
CONTEXT:
El projecte és la continuïtat del treball iniciat al 2011 en barris degradats 
urbanísticament i situació social de pobresa molt consolidada. Les dones són les 
que desenvolupen les tasques de cura de la llar i les que encapçalen la lluita per la 
millora del barri en el seu dia a dia, patint les conseqüències de la manca de serveis, 
accessibilitat i seguretat

OBJECTIUS:
Potenciar la participació activa de la població en la millora de les condicions urba-
nes del seu barri des de la perspectiva de gènere.

llOC:  Barri Caraza, Municipi de Lanús, Província de Buenos Aires, Argentina

SOCI lOCAl: Col·lectiu de dones “Mumalá” (Mujeres de la Matria Latinoamericana)

PARTICIPANTS: Adriana Ciocoletto, estudiant de màster al CPSV, Zaida Muxí Martínez,     
                    Pilar García Almirall, PDI de l‘ETSAB, Blanca Gutiérrez Valdivia, PAS i estudiant    
            de doctorat al CPSV i Roser Casanovas, estudiant de màster al DUOT, ETSAB

AJUT CCD: 2.200 euros

ACTIVITATS: 
Elaborar una proposta de “Xarxa quotidiana segura“ basada en les prioritats 
que les dones havien detectat. La proposta es va donar a conèixer al municipi i 
a la Universitat de Lanús per triangular accions que permetin donar visibilitat a 
l‘experiència i poder continuar aplicant la metodologia en altres barris similars. 

RESUlTATS:
Es va revisar el diagnòstic del 2011 i es va comprovar que les mancances continuen 
sent les mateixes però que hi ha grups com el de les dones i els joves de l‘agrupa-
ció “Barrios de Pie“ que treballen amb pocs recursos i des del moviment social per 
realitzar millores en els espais públics. 

CONTINUïTAT:
Realitzar almenys una altra experiència en un altre barri amb característiques si-
milars per acabar d‘avaluar els objectius aconseguits de l‘acció i poder realitzar un 
curs de formació de caràcter acadèmic.

MIllORA DElS BARRIS DES DE l’EXPERIÈNCIA QUOTIDIANA

ARGENTINA:
IDH: 0,797

Superfície: 2.780.400 km²
Habitants: 42.192.500 hab.

Esperança de vida: 77,2 anys

20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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