
 

 

 

El nostre grup neix a l’any 1999 des de les 
Associacions de Veïns i Veïnes de l´Hospitalet 
considerant necessari coordinar-nos per a fer front a la problemàtica de la 
violència i els maltractaments que moltes dones estan patint en les seves 
llars. Per això, les vocalies de dones ens vam organitzat amb la intenció de 
Informar/Assessorar a les dones maltractades i exigir que les institucions, 
organismes i entitats competents que donguin una resposta social i real a 
aquesta situació. Les dones que estan patint violència es poden adreçar a 
l’associació de veïns i veïnes del barri per poder rebre recolzament i 
acompanyament per part nostre. Desprès adrecem a aquestes dones al 
Centre d’atenció a la Dona de L’Hospitalet i fem un seguiment. La 
proximitat de les associacions als barris facil.lita a les dones aquest primer 
pas, aquest primer contacte. 

 

 

Durant aquets anys hem treballat força, hem fet campanyes de sensibilització als barris, hem sortit al carrer 

per parlar a la gent, hem recollit signatures per demanar pisos d’acollida, per demanar el punt de trobada, el 

torn d’ofici de violència... en algunes campanyes s’han implicat altres grups de dones de l’Hospitalet, hem fet 

pintades a les parets de gairebé tots el barris, fem xerrades, participem amb el nostre xiringuito a les festes 

dels barris.... els infants podem pintar les xapes que fem i mentrestant podem parlar amb ells i amb les mares 

i pares. Als barris de Can Serra i Collblanc-La Torrassa, hem anat escala per escala per informar els presidents i 

presidentes de les comunitat com han d’actuar en el cas de detectar un cas de violència. Actaualment 

treballem des de l’Associació de Veïns de Colblanc.La 

Torrassa coordinant les activitats de prevenció de 

violència de gènere, la paritat en els/les membres de la 

junta i vocalies, el llenguatge no sexita a les 

comunicacions i que les activitats es desenvolupin en un 

clima de respecte i igualtat. Com a grup tenim clar que 

farem tot el que estigui a la nostre mans per transmetre a 

la societat que no pot quedar-se al marge d’aquest 

problema i hem d’adoptar entre totes i tots una postura 

activa, de lluita, de denúncia dels maltractaments, de 

rebuig a l’agressor i a la violència. 

 

VOCALIA DE DONES DE COLLBLANC-LA TORRASSA 

 

 


