
CAMÍ
LILA



QUI SOM?

Inici: 2018
Veïnes del barri de

Llefià

 



OBJECTIUS
Empoderar a la dona dins
les entitats del barri

Fer costat a les dones a
qualsevol situació de
vulnerabilitat



INICIS

Representació de
Llefià a la

manifestació del
8M a Badalona

 





TREBALL EN XARXA

Comissió de cultura de Llefià
Comissió de convivència del districte
Comissió de festes de Sant Antoni
Comissió unitària 8M BDN
Federació de dones  i altres col·lectius
feministes i LGTBIQ+ de la ciutat 

 











HEM ORGANITZAT
Exposició fotogràfica "Les invisibles de Llefià"
Dia internacional de la no violència de gènere
Tallers de micromasclismes



CAMÍ LILA

Visibilitzar els
elements de l'entorn
urbà que no donen

seguretat a les dones



COM VAM FER LA 1a FASE 

Vam elaborar els mapes 
Vam escollir els ítems
Vam realitzar un qüestionari
Vam convocar a les dones de Badalona

1.
2.
3.
4.





REALITZACIÓ
Vam fer grups
dividint-nos les
zones del barri
Vàrem trobar els
punts més
conflictius 



C/Europa
Ronda St Antoni Mercat el Sol



Av. Sant Salvador

C /Vallés

C/Alfons XIII

Ptge. Glòria



Mercat de Llefià

C/Nazaret St Mori/Australia



QÜESTIONARI

Manca d'il·luminació
Poca visibilitat causada per obstacles, murs
i cotxes
Solars en mal estat, poc trànsit de persones
Entrades de pàrquing

Per què us heu sentit insegures al recorregut?
 



SOLUCIONS
Millorar la il·luminació
Manteniment d'espais
públics
Més educació en gènere
Grup de suport a WhatsApp
Informació dels telèfons
d'emergència
Cursos gratuïts de defensa
personal per dones

Control policial en punts
conflictius
Difusió dels carrers
insegurs
Millora dels dissenys dels
carrers
Dibuixar un camí lila
segur a terra 
Dinamitzar comerços i
espais compartits



Entrega dels mapes i
qüestionari
Llefi@net va fer el
buidatge dels
resultats a:
camilila.llefia.org

FINALITZACIÓ 1a FASE 



Disseny adhesiu
Disseny cartell
Tarjetes calendari
Contacte amb els comerços
Campanya publicitària
Petició de millores que
depenguin de l'Ajuntament

HEM COMENÇAT LA  2a FASE 





CONTACTA AMB
NOSALTRES
dones@llefia.org

@grupdonesllefia

Dones De Llefià

GrupDonesLLefià


