’altre . Por als contagis i tornar a retrobar-nos com a grup o 

comunitat 

 

- Per què les situacions de violència no arriben als serveis? Ho hem de replantejar, el fet 

que moltes víctimes estan vivint ara en la submissió i la por més absoluta. Violència 

que es deu respirar a l’interior de les llars 

- Preocupació per la invisibilitat de la VdG en l’actualitat, tant física, com econòmica, 

com psicològica i l’atenció que serà necessària també en el futur pròxim. 

- Necessitat  d’augmentar les ajudes socials (debat renda garantida) 

- La saturació de Serveis Socials. 

- Les formes de relació i comunicació canviaran, com fem per no perdre les aliances 

entre les dones? Això ha estat la nostra força i hem de replantejar-ho. 

A la reunió s’han compartit iniciatives diverses que han fet les entitats: 

o El grup de joves del Besòs, des de la Poderosa han fet un grup de treball per 

pensar en la situació futura i estan treballant el feminisme interseccional, 

aquest grup estarà format per dones únicament, i de diferents àmbits 

professionals. Comunica que properament faran un LIVE a instagram per 

explicar algunes de les seves propostes . 17 d’abril a les 19:00 

o Surten idees de treball col·laboratiu com la Judith del Paraypormujeres que 

s’ofereix a fer webs o formar a qui ho vulgui per fer difusió de les activitats de 

les entitats.  

o Des del casal de barri del P9 també s’està informant a través del butlletí del 

que fan les entitats 

o  Isabella de Movimiento por la Paz s’ofereix també a assessorar en casos de 

dones en situació irregular o altres situacions de vulnerabilitat.. 

- Valorem important mantenir aquest espai de diàleg virtual i es proposa fer-ho un cop 

per setmana. La Rosa farà la proposta per la setmana vinent, tenint present les 

diferents agendes. Sembla que el mail no tothom el mira, pel que seria bo fer aquesta 

convocatòria per whatsapp i mail. 


