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1. INTRODUCCIÓ

Dins el Pla Integral Collblanc – La Torrassa, s’ha dut a terme el projecte
Equitat de Gènere, impulsat i coordinat pel Programa Municipal per a la Dona (PMD)
de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Aquest projecte s’ha desenvolupat amb la finalitat de donar resposta a les
necessitats d’espai i vida social de les dones, i d’incorporar la perspectiva de gènere
en el processos de presa de decisió respecte a la configuració del barri i en la seva
dinàmica quotidiana, afavorint la promoció i la participació de les dones en tots el
àmbits: social, polític, econòmic i cultural.

Equitat de Gènere ha tingut com a objectius fonamentals:
•

Animar a les dones a participar de manera activa en el barri i en la
seva planificació.

•

Afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

•

Facilitar l’ús igualitari dels espais públics des de la perspectiva de la
millora de la qualitat de vida de les dones.

•

Combatre l’aïllament de les dones grans i de les dones immigrades.

•

Treballar per una millor convivència de la comunitat a través de
l’associacionisme i realitzant programes d’oci i temps lliure.

S’ha concretat en cinc programes:
•

Estudi de mobilitat. Adaptació de la mobilitat a les necessitats de la
vida quotidiana.

•

Participa. Organització d'una associació de dones al barri.

•

Xarxa de dones. Participació de dones del barri en el procés de
planificació des d'una perspectiva de gènere.

•

Bellugant-nos. Activitat física i convivència intercultural.

•

Compartir Habitatge (COHA). Servei d’intermediació per compartir
habitatge.
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El projecte es va iniciar a finals de 2005 i ha finalitzat el desembre 2008. En
total han participat 265 dones en els diferents programes. L’Estudi de Mobilitat es
va dur a terme entre 2005 i 2006. El programa Participa, estructurat al voltant de
l’espai de trobada Punt de Dones, es va posar en marxa a finals de 2005 i va
finalitzar definitivament el desembre de 2007, havent facilitat la creació del Grup de
Dones de Collblanc-La Torrassa, que actualment s’ha consolidat com l’associació de
dones d’aquests barris.
Durant l’any 2008 s’han continuat desenvolupant els programes Bellugantnos, Xarxa de Dones i COHA. En aquest document presentem la memòria de treball
corresponent al desenvolupament d’aquests tres programes durant el primer
semestre de 2008. Així mateix, ressenyem les activitats que s’han organitzat amb
motiu de la cloenda del projecte.
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2. PROGRAMES EN CURS

BELLUGANT-NOS

a) DESCRIPCIÓ

El programa Bellugant-nos és un servei dirigit a totes les dones del barri que
per dificultats diverses no tenen ni el temps ni l’espai per poder practicar l’esport
i/o activitats de lleure. Va més enllà de l’esport tradicional i crea un programa
d’activitats físiques adaptat a les necessitats de les dones i ubicat dins dels
equipaments esportius i de lleure del barri. També fomenta la convivència i la
cohesió social en sumar les experiències de les dones de diversos orígens presents
al barri.
Després d’una primera etapa pilot, el programa Bellugant-nos es va
desenvolupar en format de tallers de cinc sessions durant part de l’any 2006 i tot el
2007, amb opcions d’assistència de matí o de tarda. L’assoliment de grups estables
i de regularitat en l’assistència va portar a modificar el format i durant el 2008 s’ha
realitzat en un format de curs continuat.
Els continguts específics que s’han anat desenvolupant al llarg del curs són
els següents:
- postures correctes per a l’esquena
- respiració i relaxació
- equilibri
- exercicis desaconsellats
- balls d’arreu del món
- coordinació i ritme
- massatges
-activitat física i benestar propi

Les dues opcions d’assistència han estat les següents :
GRUP DE MATÍ : Els dijous de 9:30 a 11h. al Poliesportiu Fum d’Estampa
GRUP DE TARDA: Els dimecres de 17:30 a 19h. al Centre Cultural CT

b) VALORACIÓ QUANTITATIVA

Nombre de dones que han participat en el programa Bellugant-nos (entre Gener i
Desembre de 2008): 138
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c) VALORACIÓ QUALITATIVA

En termes generals, valorem que el programa Bellugant-nos ha contribuït a
millorar la salut i la qualitat de vida de les dones, al facilitar la pràctica d’una
activitat física. A més, ha fomentat la convivència i la cohesió social de les dones de
diverses procedències i ha contribuït a apropar-les als equipaments esportius i de
lleure del barri, com són el Poliesportiu Fum d’Estampa i el Centre de Cultura CT.
El grup de matí ha estat caracteritzat per la seva diversitat d’origen, ja que
han participat nombroses dones estrangeres, especialment marroquines, que en
algunes sessions han arribat a constituir el 50% del grup. Aquestes dones han
accedit al programa a través de la difusió que s’ha fet a les associacions d’acollida
de població nouvinguda.
El grup de tarda ha estat més homogeni en quant a orígens. Ha estat
conformat majoritàriament per dones autòctones, algunes de les quals han
participat en el programa des dels seus inicis, tot i que també se n’han incorporat
de noves en el transcurs d’aquest any. Cal afegir que les dimensions de l’espai de
tarda – Centre Cultural - són reduïdes i han impedit que participi un major nombre
de dones.

XARXA DE DONES

a) DESCRIPCIÓ

Aquest programa ha tingut com a objectiu la creació d’una xarxa de dones a
Collblanc-Torrassa, des de la qual s’abordin les qüestions relacionades amb el barri
des d’una perspectiva de gènere. Es tracta de promoure el treball en xarxa entre
les dones que participen en algun tipus d’entitat social i/o cultural, o entre dones
sensibilitzades que participin a nivell personal, per a que les seves reflexions i
propostes tinguin força en els processos de presa de decisions i en la configuració
d’un barri amb igualtat d’oportunitats.
La xarxa es va inaugurar amb la convocatòria d’un acte públic amb el títol
Trobada de dones de Collblanc-La Torrassa “Fent Xarxa”, que va tenir lloc el dia 4
d’octubre de 2007 al Centre de Cultura. Aquest acte es va plantejar com una
oportunitat per a donar a conèixer a totes les dones del barri el Projecte Equitat de
Gènere i convidar-les a formar part d’una xarxa que permeti donar continuïtat al
treball que s’ha fet en el marc d’aquest projecte.
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Durant el 2008, s’han convocat 5 trobades de la xarxa de dones, centrades
entorn a dos qüestions:

-Creació de comissions de treball per a la millora dels barris: Des de la xarxa es va
generar la creació de quatre comissions de treball sobre diversos temes, com són:
la millora dels espais públics, especialment pel que fa a l’estat de places i parcs, la
neteja dels carrers, la necessitat d’ampliar els espais per a la pràctica esportiva i la
necessitat d’una seu social per l’associació Grup de Dones de Collblanc-Torrassa,
que es va crear l’any 2007. A partir del treball de les comissions, es va redactar
una carta amb suggeriments i propostes que es va fer arribar al Regidor del
Districte, Sr. Pere Según. Posteriorment, es va convocar una trobada entre les
dones de la Xarxa i el Regidor per parlar d’aquestes qüestions amb una major
proximitat. A finals de 2008, el Grup de Dones de Collblanc-La Torrassa ha obtingut
la cessió d’un local propi per a les seves activitats al mateix Casal d’Entitats on ha
estat desenvolupant les seves activitats des de que va ser creat a mitjans de 2007.

-Organització de la 2ª Mostra Fotogràfica de Collblanc-La Torrassa: Posteriorment,
el

treball

de

la

xarxa

s’ha

centrat

en

l’organització

d’aquesta

activitat,

coorganitzada pel Programa Municipal per a la Dona i per la pròpia Xarxa de Dones.
En aquest marc, s’ ha realitzat una sortida fotogràfica per captar imatges de la vida
quotidiana als barris esmentats i posteriorment una trobada en la que es van
visionar les fotografies i es va donar forma a la presentació de les mateixes de cara
a la participació en la Mostra.

b) VALORACIÓ QUANTITATIVA

Nombre total de dones que han participat en el programa Xarxa de Dones: 75

c) VALORACIÓ QUALITATIVA

Originàriament la xarxa es va plantejar com a un espai de treball entre les
dones de les entitats del barri. No obstant, durant 2007 i 2008 la xarxa ha estat
dinamitzada del Programa Municipal per a la Dona i s’ha nodrit majoritàriament de
la participació de dones que formen part del Grup de Dones de Collblanc-La
Torrassa i de dones que han participat a títol individual.
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2.3 COMPARTIR HABITATGE (COHA)

a) DESCRIPCIÓ

El COHA va néixer amb la voluntat de posar en relació dues necessitats. Les
de les dones grans del barri que viuen soles, propietàries del seu pis però amb
pensions petites i per tant amb necessitats econòmiques, i les de les dones
nouvingudes amb necessitat d’habitatge.
Els objectius generals del COHA han estat:
- Compartir habitatge i despeses
- Combatre situacions d’aïllament
- Afavorir la integració social

En aquest 2008 s’ha fet un replantejament del COHA i s’han dissenyat
novament alguns aspectes, per tal de donar-li més possibilitats. Així, es va creure
adient ampliar els perfils de les destinatàries del projecte.

Les destinatàries inicials eren les següents :
-Dones grans que viuen soles a Collblanc - La Torrassa.
-Dones immigrades o estudiants que necessiten una vivenda a Collblanc - La
Torrassa.

Des de 2008 els perfils de les destinatàries han estat els següents :
-Dones grans que viuen soles a Collblanc-Torrassa i excepcionalment en altres
barris, amb unes condicions d’habitabilitat millors, com són Bellvitge o Florida.
-Dones amb necessitat de posar en lloguer una habitació del seu habitatge, amb
fills o sense fills.
-Dones immigrades i/o espanyoles de qualsevol edat amb necessitat d’habitatge,
amb fills al seu càrrec.
-Dones immigrades i/o espanyoles de qualsevol edat amb necessitat d’habitatge,
sense fills al seu càrrec.
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b) VALORACIÓ QUANTITATIVA

Nombre total de dones que participen: 79
Nombre de nuclis convivencials : 3
Nombre de serveis/entitats informats del programa CoHa : 30

S’ha realitzat difusió del programa COHA de forma extensiva en nombrosos
serveis i entitats, amb l’enviament de la informació, juntament amb reunions de
presentació del programa, prioritzant sempre els serveis i entitats dels barris de
Collblanc-Torrassa.

Serveis i entitats informats:

-Associació de dones Vivències
-Associació Mujeres Pa’ lante
-Associació Dones del Centre
-Associació Dones Sant Josep
-Grup de dones de Collblanc-Torrassa
-Promoció de la dona Església de Bellvitge
-A.B.D, Programa d’Infància i Família
-Habitatge 2010, Ajuntament de L’Hospitalet
-Fundació Akwaba
-Club Sant Jordi Collblanc-Torrassa
-Casal de la gent gran del carrer Progrés
-Cultura 13
-IES Llobregat
-IES Bellvitge
-Fundació Clariana
-La Llumeneta
-Associació Wafae
-Servei de Mediació de l’Ajuntament de L’Hospitalet
-Oficina de Voluntariat de l’Ajuntament L’Hospitalet
-Infermeria comunitària CAP Torrassa
-Infermeria comunitària CAP Collblanc
-Serveis Socials Collblanc-Torrassa
-Serveis Socials de Can Serra i Florida (difusió selectiva)
-Parròquia Sant Ramon Nonat
-Parròquia Mare de Déu dels Desemparats
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-Església evangèlica Collblanc
-Església evangèlica Florida
-Església evangèlica Torrassa

c) VALORACIÓ QUALITATIVA

Entre les dificultats detectades, hem de destacar les següents:
•

Manca d’oferta d’habitatges

•

Dimensions i característiques dels habitatges, normalment petits i a vegades
en mal estat

•

Dificultats per ajustar l’oferta i la demanda en quant a preu, dimensions de
l’habitació, situacions personals, etc.

•

Dificultat de detecció de possibles problemes que no es visibilitzen en les
entrevistes i en una primera visita al domicili

Tot i aquestes dificultats, durant 2008 s’han realitzat 79 entrevistes a potencials
convivents, s’ha intentat dur a terme 7 nuclis de convivència que finalment no han
arribat a reeixir perquè les necessitats s’han vist resoltes per altres bandes, i s’ha
aconseguit fer un nucli de convivència exitós.

L’experiència del COHA ens porta a treure les següents conclusions:
•

No existeix una mentalitat de compartir habitatges. Totes les dones
ateses estan en una situació molt precària que les aboca a aquesta opció
per poder accedir a una vivenda.

•

Tot i les necessitats recollides, es detecta una resistència molt elevada a
compartir habitatges.

•

Es fa especialment palesa la vulnerabilitat social i, més en concret, la
dificultat per a l’accés a la vivenda de les dones que tenen fills i filles.

De cara a un millor desenvolupament de noves experiències en la línia del que
ha estat el COHA, plantegem les propostes que figuren a continuació:
•

Donar una perspectiva més comunitària i no exclusivament assistencial
al projecte.

•

Fer una tasca de sensibilització de la població respecte als problemes
socials vinculats a l’habitatge, incidint en la feminització de la pobresa i
proposant vies alternatives.
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Propiciar espais de reflexió analitzant els valors de solidaritat que
sustenten el projecte (compartir, donar rendibilitat a l’espai, conviure en
comunitat, etc.).

•

Fer activitats de reflexió destinades al conjunt de la població, amb
l’objectiu d’analitzar i reflexionar sobre la problemàtica de l’habitatge i
trobar estratègies per abordar aquesta problemàtica de forma efectiva.

3. CLOENDA DEL PROJECTE

3.1. SEGONA MOSTRA FOTOGRÀFICA DE COLLBLANC - LA TORRASSA “AMB
ULLS DE DONA”

El Programa Municipal per a la Dona i la Xarxa de Dones han organitzat
conjuntament la Segona Mostra Fotogràfica de Collblanc-La Torrassa “Amb ulls de
dona”. En aquesta ocasió, la proposta ha rebut el títol genèric d’“Escenes de la vida
quotidiana” i s’ha centrat en recollir imatges que posin de relleu el paper de les
dones en qualsevol situació quotidiana i en aquests barris, ja siguin imatges
d’escenaris exteriors, com ara les places i carrers on es desenvolupa l’activitat
diària de la població, o d’espais interiors que acullen la vida familiar de les veïnes i
veïns.
Van presentar-se un total de 30 fotografies, la major part procedents del
Grup de Dones de Collblanc-La Torrassa, entitat que és la principal dinamitzadora
de la Xarxa de Dones.
L’acte d’inauguració de la Segona Mostra Fotogràfica va tenir lloc el dia 10
de desembre de 2008. Va comptar amb les intervencions de la tinenta d’alcaldessa
de l’Àrea de Benestar Social, Mª Dolors Fernàndez Bosch, i de Montserrat Parejo, en
representació de la Xarxa de Dones de Collblanc-La Torrassa. Van assistir a l’acte
d’inauguració un total de 30 persones.
Les fotografies han estat exposades des del 10 al 19 de desembre de 2008
al Centre de Cultura CT.

3.2. XERRADA SOBRE URBANISME I GÈNERE
En el marc dels actes de cloenda del projecte va tenir lloc la xerrada de
l’arquitecta Zaida Muxí sobre “Les dones en la configuració de la ciutat”, amb la
qual es van recordar els principals eixos que han guiat el desenvolupament
d’aquest projecte des dels seus inicis.
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Van participar en l’acte un total de 30 persones.

3.3. ELABORACIÓ D’UNA MONOGRAFIA SOBRE EL PROJECTE EQUITAT DE
GÈNERE A COLLBLANC-LA TORRASSA

Amb motiu de la cloenda del projecte Equitat de Gènere a Collblanc-La
Torrassa, s’ha preparat una publicació monogràfica que recull els elements
fonamentals del que ha estat aquesta experiència des de 2005 fins a la seva
finalització a 2008.
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