
 

PROJECTE 

ESPAIS LILES 
 

 
 
 

 Taula de Dones  
La Marina 

  



 

La Taula de Dones de la Marina és un espai 
de reflexió, sensibilització i treball col·lectiu de 
dones de diferents entitats, serveis, 
equipaments i veïnes particulars del barri de 
La Marina, amb l’objectiu de dur a terme 
accions per l'apoderament de les dones del 
barri mitjançant accions al carrer, de 
sensibilització i prevenció davant les 
violències masclistes. 

TAULA DE 
DONES 



COM VA NÉIXER 
AQUEST 
PROJECTE: 
 

El 8 de Març del 2017, la 
Taula de Dones de La 
Marina va organitzar una 
jornada que, sota el lema 
“Dones i Espai públic”, va 
convocar el veïnat a 
reflexionar, entre d’altres 
aspectes, sobre les 
agressions masclistes al 
carrer.  



ARRAN D’AQUESTA JORNADA,  
ES VAN DETECTAR UNS  
PUNTS INSEGURS  
DINS D’ALGUNES ZONES DEL 
BARRI PEL QUE FA A 
L’ASSETJAMENT A LA VIA PÚBLICA:  
 

• Estrelles Altes 

• Plaça de la Mediterrània 

• La Capa 

• Can Sabaté 

• La Vinya 

• Polvorí  

• Plaça Cerdà 

• Plaça de les Matemàtiques 

• Can Clos 

• Cases Barates 

• Jardins de l’Arboreda 

• Plaça Teresa Claramunt 

• Passeig de la Zona Franca 



Són espais amb poca il·luminació  

S’han donat casos d’assetjament 
al carrer i / o situacions 
conflictives 

No hi ha visibilitat, per tant és 
impossible valorar els perills 

Les dones principalment són les 
patidores d’aquesta inseguretat 

CARACTERÍSTIQUES 
COMUNES  
DELS  
PUNTS INSEGURS 
DETECTATS: 





CARACTERÍSTIQUES 
COMUNS  
DELS  
PUNTS INSEGURS 
DETECTATS…. 
 
...i si canviem de punt de vista? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punt 

insegur 

PUNT 

SEGUR 



 

 

ESPAIS LILES 
La implicació veïnal 

contra les agressions 
masclistes al carrer 

 
Objectiu : la conscienciació i la implicació 
del veïnat de La Marina en l’eradicació i 
sensibilització de la violència contra les 

dones. 

 
 



 

 

PER QUE  
AQUEST PROJECTE? 

 Sensibilitzar i conscienciar els barris de 
La Marina sobre la    necessitat 

d’eradicar les violències masclistes,  

 Promoció i participació de 
tota la ciutadania per a la 

resolució d’aquesta 
problemàtica. 

Potenciar el sentiment 
comunitari de rebuig a 

l’assetjament. 

PERQUÈ 
AQUEST PROJECTE ?  

 Per promoure la participació de tota la 
ciutadania per a l'eradicació de la 

violència contra les dones, des d’una 
mirada comunitària. 



 Donar resposta a les 
dones que pateixen 

aquest tipus de 
violència. 

Orientar, ajudar i 
acollir les dones en 

moments 
d’assetjament al 

carrer. 

 Facilitar que les dones se sentin lliures pel carrer. 

 Generar una xarxa d’agents 
implicats i sensibilitzat amb el 

tema que sigui sostenible en el 
temps. 

Taula – Comerços, entitats, 
equipaments i veïnat 

COM ?  

 Treballar amb la 
comunitat educativa 
per a la prevenció de 

les violències 
masclistes. 



 
 

CALENDARI  
- Fases del projecte - 
 

 

- ESPAIS LILES - 
 

La implicació veïnal contra  
les agressions masclistes  

al carrer 

 

 
 

Entrega material - Comerços 
• Follets 
• Protocol 
• Contactes - Recursos 
• Contactes - Derivacions 

 Entrega - LOGO ESPAI LILA 

Visites periòdiques als comerciants - 3 
mesos 

Formació prèvia a les integrants de la 
TDM (PIAD + CIRD) 

 
• Tallers coeducatius a escoles i 

instituts  
• Creació del Logo ESPAI LILA pels 

instituts del barri 
 

Formació als comerços 



ESTRUCTURA 
 
 
 
 
 

- Tres eixos principals - 
 

 

ESCOLES 
INSTITUTS 

ESPAIS LILES 
 

COMERÇOS  

ESPAIS LILES 
 

ENTITATS  
EQUIPAMENTS 



 

Les escoles públiques (Bàrkeno, Ramón Casas, SEAT, 
Can Clos i Enric Granados) i els dos instituts (Montjuïc i 
Domènech i Muntaner) han participat en el primer cicle 

del projecte ESPAIS LILES.  
 
 

En els tallers s’han treballat 4 idees fonamentals que es volia 

transmetre a l’alumnat: 

 1- La teoria sexe-gènere. 

 2- Visibilització i reflexió dels estereotips i rols de gènere. 

 3- La divisió sexual del treball: espai públic vs espai privat. 

 4- Discriminació de gènere directa i indirecta. 

 Instituts – Prevenció de la violència masclista. 
 

 
 

 



 
Els tallers han estat diferenciats segon el grau d’escolaritat, 

s’han dividit per cicles: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Primer i 
segon de 
primària 

Dinàmica de 
l’extraterrestre  

Contacontes 
participatiu 
antisexista  

Rols de  

gènere 

Dibuixos  

Tercer i quart 
de primària  

Dinàmica de 
l’extraterrestre  

Maleta 
pedagògica  

Rols de  

gènere 

Conte grupal 

Cinquè i sisè 
de primària 

Taller de còmic 
antisexista  

Còmic grupal 

Instituts  

(3º ESO) 

T'ha passat 
mai que…  

Desmuntant 
mites, 

prevenint 
violències  

Logo 



 

De les escoles de primària hem rebut 

dibuixos, històries i contes que seran part del 

llibre “Els barris Liles de la Marina”. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

RESULTATS 
 
 
 

 

 

• S’han fet 24 sessions amb primer i segon de primària, han participat 

240 alumnes (123 dibuixos). 

• S’han fet 28 sessions amb tercer i quart de primària , han participat 

280 alumnes (84 contes). 

• S’han fet 32 sessions amb cinquè i sisè de primària, han participat 280 

alumnes (81 còmics).  

• S’han fet 10 sessions amb 3º ESO i als instituts , han participat 150 

alumnes, s’ha fet un logo des de els 47dibuixos  

 → Han participat a prop de 1.000 alumnes. 
 

* Els instituts han dissenyat el logo identificador dels espais 

liles que serà exposat per les botigues que participen en la 

segona fase del projecte. 
 

 



LLIBRE 
 
 
 

 

 LOGO 
 
 
 

 

 



ESTRUCTURA 
 
 
 
 
 

- Tres eixos principals - 
 

 

ESCOLES 
INSTITUTS 

ESPAIS LILES 
 

COMERÇOS  

ESPAIS LILES 
 

ENTITATS  
EQUIPAMENTS 



ESPAIS LILES   

 Comerços 
 

 Establiments de 
restauració  

 

 Entitats 
 

 Equipaments del 
barri 



QUÈ ÉS UN ESPAI LILA 
 
Un Comerç, Equipament i Entitat del barri: 
 
• Que tingui sensibilització amb l’eradicació de la violència 

masclista. 
 

• Que rebi la formació. 
 
• Que es comprometi amb el projecte. 
 
• Que tingui el distintiu en un lloc visible. 
 
• Que tingui a mà material d'informació útil per a la dona. 
 
 

Que actuï com a suport i protecció a dones 
que ho demanin  

 



 

 

La segona fase ha comptat amb la participació de comerços del barri 

vinculats a l’associació de comerciants de La Marina i ha consistit en 

dues jornades de formació: 

• La primera sobre plantejaments de gènere. 

• La segona sobre orientacions legals per afrontar la violència de 

gènere. 
 

Per tal que desenvolupen la seva funció com Espai Lila les 

comerciantes van rebre la formació.  
 

El contingut de la formació ha sigut: 

• Desenvolupar el concepte de violència masclista i les seves 

múltiples expressions. 

• Com hauria de ser un Espai Lila. 

• Informació dels recursos que treballen amb temes de violència 

masclista a la ciutat. 

• Informació sobre temes jurídics amb una advocada del PIAD. 
 

 

 
 

 



 
 

Mapa dels 
comerços que 

formen part 
d'aquest projecte i 

que han fet la 
formació 

 

RESULTATS 
 
 
 

 

 

S'han adherit 12 
comerços, i 

continuem! 





ESTRUCTURA 
 
 
 
 
 

- Tres eixos principals - 
 

 

ESCOLES 
INSTITUTS 

ESPAIS LILES 
 

COMERÇOS  

ESPAIS LILES 
 

ENTITATS  
EQUIPAMENTS 

FUTUR REPTE 
Treballar amb entitats i 

equipaments perquè 
formin part dels Espais 

Liles (gener – març 2020). 



ESPAIS LILES 
 

Futurs reptes:  
 

 

• Comptar amb major número de comerços adherits als 
Espais Liles.  

 

• Seguir treballant amb la comunitat educativa: 
incorporació de les escoles Pau Vila i El Polvorí. 

 

• Donar a conèixer el projecte i compartir com una bona 
pràctica amb altres barris. 

 

• Ampliar-lo a altres col·lectius. 
 

 
 

 

  

  

 
 

 
  

• Incloure en el projecte a la 
xarxa de taxis. 



- Seguir treballant amb la comunitat educativa - 
 

CURS ESCOLAR 2019-2020: 25 N ALS INSTITUTS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Consciència de Gènere i Música 

(A càrrec Sarah Ardite) 

• L´objectiu és la reflexió col·lectiva sobre el contingut 
sexista de les lletres de les cançons que algunes 
músiques difonen. 

Obra teatral Això és amor? 

(A càrrec de Trama) 

• L´objectiu és reflexionar sobre les discriminacions i 
violències de gènere que pateixen les dones 
diàriament, acompanyada d’un debat participatiu. 



ALTRES ACCIONS DE 
LA TDM 

 

- PUNT LILA-  
 

S'ha impulsat el primer Punt 
Lila en la Festa Major de la 

Marina 
 
 

Integrants de la TDM amb veïnes 
del barri (que han volgut participar 

a títol individual), juntament amb 
dones que han participat en altres 

projectes comunitaris del barri, han 
participat d'una formació per a 

poder articular el Punt Lila. 
 




