
AGRAÏMENT 

Moltes gràcies a l’Ajuntament de Barcelona per aquest premi. Moltes gràcies a totes les 
amigues i amics que ens han donat el seu suport, perquè aquest és per a nosaltres el 
reconeixernent més preuat. Moltes gràcies en nom de totes les cornpanyes de la Vocalia 
de Dones de l’Esquerra de l’Eixample que han treballat en aquest projecte.  
“Dones d‘Enllaç” és un projecte col·lectiu. 1 és un projecte per a la col1ectivitat; una 
modesta contribució per fer realitat la ciutat oberta, justa i solidària, aquesta “altra 
Barcelona possible” que somniem. La idea va brollar a partir d’experiències 
compartides en el decurs del Fòrum Social Europeu de  
París, ara fa dos anys. Una trobada que, justament, es feia a Saint-Denis, la ciutat de 
rodalies on em vaig criar... 1 un d’aquests suburbis de França que aquests dies la 
televisió us ha mostrat en llames. 

La misèria, la discriminació, el racisme... engendren frustracions, patiments i, finalment, 
violència. La crisi social que despunta a tot Europa prou que ho fa palès. 1 tothom ho 
diu: la globalització està canviant també la fesomia de Barcelona, fent-la cada cop més 
mestissa, rica de possibilitats... però també més complexa i plena de contradiccions. Ara 
és el moment de fer les coses ben fetes, transformant els reptes del nou segle en factors 
de progrés. 

Per això ens cal combatre la formació de guetos; lluitar contra l’exclusió social i les 
injustícies; promoure el respecte entre llengües i cultures... 1, per damunt de tot, evitar 
l’aïllament deis col·lectius més desafavorits, ja siguin autòctons o de nous ciutadans i 
ciutadanes; car l’aïllament és vector de totes les violències... 

Per descomptat, això és feina de l’Ajuntament, de la Generalitat... Parlem d’educació, 
de sanitat, d’urbanisme i habitatge, de drets civils... Beró parlem també de la feina de 
formiga del teixit associatiu deis nostres barris. 1 aquí és on s’insereix el nostre 
projecte: la idea d’una xarxa que, partint de les mateixes Associacions de Veïns i 
Veïnes, acosti les diferents comunitats entre elles i ajudi a la integració; que faciliti 
l’accés ais serveis socials, afavoreixi la participació ciutadana i promogui solidaritats... I 
que ho faci amb la mentalitat, la creativitat i les formes transversals que ha sabut 
desenvolupar el feminisme. Al capdavall, “Dones d‘Enllaç” serà allà que les dones 
mateixes en facin. Per això rebem aquest premi com una empenta per seguir treballant, 
convençudes que demà serem nombroses a compartir aquest esforç. 

Un cop més, moltes gràcies! 

 
Sylviane DAHAN (Vocalia de Dones de l’AVVEE) 


