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RESUM DEL PROJECTE (finalitat, objectius, resultats esperats etc.)
El Lokal sorgeix de l’Associació “Lola, no estàs sola” i pretén ser un espai obert i polivalent per a totes aquelles dones
sensellar del Districte de Nou Barris i també a aquelles dones que es troben vinculades a recursos residencials i
recursos socials al Districte.
Què oferim al Lokal de Lola? Espai de calor i cafè, dutxa i rober amb material d’higiene específic per a dones, pacs
d’aliments i altres productes de donatius, ordinador amb accés a Internet i altres en funció de les necessitats que
sorgeixin.
Què oferim a les dones? Escolta i acollida de la persona, amb entrevistes personalitzades. Informació i
assessorament (de recursos per a sensellar, de dones, de tràmits, formació, recerca laboral, etc.) Acompanyaments
específics i suport en gestions (per exemple padró, Oficina d’Atenció al Ciutadà, tarja sanitària,...) Coordinació amb
referents de les dones d’altres serveis (Serveis socials de zona, SIS, CSS Primària, SARA, CAP, CSMA, hospitals…).

Què pot oferir el Lokal en relació a la comunitat del Districte de Nou Barris? Promoure la participació de les dones
com a veïnes del barri amb l’ampli teixit social i associatiu existent. Activitats i tallers emmarcats en diferents àrees:
oci, creixement i desenvolupament integral, suport en formació i recerca laboral, així com intentar cobrir a través de
la xarxa comunitària demandes específiques que puguin sorgir en les entrevistes. Facilitar l’apoderament col·lectiu
en els grups de dones de l’associació i del Districte.
Remarcar especialment que el projecte vol ser un espai d’ acollida, un espai de trobada informal, i un punt de reunió
social. Però també una plataforma llançadora que faci de nexe, acompanyament i coordinació, entre la dona i el
teixit d’ entitats, oci, etc.. del Districte.
També pretén col·laborar amb els recursos existents de la xarxa de persones sensellar i altres recursos per les
persones. Alhora també pretén sensibilitzar a la comunitat sobre la situació que viuen les dones en l’àmbit
residencial del Districte.

TREBALL EN XARXA AMB ALTRES ENTITATS I/O COL. LECTIUS
Des de Maig de 2018 que vàrem obrir l’espai d’atenció a les dones dins el local de l’Associació de Veïns i veïnes de
Prosperitat ens hem coordinat amb serveis públics i privats amb els que les dones estan vinculades. D’una banda
amb els Serveis Socials de Zona ( a Nou Barris) fent acompanyament a les dones, sensibilització a les treballadores i
propostes de plans de treballs que posessin a la dona al centre del seu procés. També ens hem coordinat amb el
Servei d’Inserció Social del Ajuntament de Barcelona per tal de fer l’acompanyament de les dones. I amb recursos
sanitaris (CAPs, Hospitals, CSMA) que intervenen en la realitat del procés de les dones.
Però també ens hem coordinat i vinculat a les dones als serveis i entitats del teixit associatiu. Assessorament legal de
9 barris acull, casal de barri de prosperitat, actes concrets celebrats al districte dins les festes majors dels barris,
entitats de dones participant a la Taula de Feminisme, organització 500x20, AVV de Roquetes, AVV de Verdum, AVV
de prosperitat i Hort comunitari Date una Huerta.
I també hem rebut derivacions de les diferents entitats, recursos i serveis del districte que identificaven dins les
seves participants, a dones sensellar i ens oferien poder coneixerles i acompanyarles.

PARTICIPACIÓ DE LES DESTINATARIES AL PROJECTE
El Lokal de Lola es un espai obert on les 36 dones que fins ara s’han apropat per tal que les acompanyéssim,
participen activament en el seu propi procés i en la dinàmica del Lokal.
Treballem des de l’apoderament, no només individual, sinó que també col·lectiu. Això vol dir que en l’intervenció en
els seus processos posem a les dones al centre, i son elles les que decidiran les prioritats del seu procés i seran
respectades dins les seves característiques i les del seu procés. Això les fa actrius principals dins el seu
acompanyament, però d’igual forma ho son dins el Lokal.
Les dones que venen al Lokal, tan les que acompanyem en la seva situació de sensellar, les membres de l’associació i
les voluntàries que s’apropen a compartir cafè, activitats i temps amb les dones, generem un espai de sororitat d’on
sorgeixen activitats diverses. Fins ara s’han programat taller d’autodefensa, sessions individuals de metamòrfica,
taller d’artteràpia o formació feminista per preparar activitats del 8 de març. També ha sorgit la creació d’una
campanya per la recollida de productes d’higiene femenina, o la comissió de treball per l’0rganització de menjars per
festes. Totes aquestes iniciatives han sorgit de la trobada de les dones sensellar del districte, amb entitats, altres
dones veïnes i la seva participació a actes. Sent l’associació la responsable d’articular aquestes activitat dotantles
amb les eines necessàries per realitzarles.
Les dones son el principal actiu dins el seu procés, dins les activitats que es generen al Lokal, però també dins la
realitat del districte, passant a visibilitzar les situacions de pobresa que ens esta tocant patir a les dones del districte i
que tan amagada esta.

