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1. Introducció: per què urbanisme i gènere?

Per què fer una guia per incorporar la perspectiva de gènere en l’urbanisme?
Què significa un urbanisme amb perspectiva de gènere? Com fer planificació urbanística i projectes urbans que tinguin en compte la perspectiva de
gènere?
Aquestes preguntes estan a la base del treball que us presentem, un estudi
que no és un model amb receptes per aplicar, sinó una guia per reflexionar
tots i totes, per a què ens ajudi a pensar i, sobretot, a repensar els entorns
urbans en els que habitem.

Habitar és molt més que la sumatòria de la residència, el treball, les
tasques de la llar, l’oci, el transport, l’educació, la cultura, els esports
i la sanitat. Habitar és poder desenvolupar les diferents facetes de
la vida de cada persona en igualtat d’oportunitats, amb intensitat i
integritat. Per això hem de pensar i, sobretot, repensar les ciutats i
els barris guiats per aquesta idea. Posar en primer pla la vida i les
necessitats de les persones és una tasca complexa, no exempta de
complicacions.
Per tant, què significa fer una ciutat amb perspectiva de gènere? Significa
treballar-la només per a les dones, és a dir, en oposició a la dels homes?
No; es tracta de pensar una ciutat en tots els seus detalls i en totes les

escales des de la complexitat i la diversitat, sense donar prioritats exclusives a consideracions econòmiques allunyades de les persones.
La complexitat considerarà les activitats quotidianes, les usuàries i
usuaris de la ciutat i les seves diferents necessitats. Es tracta de bastir nuclis que no perpetuïn les diferències i les desigualtats de gènere,
classe, raça o edat. Es tracta de posar-se les ulleres lila1 i tornar a
estudiar, analitzar i registrar la realitat per aconseguir entorns urbans
més adequats.

1. LIENAS, Gemma; El diari lila de la Carlota.
Barcelona: Editorial Empuries, 2001

L’objectiu és gaudir de ciutats inclusives que tinguin en compte la diversitat
real que caracteritza els espais urbans, i així per fer possible que el dret a
la ciutat sigui un dret humà per a tothom. Què vol dir avui el dret a la ciutat?
És encara vigent anomenar de manera universal els subjectes de dret? Pot
existir l’universal com homogeneïtzador de les necessitats, drets i voluntats?
Es pot acceptar que l’universal, emmascarat al masculí, englobi de manera
genèrica homes i dones? Els espais físics condicionen el dret a la ciutat,
entesa segons l’article I de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat com espai col.lectiu que pertany a tots els habitants, els
quals tenen dret a trobar-hi les condicions per a la seva realització política,
social i ecològica, assumint deures de solidaritat.
La universalitat amaga el subjecte real de dret, que és qui ha conformat
amb les seves necessitats la falsa neutralitat. Segons Cristina Carrasco
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2. BOFILL DE LEVI, Anna Quaderns 6. Planejament urbanístic, espais urbans i espais
interiors des de la perspectiva de les dones.
Barcelona: ICD, 2005.
http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/
menuitem.c531d9eb4c45208539a72641b0c0
e1a0/?vgnextoid=9b9654f598c9b110VgnVCM
1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9b9
654f598c9b110VgnVCM1000000b0c1e0aRC
RD&vgnextfmt=default
3. SASSEN, Saskia. Contrageografías de la
globalización. Madrid: Traficantes de sueños,
2003
4. GAMBA, Beatriz (coord.). Diccionario de estudios de género y feminismos. Buenos Aires:
Editorial Biblos, 2009. […] La divisió sexual
del treball és un fenòmen facilmente observable, que queda expresat a la concentració de
les dones a les tasques de la reproducció en
l’àmbit domèstic i també a determinats llocs
de treball, i que produeix sistemàticament diferències salarials. El concepte es refereix a la
presència a les societats d’una inserció diferenciada entre homes i dones a la divisió del treball existent, als espais de la reproducció i de la
producció social… és considera treball al treball productiu que és remunerat i com tasques,
al treball reproductiu que no és remunerat…
les relacionsde reciprocitat evidentes entre els
dos treballs deixa de banda les nocions de domini d’una sobre l’altre, s’ha de treballar en les
modalitats de articulació entre les transformacions familiars i sistemes de producció. Portan
a primer terme els vincles entre el treball remunerat i no remunerat, les relacions de gènere al
mon laboral i al mon de la familia[…]

l’universalisme és una forma d’emmascarar que el subjecte dels drets de
ciutadania és masculí. El problema de fons és que la ciutadania, i per tant
el dret a la ciutat i les prioritats en la construcció de la ciutat, s’ha bastit
prenent com a referència el món públic, la participació al mercat i els espais
assignats als homes. L’espai domèstic–femení no està inclòs a la categoria
de ciutadania. Però, com ens diu Anna Bofill,”...La gestió de la vida quotidiana no es produeix solament en l’interior de les parets que conformen
l’habitatge. És també un conjunt d’activitats, comportaments, sensacions y
experiències que es produeixen en l’espai públic, en l’espai fins a ara considerat masculí...” 2
Cal reconèixer l’important aportació a l’economia i la societat de les tasques
d’atenció i cura, tant física com psíquica, tradicionalment assignades a les
dones, contribucions que no han estat reconegudes. És en aquest sentit
que l’urbanisme i la planificació han de considerar les necessitats derivades
d’aquestes tasques com punts imprescindibles.
Hem de fugir de falses mitificacions que volen construir un passat idíl•lic de
persones iguals i assumir la complexitat de la realitat que vivim a començaments del segle XXI. Com ens diu Saskia Sassen3, la ciutadania no sempre
aporta plens i iguals drets a totes les persones. Malgrat el reconeixement
formal de la igualtat, membres de grups oprimits per raons d’ètnia, religió,
gènere u orientació sexual s’enfronten de forma quotidiana a diferents formes d’exclusió que els impossibiliten la plena participació a la vida pública.

La perspectiva de gènere aplicada a l’urbanisme significa posar en
igualtat de condicions les exigències derivades del món productiu i
les derivades del món reproductiu4, és a dir, les necessitats quotidianes d’atenció a les persones. Els dos mons han de situar-se en igualtat
d’importància per no aprofundir, acréixer o mantenir les diferències.
El treball que us presentem es basa en un reconeixement morfològic i funcional de la ciutat de Gavà per entendre els diferents teixits que la conformen
i poder analitzar quins són els problemes i avantatges derivats de la forma i
la distribució espacial i funcional. Quan analitzem la ciutat com un tot, en

una escala llunyana, obtenim dades de repartiment d’equipaments,
de transports, de connectivitat i accessibilitat, així com les possibilitats de relació entre àrees, etc. Aquestes dades sempre s’han de confirmar des de la proximitat. La quantificació numèrica i les proporcions
segons les necessitats d’equipaments i àrees verdes, per exemple, són un
primer esglaó en la planificació i l’organització territorial. Tanmateix, una vegada hem complert i demostrat que numèricament es resolen totes les necessitats, hem d’apropar-nos i entendre cadascun d’aquests elements dins
el funcionament de les xarxes quotidianes. La creació de paquets de sòl,
de polígons no qualificats que esperen la construcció dels equipaments o
d’altres serveis no és suficient, especialment si aquestes reserves de sòl estan allunyades dels recorreguts diaris dels futurs habitants. Els equipaments
s’han d’entrelligar amb els recorreguts de cada dia: col.locar els equipaments en els límits de les àrees urbanitzades no generarà carrers amb vida
i seguretat, i encara serà pitjor si aquests carrers tampoc estan en relació
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amb la xarxa comercial. Amb aquesta distribució territorial perdem un dels

màxims avantatges de la barreja i la proximitat: aconseguir que els
recorreguts representin temps útils. És a dir, en la mesura que en els
diversos itineraris quotidians trobem la manera de satisfer les necessitats diàries podrem fer servir el temps eficientment. Tot el contrari
del què succeeix quan cada recorregut és exclusiu per una funció. A
la ciutat el millor que pot passar és la “promiscuïtat” de funcions, és
a dir, fer una planificació que ens permeti la barreja d’usos, no només
en parcel•les contigües sinó en les mateixes parcel•les. La ciutat ha de
ser con una ceba amb milers de fulles iguals i diferents a la vegada: iguals
en rellevància i imprescindibilitat, i diferents en els usos, en els usuaris i
usuàries i en els temps d’utilització, d’aquesta manera garantirem una dansa
urbana constant. O, si voleu un símil més tecnològic, la ciutat formada per
capes que, com a l’Autocad o al Photoshop, ens permet treballar-les i entendre-les per separat però només mostren el dibuix complet al fusionar-les.

La perspectiva de gènere aplicada a l’urbanisme s’entén des de
l’experiència i, per tant, l’escala pròxima, però això no exclou la lectura analítica de l’estructura general, que ens permetrà fer recomanacions
en altres moments de la planificació, més generals i llunyans, com pot ser
un pla general o un POUM. No hem d’oblidar que moltes decisions queden
hipotecades en aquesta etapa de la planificació on les persones són, en
el millor dels casos, dades estadístiques incompletes perquè no tenim suficients dades segregades o perquè aquestes es basen en àrees censals
que distorsionen la distribució territorial de les persones i, per tant, de les
necessitats. En el cas de Gavà, si analitzem les dades per àrees censals trobem una distribució de població i d’habitatges teòricament equilibrada però
quan observem com aquestes es situen en relació al territori, veiem la gran
diferència de teixits, de densitats, d’equipaments, de serveis i de distàncies
que distingeixen zones dins una mateixa àrea censal.

La planificació urbana hauria d’enfocar-se de manera que ens permeti fer un constant treball transversal, transescalar i interdisciplinari.
Transversal entre els professionals que hi treballen i entre les àrees del mateix ajuntament, altres institucions i també poblacions implicades, és a dir,
transversalitat vertical i horitzontal. Transescalar significa treballar verificant
les propostes sempre des de la proximitat. Els departaments d’urbanisme
i habitatge decideixen les formes, aquest és un gran poder i una gran responsabilitat; malgrat això cal tenir en compte que el coneixement urbà és

compartit però diferent a les diferents àrees de treball i coneixement.
La societat actual tendeix progressivament a fer que els rols de gènere no
siguin exclusius d’un sexe. No obstant això, el projecte urbà, les decisions
sobre els habitatges i els equipaments (horaris, com i a on es situen, etc.)
es segueixen pensant des de la divisió de rols, com si existís una persona
que tingués un horari alliberat per dedicar-lo a l’atenció a les persones dependents o per tenir cura de la llar. Per tot això, una societat que aspiri a

estar formada per éssers humans en igualtat, sense factors discriminatoris per sexe, classe, capacitats físiques, raça o edat, ha de planificar les seves ciutats (incloent totes les escales i tots els àmbits) des
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de la visibilitat i la igualtat en importància de les dues esferes en les
quals s’han dividit els treballs de les persones.
És imprescindible reconèixer que la manera com es construeixen les
ciutats no és neutral. Afectarà de diferent manera a les persones si
no s’han tingut en compte les heterogènies necessitats de la població, posant en primer pla els requeriments del treball reproductiu. Per
això, pensar l’espai urbà per a tots i per a totes és fer-ho des de la diferència
però no des de la desigualtat: una diferència entre homes i dones, entre
classes, entre orígens, cultures, religions, etc. col•locant en igualtat de condicions totes les demandes, sense apriorismes.
La Llei orgànica 3/20075, anomenada llei d’igualtat, ha estat redactada per
fer possible el dret a la igualtat real entre dones i homes, el qual ja es proclama a l’article 14 de la Constitució espanyola i és un principi jurídic universal
reconegut a diversos textos internacionals sobre drets humans, i així es recull al preàmbul de la dita llei:
El ple reconeixement de la igualtat formal davant la llei, tot i haver comportat,
sens dubte, un pas decisiu, ha resultat insuficient. La violència de gènere, la
discriminació salarial, la discriminació en les pensions de viduïtat, el fet que hi
hagi més desocupació femenina, l’encara escassa presència de les dones en
llocs de responsabilitat política, social, cultural i econòmica, o els problemes de
conciliació entre la vida personal, laboral i familiar, demostren que la igualtat
plena, efectiva, entre dones i homes, la «perfecta igualtat que no admet poder
ni privilegi per a uns ni incapacitat per a altres», en paraules escrites per John
Stuart Mill fa gairebé 140 anys, avui encara és una tasca pendent que necessita
nous instruments jurídics.

5. LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març,
per a La igualtat efectiva de dones i homes.
(«BOE» 71, de 23-3-2007.)
6. BOFILL LEVI, Anna; Guia per al planejament urbanístic i l’ordenació urbanística amb la
incorporació de criteris de gènere. Barcelona:
Generalitat de Catalunya, ICD i DPTOP, 2008.

Com la Llei busca la prevenció, entén que la construcció del medi que habitem no és neutral, per això fa referència a l’impacte de gènere de diferents
actuacions de rellevància econòmica, social, cultural i artística. Amb anterioritat a aquesta Llei, en les disposicions addicionals del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, que aprova el Text refós de la llei d’urbanisme (Text
refós de la llei d’urbanisme i del seu Reglament aprovat pel Decret 305/2006,
de 18 de juliol)6 , la disposició catorzena porta com a títol “Incorporació de la
perspectiva de gènere”, i diu:
“El Departament de Política territorial i obres públiques ha d’incorporar la perspectiva de gènere en el desenvolupament d’aquesta Llei per tal de garantir la
promoció de la representació paritària en la composició dels òrgans urbanístics
col•legiats i de l’avaluació de l’impacte de l’acció urbanística en funció del gènere.”

La llei d’igualtat també determina al seu articulat una sèrie de qüestions que
poden ser de gran utilitat per confirmar la pertinència de portar a terme un
urbanisme que incorpori la perspectiva de gènere com eina essencial. Ho
trobem a l’article 20, Adequació de les estadístiques i estudis; a l’article 22,
Accions de planificació equitativa dels temps i, especialment, l’article 31,
Polítiques urbanes, d’ordenació territorial i habitatge.
1. Les polítiques i els plans de les administracions públiques en matèria d’accés
a l’habitatge han d’incloure mesures destinades a fer efectiu el principi d’igualtat
entre dones i homes. De la mateixa manera, les polítiques urbanes i d’ordenació
del territori han de tenir en consideració les necessitats dels diferents grups socials i dels diversos tipus d’estructures familiars, i afavorir l’accés en condicions
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d’igualtat als diferents serveis i infraestructures urbanes.
2. El Govern, en l’àmbit de les seves competències, ha de fomentar l’accés a
l’habitatge de les dones en situació de necessitat o en risc d’exclusió, i de les
que hagin estat víctimes de la violència de gènere, especialment quan, en tots
dos casos, tinguin fills menors exclusivament al seu càrrec.
3. Les administracions públiques han de tenir en compte en el disseny de la
ciutat, en les polítiques urbanes, en la definició i execució del planejament urbanístic, la perspectiva de gènere, utilitzant per fer-ho, especialment, mecanismes
i instruments que fomentin i afavoreixin la participació ciutadana i la transparència.

Tanmateix al moment de treballar a la realitat, amb quins límits ens trobem?
És igual treballar a segons quines àrees de la ciutat? Atenem de la mateixa
manera a una població que una altra, a un teixit que a un altre?
Per poder oferir recomanacions adreçades específicament a Gavà hem fet
una primera lectura interpretativa de l’organització física de la ciutat, la seva
relació amb el relleu i les característiques morfològiques que presenta, de
manera que ens ha permès entendre les derivades del territori i la forma
urbana amb perspectiva de gènere. Aquesta lectura i la reflexió sobre les
xarxes ens fan possible determinar fer unes recomanacions adreçades a les
condicions concretes del lloc des d’una perspectiva de gènere. A l’últim apartat proposem una sèrie de metodologies que ens permetran fer registres,
aconseguir informació, analitzar, i proposar projectes urbans de diferents
escales que incorporin la perspectiva de gènere.
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Mapa del municipi de Gavà que
mostra el nucli central i la seva relació amb els diferents satèl·lits.

Foto aèrea de Gavà. Relació amb
el territori.
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1. Gavà: característiques urbanes

L’anàlisi de la ciutat de Gavà que presentem no és pas exhaustiva sinó que
és una lectura bàsica del territori per tal de poder fer aportacions i recomanacions pensades en funció del lloc i no genèriques. Aquesta lectura està
basada tant en l’anàlisi planimètrica com en els recorreguts pels diferents
teixits urbans de Gavà1.

1. 45994 hab / 30,8 km2

El municipi de Gavà està constituït per un nucli central de casc antic més
uns eixamples i una sèrie de teixits que hem denominat “satèl•lits”.
S’ha optat per aquesta denominació ja que es situen rodejant el nucli
central, a unes distàncies variables, sense continuïtat amb el nucli,
i estan comunicats per vials simplificats (un per cada satèl•lit) que
responen a les necessitats de mobilitat rodada. Les urbanitzacions
satèl•lit i el centre urbà estan separats per sòl rural, destinat a altres
usos com horts o boscos. És a dir, la relació física entre aquests
teixits i Gavà centre és només per un sol punt: el de l’arribada de la
carretera que els connecta. Un altre teixit inclòs com a satèl•lit és el polígon industrial ja que, si bé presenta en part continuïtat amb el nucli urbà,
està separat d’ell per les vies del tren i s’hi connecta per vials puntuals, i a
més, monofuncional.

2.1. El centre: nucli original i eixamples
El nucli urbà de Gavà forma part del corredor urbà de l’àmbit metropolità
que, en direcció nord-sud i resseguint el litoral, va de Barcelona a Castelldefels abastant el territori del delta del Llobregat.

El nucli urbà central de Gavà té quatre característiques morfològiques favorables per al desenvolupament de la vida quotidiana dels
seus habitants: l’extensió, la topografia, la ubicació en relació a les
infraestructures de mobilitat i el lloc que ocupa entre el mar i la muntanya del territori municipal. Totes elles són característiques que afavoreixen una vida equilibrada pel que fa a les tasques productives, reproductives i personals.
Com hem dit, la resta d’àrees urbanitzades estan separades del nucli central
per terrenys rurals. Al nord i nord-est del nucli se situen, en ordre antihorari,
les urbanitzacions de Can Tries, Bruguers, Ca n’Espinós i La Sentiu. Al sudest s’ubica el polígon industrial i Gavà Mar. Al sud-oest limita amb el municipi de Castelldefels, del què el separen 1,2 quilòmetres que fins ara són
terrenys agraris. Al nord-est està el municipi de Viladecans, al qual està unit
per una rambla, un parc mancomunat (Can Sellarés) i una zona residencial
de teixit similar.
9
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Mapa que analitza les diferències
topogràfiques del nucli de Gavà

Imatges de dos carrers de la zona
més plana del centre de Gavà

Imatges de carrers ascendents cap
al barri de can Tintorer.

Mapa del projecte de la nova línia
de FGC entre Cornellà-Castelldefels amb dues parades a Gavà.
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Aproximadament el 50% de l’extensió del nucli central s’assenta sobre una
topografia plana (casc antic i els voltants), un 20% sobre una lleugera pendent (eixample menor) i el 30% restant sobre una pendent alta des del carrer
Sant Lluís fins el barri Can Tintorer. És a dir, un 70% del nucli urbà permet
desplaçar-se amb facilitat i en temps curts pels espais públics de la ciutat.
El 30% restant del nucli té més dificultats per permetre una mobilitat per a
tothom ja que les característiques topogràfiques, amb un relleu pronunciat,
incrementen la distància real i el temps necessari per realitzar els recorreguts quotidians.
Aquesta àrea central presenta majoritàriament carrers en una sola direcció
i de densitat variable. Es poden ressaltar diverses intervencions que

prioritzen el seu ús per part dels vianants, com la secció asimètrica
del carrer Sant Pere, que porta cap a l’ajuntament, o la zona de vianants
del casc antic, amb una plataforma única per a serveis i comerços.
Entre el carrer Sant Pere i el carrer Sant Lluís la topografia presenta un pendent més gran en sentit nord; els carrers també són d’una sola direcció i la
densitat és variable. En aquesta zona hi ha diverses intervencions a nivell de
les cruïlles a peu o d’espais de relació que teixeixen diversos equipaments
(educatius, esportius, culturals, places de diverses mides, serveis i tot tipus
de comerços) en la diagonal traçada entre el cementiri i el casc antic o, en
el sentit més ampli, la diagonal que porta a l’estació de tren. Els carrers
en sentit ascendent, en general, no prioritzen l’ús per part dels vianants,
tenen doble zona d’aparcament, les voreres són estretes i el mobiliari i els
elements de serveis (pals de la llum, guals permanents, accessos a plantes
baixes derivats del pendent) envaeixen l’espai públic útil.
Superat el carrer Sant Lluís i en sentit ascendent cap al barri de Can Tintorer,
els carrers tenen pendents molt acusats. L’avinguda d’Eramprunyà retalla
el pendent en sentit diagonal i fa de balcó entre les dues zones, deixant a
la part baixa racons poc utilitzats i abandonats. L’accessibilitat es dificulta i
els desplaçaments quotidians a peu requereixen més temps i estar en bona
condició física.
Pel que fa a les infraestructures de mobilitat, la situació del nucli central de
Gavà en relació amb el corredor urbà d’àmbit metropolità permet als seus
habitants escollir diverses opcions de mobilitat per sortir de la població tant
pel que fa al transport públic com al transport privat: busos interurbans diürns
i nocturns, tren, carretera comarcal i autopista. Segons l’enquesta de mobilitat quotidiana de 2007, en els horaris majoritàriament diürns, ja sigui per
treball o per gestions de la vida quotidiana, la quantitat dels desplaçaments
cap a d’altres nuclis o vers la població són semblants.
El recorregut del GavàBus és perimetral al nucli central i és l’alternativa al
transport privat per a les urbanitzacions, si bé la freqüència de pas no el fa
una alternativa real al transport privat. L’autobús públic és només una solució i no una alternativa per a qui no pot anar amb vehicle privat, per tant és
un element de discriminació per raó d’edat, de classe i, sens dubte, de sexe.
El recorregut genera una anella perimetral al nucli central que proposa des11
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Mapa del bus interurbà de Gavà.

Relació del nucli de Gavà amb els
diferents satèl·lits i els municipis
contigus.
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plaçaments radials a peu per a complementar-lo, promovent els itineraris a
peu dins la ciutat.
El recorregut perimetral a Gavà centre ofereix transbordaments amb el tren
i els busos interurbans, les vies de doble direcció, les sortides de carreteres
que condueixen a les urbanitzacions i, el que és molt important, diferents i
variats equipaments i serveis que es disposen en el seu entorn.
El carril bici encara no és una alternativa de transport, té traçats a la riera de
Sant Llorenç i a l’avinguda Joan Carles I, amb connexions amb el parc del
Mil•lenni i amb la carretera que va cap a Gavà Mar.
La situació de Gavà centre, entre el mar i la muntanya, és l’avantsala de
l’accés al parc natural del Garraf i és el pas per a la comunicació entre les
ciutats del Baix Llobregat i el litoral de mar.
El nucli urbà de Gavà forma part del corredor urbà de l’àmbit metropolità que
en direcció nord-sud i resseguint el litoral, va de Barcelona a Castelldefels
abastant el territori del Delta del Llobregat.

2.2 Els satèl•lits: les urbanitzacions
Les urbanitzacions residencials es divideixen, segons la seva ubicació, entre les de la muntanya i les de mar. Es troben aïllades del nucli central, són
monofuncionals i generen disfuncions en la mobilitat i les activitats
quotidianes de les persones. Cadascuna mereix un estudi particularitzat que
permeti realitzar projectes urbans amb perspectiva de gènere. Per poder-ho fer
interessarà saber quines dinàmiques quotidianes són possibles dins d’aquests
barris (si existeix o no comerç, quines necessitats cobreix), les característiques
dels seus espais públics (quins són i com són, qui els utilitza i qui no, quines
possibilitats de relació entre les persones permeten, si el seu ús és equitatiu) i si
disposen d’equipaments (si són de proximitat, quins programes ofereixen, a qui
es dirigeixen, qui no hi està inclòs, quins horaris i activitats s’hi proposen, etc.).

Per una altra banda s’ha d’estudiar com són les relacions entre els
diferents satèl•lits i, principalment, amb el nucli central. Quins són
els trajectes quotidians de les persones, la situació de les carreteres
i camins i els tipus de mobilitat possibles a més del vehicle privat
(a peu, amb bicicleta, amb transport públic, etc.). Aquestes possibilitats estaran condicionades per la distància, la secció, el pendent,
la il•luminació, el mobiliari, la densitat del satèl•lit i la freqüència
d’usuàries i usuaris, entre altres factors.

2.2.1 Les urbanitzacions de muntanya
Les urbanitzacions de muntanya són tres: La Sentiu, Bruguers i Ca n’Espinós,
ja que Can Tries l’hem considerat dins el nucli central per situar-se a menor
distància i tenir un carrer de secció adequada ja construït.
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Vista de la Sentiu, en groc
l’equipament de lleure amb accés
des de la carretera.

Diverses imatges de Bruguers .
Petanca i bancs utilitzats per senyors grans i nens i nenes que els
acompanyen. Accés cap a la muntanya sense informació.

Bruguers. Voreres estretes amb
faroles que interrompen el pas de
les persones.

Ca n’Espinós. El xamfrà del poliesportiu és un punt de trobada. Vista
general dels habitatges autoconstruïts i les voreres estretes amb
forta pendent i postes elèctrics que
dificulten el pas de vianants.

La Sentiu. Accés a la urbanització
amb les voreres pintades de vermell. Carrer interior amb voreres invaïdes pels cotxes i gran presència
del cablejat i dels postes elèctrics.
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Cadascuna presenta les seves particularitats no solament morfològiques o tipològiques sinó també socials, per això les necessitats derivades d’aquestes
variables fan necessari l’estudi particularitzat de cadascuna d’elles.
A La Sentiu i Bruguers trobem persones de major nivell adquisitiu que a Ca
n’Espinós, qüestió que és visible clarament pels tipus de residències i per
les parcel•les, de més superfície. A La Sentiu hi ha un equipament destinat al
lleure esporàdic i puntual, la informació que hi consta no informa de cap oferta per a les activitats quotidianes. Bruguers, el més aïllat de tots els satèl•lits,
es caracteritza per ser un lloc de lleure lligat a les romeries a l’ermita de la
Mare de Déu de Bruguers i a l’ermita de Sant Miquel d’Eramprunyà, un lloc
sobre la carretera a Begues on gaudir de la natura i que ofereix serveis de
restauració. Solament disposa d’una pista de petanca amb bancs com a espai públic, situat en relació a uns dels camins per fer passejos a la muntanya.
Ca n’Espinós és un barri més popular, amb habitatges originats per
l’autoconstrucció i on la població és en un gran percentatge d’ètnia gitana.
De les tres urbanitzacions de muntanya és l’única que disposa d’un equipament comunitari, una pista poliesportiva i un centre cívic en el mateix barri.
Tant a Ca n’Espinós com a La Sentiu arriba el servei de GavàBus.
Les diferències senyalades entre els tres satèl•lits de muntanya s’esvaeixen
si analitzem la qualitat de l’espai públic, que prioritza el pas dels vehicles
privats, amb voreres estretes i sense espais de relació, tot això agreujat pel
fort pendent de la topografia, ja que totes aquestes urbanitzacions s’han
fet sobre terrenys amb forts pendents. A La Sentiu trobem una voluntat de
modificar aquesta prioritat absoluta del vehicle rodat, ja que s’han pintat de
vermell les voreres, tal i com s’està fent al nucli central per marcar la prioritat
dels vianants. Però aquestes voreres, excepte en el cas del carrer principal,
continuen sent estretes i els vehicles privats segueixen envaint tots els espais, com a les altres urbanitzacions.

Tots els centres relacionats amb les activitats imprescindibles de la
vida quotidiana (equipaments escolars, de salut, culturals, comerços
i serveis) es troben a Gavà. Cal tenir en compte la dificultat que suposa que l’única relació possible entre les urbanitzacions i el centre
urbà sigui a través de carreteres que donen prioritat al pas vehicular,
sense alternatives per al trasllat quotidià a peu.
La mobilitat ha estat pensada per al desplaçament en cotxe, amb
l’excepció ja esmentada del GavàBus, que, de totes maneres i degut
a la seva freqüència de pas, no ha resolt el trasllat efectiu de persones de forma quotidiana. És a dir, que els recorreguts derivats de les
necessitats diàries puguin ser fets de manera còmoda i segura a peu.
La carretera que connecta Gavà amb La Sentiu també serveix per arribar a
Castelldefels per la part alta del municipi. La secció està solament dissenyada per al pas vehicular de doble sentit. Ens trobem que a la zona de pinars
que voreja la carretera, formant una mena de parc longitudinal, hi ha un
camí que és utilitzat per vianants i ciclistes per passejar-hi. El camí és d’us
15
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Carretera d’accés a La Sentiu amb
prioritat vehicular sense enllumenat per passejar o fer esport.

Camí cap a Ca n’Espinós, amb enllumenat però insegur per als desplaçaments a peu.

Camí secundari cap a Ca n’Espinós
sense manteniment amb un espai
amb bancs mirant al paissatge.

Punt d’accés a la urbanització de
Brugers des de la carretera de
Begues, no hi ha connexió per als
vianants

Distància del nucli de Gavà a la urbanització de Gavà Mar i la platja.
Secció que defineix la carretera de
comunicació.
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esporàdic, de lleure, ja que la pavimentació, la falta de visibilitat i enllumenat
no el fan adequat per als recorreguts quotidians.

Ca n’Espinós està connectat amb el nucli central de Gavà per un
camí d’un quilòmetre de llarg, bastant estret, amb dificultats en certs
trams si es creuen dos cotxes. A les vores del camí ens trobem construccions en mal estat de conservació, aparentment abandonades,
que generen sensació d’inseguretat malgrat que a tot el camí s’han
instal•lat fanals amb prou freqüència. Degut a la proximitat amb el nucli
central i per les necessitats de la seva població, sembla ser un camí utilitzat
a peu de forma quotidiana, encara que aquest ús no estava previst, tal i com
és evident per la manca de voreres o vorals i per la falta de manteniment.
Hi ha un altre camí secundari, pràcticament sense manteniment, a la part
alta de la urbanització que comunica amb la carretera d’accés a Bruguers.
Es tracta d’un camí de muntanya que podria ser utilitzat com a connexió
funcional amb l’altra carretera però que no cobreix necessitats quotidianes
ni és un camí agradable per al passeig donat el seu estat d’abandonament.
Existeix un espai especial, per la seva qualitat i cura, al final del carrer de la
urbanització que continua en el camí anteriorment descrit, on s’han instal•lat
dos bancs i una hamaca i que forma un mirador cap el mar.
La carretera BV-2041 connecta Gavà amb Begues passant tangencialment
per la urbanització de Bruguers, a una distància aproximada de 2,2 km. És
una carretera de circulació ràpida i amb prou trànsit que travessa un nucli
de cases preexistent. La relació entre aquestes i la urbanització sembla ser
físicament inexistent. No hi ha possibilitats de caminar de forma segura fora
de la urbanització. La carretera és molt perillosa degut al seu traçat i a la
quantitat de trànsit que genera la seva connexió amb Begues.

2.2.2 La urbanització de mar: Gavà Mar.
Gavà Mar és un barri residencial situat al costat del mar, al límit del terme
municipal amb el mar. Per tant, és una urbanització que, tot i ser monofuncional, es diferencia de les altres perquè disposa d’un dels espais públics
més utilitzats en el nostre clima: la platja. Això li concedeix una especificitat
donada la quantitat de visitants que usen aquest espai públic durant el bon
temps i que condiciona l’espai físic de tota la urbanització.
Hi ha 3 elements importants que caracteritzen el satèl•lit monofuncional residencial de Gavà Mar: la comunicació amb el nucli, la xarxa de carrers interns
que són l’espai de relació de la urbanització i el gran espai públic de la platja,
que s’estén més enllà del terme municipal de Gavà.
L’avinguda del Mar és l’artèria que comunica el nucli central amb Gavà Mar.
La distància que hi ha des del nucli central fins el principi de la urbanització
és de gairebé 4 quilòmetres. No és una distància que es pugui fer a peu quotidianament, ja que es trigarien unes dues hores a una velocitat de 2km/h,
però sí que pot ser una via per a l’oci o l’esport. La secció d’aquesta avingu17
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Anàlisi de l’estructura viària de
Gavà Mar.

Tres seccions diferents dins de la
urbanització de Gavà Mar amb voreres estretes i amb obstacles com
la brossa i els postes de la llum.

Vorera de l’Avinguda del Mar en
l’arribada des de Gavà. Parada de
Bus en el perímetre de la urbanització de Gavà Mar.

Parc situat a l’arribada de
l’Avinguda del Mar a la platja. Vista de diversos usos: pista d’scate i
parc infantil.

Restaurants que donen al passeig i
el Centre de Serveis de Gavà Mar.

Secció del passeig de la platja amb
la relació que té amb l’entorn.
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da fins arribar al polígon industrial està tractada com un carrer amb espai per
a tots i totes. És de secció asimètrica, per una banda hi ha l’espai dels cotxes
i per l’altre, l’espai de les persones, que poden passejar-hi o anar amb bicicleta pel carril bici. Tota aquesta secció està dotada de mobiliari urbà mínim
com il•luminació, bancs i jardineres que la separen de la via rodada. També
hi ha espai per a les parades del GavàBus. És una secció continua i igual en
tot el seu recorregut.
És per aquesta via per on es comunica l’extensió agrícola del municipi de
Gavà que queda entre el nucli i la urbanització, i és des del seu traçat que
pengen alguns negocis de plantes i jardineria.
La xarxa de carrers interns són els espais públics de la urbanització, a més
de la platja. Es poden classificar segons els usos, usuaris i usuàries.
a) La xarxa de vies circulatòries per al trànsit rodat privat que respon
exclusivament a la sol•licitació de vialitat. Les tipologies edificatòries són
aïllades, tant unifamiliars com plurifamiliars. Aquesta característica provoca
que en la trobada entre la planta baixa i el carrer només hi hagi entrades
de garatges i accessos als habitatges a molta distància perquè es tracta
de grans superfícies. Per tant, aquests carrers es converteixen en simples
connectors amb l’artèria més gran i principal. Hi ha una xarxa paral•lela a
la carretera principal no contínua que comunica dos carrers sense sortida.
L’únic carrer que té diversitat d’usos i d’activitats és a la desembocadura de
l’avinguda del Mar a Gavà Mar, on podem trobar una certa barreja d’usos a
les plantes baixes, especialment activitats terciàries lligades al lleure (bars,
restaurants, immobiliàries i alguna botiga d’alimentació). També té una secció diferent de la resta de la urbanització, és una excepció dins aquesta
xarxa de carrers a la que predominen els cotxes. La vorera és molt ampla i
permet que s’hi portin a terme diverses activitats alhora, s’hi pot trobar una
terrassa d’un bar, el carril bici, una franja de mobiliari urbà amb arbrat i les
parades del bus.
b) La xarxa quotidiana a peu i de transport públic és més invisible però
necessària i conviu amb la predominant de la prioritat vehicular. Es
tracta dels camins que dibuixen les persones que usen aquests espais públics, especialment les que treballen en aquest barri, les que usen el transport públic o les que utilitzen el Centre de serveis de Gavà Mar i que segurament tenen menys disponibilitat de cotxe. Aquesta xarxa és la que empren
els visitants temporals que van a Gavà Mar per utilitzar la platja. Ja arribin
amb cotxe, transport púbic o bicicleta, utilitzen aquesta estructura viària o
espai públic per arribar fins al mar.
c) El gran espai públic municipal que forma part del conjunt lineal de
platges de la costa del Baix Llobregat. En aquest gran espai que pertany
al terme municipal de Gavà podem diferenciar dues zones molt clares:
El nou parc davant de la platja i el seu front, formant un gran espai en la desembocadura de l’avinguda del Mar, amb molts usos diferenciats: jocs per a
nenes i nens, zona de patinatge, zones de descans, gran espai de passeig,
serveis relacionats amb la platja, etc. Durant els dies de festa és una zona
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Zona de jocs infantils a la platja
davant de Gavà Mar. Relació amb
l’edificació existent.

Carrer central del polígon industrial
que comunica amb el centre de
Gavà amb un gran ús peatonal.

Pas per sota el ferrocarril al final del carrer central. Problemes
d’accessibilitat i de seguretat per a
les persones que van a peu.
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molt utilitzada per totes i tots, comprovant-se que el grup d’usuàries i usuaris
és molt heterogeni (diferents edats, sexes, procedències, etc.).
A la part més central del seu front es troben majoritàriament els usos de restauració, que s’obren cap al passeig principal, i el Centre de serveis de Gavà
Mar. Però en la resta de front hi ha barreres que separen l’edificació privada
existent del parc de la platja. El passeig principal no té continuïtat amb el
passeig de Castelldefels, que està molt pròxim.
En la resta de platja on no hi ha aquest parc o passeig marítim, la sorra
toca directament amb els límits de les parcel•les ocupades per edificacions
aïllades. Aquest front és completament opac, format per barreres físiques
altes. Aquest espai públic no gaudeix de control social visual del veïnatge.
A més a més, tampoc hem trobat cap equipament ni servei relacionat amb
aquest tipus d’espai lúdic, com poden ser dutxes, banys públics i canviadors
de bolquers, jocs amb ombra adequada, espais accessibles per a tothom o
simplement espais per descansar; l’únic que trobem són jocs infantils.

2.3 Polígon industrial
Si bé el polígon industrial es troba molt a prop del centre, la comunicació
entre aquestes dues àrees dista molt de ser adequada. A més al mateix polígon industrial existeix una zona comercial i de lleure que és molt utilitzada
pels habitants de Gavà. La seva situació entre el nucli urbà central i la platja
genera circulacions de vianants i de bicicletes no sempre correctament solucionades.
La forta presència de vianants és una característica peculiar d’aquesta àrea
industrial, especialment al carrer central que passa sota les vies, comunicant
l’àrea urbana amb l’industrial. Tanmateix, aquest pas no està dissenyat tenint
en consideració els requeriments dels vianants sinó els dels vehicles rodats.
En aquest carrer principal hi trobem una preexistència residencial de tipologia de tipus “cases barates” que ha quedat aïllada.
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3. Xarxes quotidianes

Les xarxes quotidianes són el reflex en el territori de les activitats
múltiples i diverses necessàries per assolir tots els requeriments de
la vida de les persones, en les que s’inclouen qüestions personals,
responsabilitats del món de la reproducció i de la producció. Aquestes
activitats es poden desglossar en: cura personal, treball de mercat, estudis,
treball domèstic i familiar, treball voluntari i reunions, vida social i diversió,
esports i activitats a l’aire lliure, aficions i jocs, mitjans de comunicació, trajectes i temps no especificat1. D’aquestes activitats algunes es desenvolupen a l’interior de l’habitatge i altres necessàriament a diferents escenaris:
comerços, escoles, fàbriques, àrees productives i oficines, centres cívics,
cinemes, universitats, CAP i una llista inacabable de punts on es porten a
terme totes aquelles tasques que assumim entre tots i totes com a societat.
Moltes vegades aquestes activitats no les realitzem soles o sols, ja que hem
de tenir en compte que hi ha persones que depenen d’altres (nens i nenes,
adults malalts o d’altres situacions) i que necessiten ser acompanyades per
a poder realitzar moltes de les seves activitats diàries. Quan parlem de xarxes quotidianes ens referim als camins entreteixits amb activitats i relacions
que dibuixem les persones en el nostre entorn quotidià.

1. Font: Institut d’Estadística de Catalunya
(Idescat) ; activitats consderades per a realitzar
l’estadística sobre els usos del temps a Catalunya per un dia normal.

Aquesta complexitat de relacions i de necessitats han estat menystinguts en
la planificació, contemplats com simples requeriments numèrics i estadístics
o com una reserva de sòl per a equipaments, àrees verdes, àrees comercials i àrees industrials. Però, com es pot observar en nombroses situacions,
ni tan sols aquests requeriments mínims es fan a temps. El resultat és que
moltes persones viuen a barris i àrees amb habitatges que no compten amb
els equipaments necessaris. Per no dir que moltes vegades es compensen
aquestes necessitats, considerades de manera simplement numèrica, amb
places que s’ofereixen arreu dels municipis, com si aquestes activitats es
poguessin desenvolupar a qualsevol lloc. Moltes vegades, especialment en
barris de nova creació les àrees comercials són una única gran superfície.
Els mecanismes de compensació i d’aglutinació d’àrees comercials són la
demostració de la falsa superació de la zonificació funcional, o zonning,
i la malentesa herència del moviment modern que en ple segle XXI es fa
inacceptable. És una manera de fer que ja ha estat contestada i que ha
demostrat falta de vigència. Són solucions que no són bones per a les

xarxes de la quotidianitat, ja que impliquen desplaçaments específics, amb temps específics per a cada funció, enlloc de resultar en un
espai urbà que entreteixeixi els usos, les distàncies, els temps i les
persones.
Per tant, s’han de conèixer les xarxes quotidianes de les persones
que viuen a Gavà per detectar les necessitats reals, tant per als nous
barris com per a les reformes i els projectes de rehabilitació urbana.
De la mateixa manera que hi ha una estadística per saber els usos del temps
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segons les activitats diàries també podria haver-hi una sobre els usos dels
espais segons aquestes activitats. Les distàncies adients de les xarxes

de proximitat són variables en funció dels usos, usuaris i usuàries.
És a dir, s’ha de tenir en compte l’edat i la capacitat de mobilitat de
les persones que les utilitzen i l’assiduïtat amb què les fan servir, així
com els condicionants de relleu del lloc.
Pensar la ciutat i els barris en funció de les xarxes vol dir planificar comptant
amb les persones, vol dir entendre que en la vida de la gent tot està relacionat. S’han de crear escenaris de necessitats i mobilitats per a cada
equipament: estudiar quines són les persones que l’utilitzaran i per què,
com hi arribaran, si aniran soles o acompanyades, i, amb aquestes dades,
trobar els llocs més adients per a un nou servei o, en cas que ja existeixi, refer i millorar l’accessibilitat, tant per a vianants com pel transport públic i les
xarxes de mobilitat alternatives com la bicicleta, especialment en els casos
d’equipaments dedicats al jovent. S’ha d’intentar que les diferents xarxes
(la d’educació, la d’espais de jocs infantils, la sanitària, l’administrativa, la
d’espais de repòs, d’estància, etc.) tinguin part del traçat coincident per aglutinar i fer servir de forma més eficient els comerços, la prioritat dels vianants
o el transport públic. I no només per eficiència sinó també per assegurar
l’activitat a l’espai públic i, per tant, potenciar la sensació de seguretat amb
la presència activa del veïnatge.
En aquest sentit, és important fer especial èmfasi en la formalització de

la ciutat, especialment els edificis bastits amb pressupostos públics.
Els equipaments, independentment de les característiques pròpies
d’ús, han de permetre la trobada i l’espera, han de ser transparents i,
en relació amb els seus espais pròxims, han de generar activitat cap
al carrer, han de ser fàcilment accessibles i visibles, etc. Els espais i
els edificis públics haurien de ser el reflex de la societat que els construeix.
Com hem analitzat a la presentació dels barris de Gavà, la part central té les
característiques adients per fer compatibles les responsabilitats reproductives i productives. La seva dimensió fa que en un radi de mig quilòmetre,
amb una pendent lleugera, es puguin inscriure dos terços d’aquest territori
(amb l’excepció dels barris de Can Tintorer, Can Tries i els creixements més
recents que estan limitats per l’avinguda d’Eramprunyà i l’avinguda Joan
Carles I).
L’extensió, el relleu i la barreja d’usos (àrees residencials, equipaments, serveis, espais públics, d’esbarjo i comerços) determinen distàncies que, en
termes d’accessibilitat, es poden recórrer fàcilment a peu i en poc temps:
en definitiva, en termes de proximitat. L’enquesta de mobilitat quotidiana
de 2007 corrobora aquesta característica quan revela que el 82% dels desplaçaments interns es realitzen a peu. Tanmateix, aquesta dada s’hauria
d’especificar per a la població que viu en l’àrea amb més pendent i allunyada, que ha de fer servir quotidianament una xarxa que pot esdevenir un
inconvenient.
Dins d’aquesta àrea central s’identifiquen diferents tipus d’espais públics
que han estat reformats donant prioritat als vianants i generant xarxes de
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proximitat que treuen partit de les sinergies derivades de la barreja d’usos.
Alguns exemples són: la Rambla, on s’ha eliminat el trànsit rodat i s’ha generat una única plataforma per als vianants; l’àrea del centre més antic, on
s’han prioritzat els vianants, d’igual manera que s’ha fet amb l’eix diagonal que des de la part alta de l’avinguda d’Eramprunyà arriba fins l’estació
de tren; el carrer Sant Lluís, de secció asimètrica; l’avinguda Joan Carles I
com espai de transició amb grans espais naturals i com vincle entre zones
residencials; els traçats tangencials al carril bici i algunes actuacions als
eixamples. Aquestes reformes reconeixen la potencialitat d’un centre urbà
compacte, amb totes les necessitats i activitats personals, productives i reproductives en un radi màxim de 20 minuts a peu. Aquesta vocació de

donar prioritat als vianants i al transport públic és determinant per
vincular tots els equipaments, serveis i comerços del municipi que
s’ubiquen majoritàriament al nucli central.
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4. Recomanacions per a l’aplicació de la perspectiva de gènere

Les recomanacions es basen en la convicció de la necessària incorporació
de la perspectiva de gènere en el coneixement dels mecanismes de la planificació i els projectes d’urbanització així com en l’observació de les característiques físiques i socials de Gavà per assolir el compliment efectiu de la
Llei orgànica 3/2007 segons la qual:
“la prevenció d’aquestes conductes discriminatòries i en la previsió de polítiques actives per fer efectiu el principi d’igualtat. Aquesta opció implica necessàriament una projecció del principi d’igualtat sobre els diversos àmbits de
l’ordenament de la realitat social, cultural i artística en què es pugui generar o
perpetuar la desigualtat. D’aquí la consideració de la dimensió transversal de
la igualtat, senya d’identitat del modern dret antidiscriminatori, com a principi
fonamental d’aquest text.”

La Llei es refereix a la generalitat de les polítiques públiques a Espanya, tan
estatals com autonòmiques i locals:
“Article 15. Transversalitat del principi d’igualtat de tracte entre dones i homes.
El principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ha d’informar,
amb caràcter transversal, l’actuació de tots els poders públics. Les administracions públiques l’han d’integrar, de manera activa, en l’adopció i execució de les
disposicions normatives, en la definició i pressupostació de polítiques públiques
en tots els àmbits i en el desenvolupament del conjunt de totes les activitats.”

4.1 Una anàlisi diferenciada e integrada
La legislació urbanística divideix la problemàtica del territori segons escales,
segregant problemes i necessitats que haurien de plantejar-se en conjunt.

És imprescindible intervenir en aquesta divisió ja que les relacions i
activitats quotidianes no es troben segregades a la vida de les persones, especialment a la vida de les dones, en qui recau encara de
manera majoritària la responsabilitat de fer encaixar esferes i temps
diferents. Segons l’enquesta demogràfica del 2007, a Catalunya1 el 47% de
les dones assumeix la pràctica totalitat de les feines no remunerades de la
llar mentre que el percentatge d’homes que es responsabilitzen de gairebé
totes les feines domèstiques és només del 8,8%. Els percentatges de no
participació en la cura dels infants de la llar són més alts en homes (23,9%)
que en dones (9,4%). L’atenció compartida dels infants és la situació més
freqüent, de manera que entorn el 43,5% dels homes i de les dones diuen
repartir el treball de cuidar els nens i nenes amb almenys una altra persona
de la llar. Un 38,6% de les dones assumeix en la seva pràctica totalitat la
cura dels infants, la qual cosa indica que conviuen amb persones que no
participen o que tenen una mínima participació en les feines d’atenció als
petits de la casa, incloent-hi també les situacions de famílies monoparentals,

1. http://www.idescat.cat/cercador/?q=Tasqu
es+dom%E8stiques Consultat el 15 de maig
de 2010.
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que representen el 19% dels nuclis amb fills. En el 85% dels nuclis monoparentals el progenitor present és la mare.
La segregació de decisions segons l’escala de treball ha generat una falta
de coherència en molts territoris que es manifesta especialment als barris i
als seus entorns en la falta de xarxes de proximitat per al desenvolupament
de la vida quotidiana.
Per això, l’aplicació de la perspectiva de gènere als projectes urbans necessita com a punt de partida una nova forma d’anàlisi, diferent a les emprades
habitualment. Aquesta anàlisi ha d’introduir d’una forma exhaustiva criteris
físics i socials en totes les escales del planejament. No es pot entendre i
estudiar un territori o un entorn específic sense entendre i estudiar les persones que hi viuen, les seves especificitats i les seves necessitats diverses.
A més, s’ha de mantenir transversalitat entre totes les escales de planejament: encara que estudiem el detall no es poden deixar d’atendre les conseqüències que repercuteixen en l’entorn pròxim i més ampli, i a la inversa, el
planejament general ha d’atendre a la particularitat de cada carrer i de cada
línia que dibuixa. Per tant, és necessària una anàlisi diferenciada de cada
circumstància o problema a resoldre en cada projecte, però és fonamental
que estiguin integrades, és a dir, que cada variable estigui entreteixida amb
la resta.
El canvi fonamental que proposa l’aplicació de la perspectiva de gènere en
la construcció de les ciutats i els pobles és prioritzar els éssers humans
concrets i les seves necessitats a tots els nivells de planejament, tenint com
objectiu principal fer barris i ciutats amb xarxes adequades per a la vida
quotidiana de tothom.

4.2 Recomanacions bàsiques
L’entorn quotidià és un complex teixit de variables. Per poder facilitar l’estudi
d’aquesta xarxa les hem dividit les recomanacions en sis. Els espais públics
o de relació, els equipaments, la mobilitat i l’habitatge són les variables que
defineixen el suport físic sobre el qual es desenvolupa la xarxa quotidiana.
La participació i la seguretat són conceptes transversals que abasten tot
aquest suport físic.

2. DUG: Diagnòsi i avaluació Urbana amb
perpsectiva de Gènere. Col•lectiu punt 6.

Per poder valorar des de la perspectiva de gènere la pertinència de l’entorn quotidià, proposem un llistat de preguntes com a guia d’anàlisi2:

Espais públics o espais de relació
Els espais de relació pensats per a l’equitat de gènere afavoreixen
l’autonomia i la socialització de les persones ja que han estat pensats
prioritzant en el seu disseny i traçat les necessitats de dones i homes. Per aconseguir-ho són imprescindibles aquests elements: voreres amples
i actives que afavoreixin la realització de diferents activitats, amb diferenciació de
materials, colors i textures en els canvis de nivell; escocells al mateix nivell de
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la vorera; baranes i rampes a les zones amb pendent; passos de vianants ben
diferenciats i amb semàfors que tinguin en compte els temps lents; bancs amb
ombres que generin zones de descans en els recorreguts urbans i en les àrees
d’estància; espais intermitjos de relació entre els interiors i exteriors; senyalització
que faciliti l’orientació, la identificació i l’apropiació.

S’han de treballar els espais de relació de manera inclusiva, pensant
en totes les edats i condicions de les persones que el faran servir,
incorporant espais específicament pensats per a grups concrets
d’usuaris i usuàries. A més específics siguin els usos, més compartit serà
l’espai; si no està qualificat serà dominat pels grups més forts de l’entorn.
El reconeixement de la important tasca de les dones a la societat ha de fer-se
visible a l’espai públic i un dels mecanismes més immediats per aconseguir-ho és
anomenar-los en femení, és a dir, donar als parcs, places i carrers noms de
dones i explicar quina va ser la seva aportació a la societat.
Tal com assenyala el Manual práctico para una señalización urbana igualitaria3
de la Federación Española de Municipios y Provincias, s’han de treballar les senyalitzacions urbanes per fer visible la igualtat d’homes i dones al dret a la ciutat i als seus espais públics. La manca de figures femenines en els sen-

3. www.femp.es/.../Manual%20prácitico%20
para%20una%20señalización%20igualitaria.
pdf

yals és una dimensió més que ens assenyala que, sota l’aparença
d’universalitat en la concepció de la ciutat, hi ha un ordre androcèntric que es reprodueix amb la falsa neutralitat.
ER1. Espai de relació
ER 1.1 General
Ha d’afavorir la autonomia i la socializació de les persones
Els materials utilitzats en els diferents espais són els adequats segons l’ús?
Hi ha bancs pel descans als recorreguts més utilitzats?
Hi ha suficients espais on els nens i les nenes de diferents edats puguin jugar
amb seguretat? com són les àrees de joc?
Hi ha suficients espais on els nens i les nenes de diferents edats puguin moure’s
amb seguretat? Camins escolars o cantonades amb pas de vianants amb visibilitat millorada?
Hi ha senyalitzacions sonores, tàctils i visuals per permetre l’autonomia de persones amb mobilitats diferents?

Permetre l’ús i l’apropiació dels diferents col•lectius tenint en compte les tasques relacionades amb la cura de la llar i les persones
Hi ha espais de relació intergeneracional i intercultural?
Hi ha proposicions per incentivar la corresponsabilitat de part dels usuaris i
usuàries en la cura i manteniment dels espais de relació?
Els espais de relació i joc es situen en relació amb les activitats quotidianes dels
nens i nenes (escoles, activitats esportives…)?

Formar part juntament amb altres espais, equipaments i serveis una xarxa
de proximitat
Els parcs i places amb espais de joc estan distribuïts homogèniament, de manera que es trobin a una distància dels habitatges del barri no major de 500 metres
o 10 minuts a peu?
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En cas que no existeixi una proximitat com per anar a peu als grans parcs o
places de la vila, hi ha transport públic que cobreixi els recorreguts quotidians de
manera eficient?
Hi ha petits espais per reunir-se, jugar, parlar…a prop dels habitatges? Es consideraria adequat espais de jocs infantils per infants depenents una distància de
300 metres.
Estan senyalitzats els canvis de nivell davant d’escales i rampes? Hi ha baranes?

ER 1.2 Carrer
Les voreres han de permetre la realització de diferents activitats, no s’han de
considerar només espais de circulació de fluxos.
Existeixen voreres àmplies?
Els carrers, en relació amb la xarxa d’espais públics, equipaments i serveis, són
de prioritat per als vianants?
És possible seure, reunir-se, conversar o jugar a les voreres del barri?
Les plantes baixes que donen a les voreres són permeables visualment?
Les plantes baixes dels carrers són permeables, amb activitats públiques i semipúbliques (equipaments o comerços)?

ER.1.3 Plaça-parc
Han de ser flexibles en el seu disseny per a afavorir diferents usos i activitats
en un mateix espai
Els espais de joc infantil tenen en compte les diferents edats? Són suficients?
S’ha previst adequadament els espais per a les cuidadores i cuidadors?
Hi ha espais de trobada i activitat per a joves?
Hi ha espais d’estància tranquil•la que permetin la xerrada, la lectura i el descans?
Hi ha espais d’esbarjo per a dones i homes de diferents edats (incloent rutines
físiques per a gent gran)?

ER.1.4 Espai indeterminat
Parar atenció a l’existència d’altres espais de relació que no siguin els convencionals com la plaça, el parc o el carrer.
Anàlisi dels usos i/o apropiacions de tots els espais del barri, ja siguin cantonades, espais intermedis, espais abandonats o accessos a comerços i/o equipaments.
Entendre els motius pels quals aquests espais són utilitzats en lloc d’uns altres
que, en aparença, són mes propicis, i quines activitats hi estan relacionades.

ER.1.5 Espai intermedi
Generar espais intermedis de relació entre els edificis i l’espai públic pel seu
valor de proximitat.
Reben aquests espais la mateixa atenció i manteniment que els considerats espais públics tradicionals de la ciutat?
A través del disseny es propicia l’ús per a diferents activitats de forma segura?
Són espais amb bona visibilitat i enllumenat?

ER.2 mobiliari urbà i serveis
ER.2.1 Facilitats
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El disseny i la col•locació en l’espai han de facilitar i potenciar els usos i les
activitats de forma igualitària
Els materials utilitzats en els diferents elements de mobiliari urbà: són agradables
i adequats per a l’ús i per al manteniment? Estan col•locats correctament?
Banys públics: n’hi ha per a totes i tots, relacionats amb els espais de relació?
Bancs: n’hi ha suficients en els espais de trobada i descans? Afavoreixen la inclusió de les persones, tant al sol com a l’ombra?
Contenidors (o sistema de recollida d’escombraries): té en compte a tots els
usuaris i usuàries? (ubicació, força, alçada, distàncies entre contenidors, etc.)
Il•luminació: és l’adequada segons els diferents usos de les persones? Està diferenciat l’enllumenat del carrer i el de la vorera? Es manté per a no ser obstruïda per arbres o altres elements? És una il•luminació sense zones d’ombra o
d’excessiva llum?
Arbres: en els espais de relació hi ha arbres o vegetació apropiada per aconseguir sol a l’hivern i ombra a l’estiu?
Vegetació: en els espais de relació hi ha arbres o vegetació apropiada per tal que
les persones puguin gaudir de la naturalesa?
Arbustos: s’ha tingut en consideració que serveixin de separació funcional sense
obstaculitzar la visibilitat?
Espais d’espera de transport públic o d’equipaments (escolars, sanitaris, administratius, etc.): hi ha bancs i una marquesina adequada per preservar de les
inclemències del temps?
Hi ha plànols d’orientació als carrers? Als carrers amb escales ens permeten
conèixer el camí alternatiu sense barreres? Ens indiquen els serveis pròxims
útils durant el dia a dia i no estan solament pensats per a turistes?

ER.3 Representació simbòlica
ER.3.1 Memòria
Reconeixement de la memòria d’una comunitat, especialment de les tasques realitzades per les dones, invisibilitzades fins ara.
Està tota la societat, incloses les dones, representada en el nomenclàtor dels
carrers i places del barri o ciutat?
Hi ha representacions o recordatoris de la història del barri que representen a
tota la comunitat i que reconeixen també el treball realitzat per les dones?
Existeixen elements de representativitat sorgits com reconeixement de la reivindicació veïnal?
Hi ha obres d’art a l’espai públic que transmeten valors d’igualtat a la societat?

ER.4 Senyalització
ER.4.1 Senyalització
Reconèixer els senyals dels espais públics, equipaments i serveis que, emparats en una falsa neutralitat, no representen en igualtat de condicions a
dones i homes com usuàries i usuaris.
Hi ha representats homes i dones en els pictogrames que empren la figura humana i que permeten la identificació de sexes? Per exemple, en els senyals de
trànsit, des dels provisionals d’obres com en els permanents dels semàfors.
El llenguatge utilitzat a les indicacions del carrer és no sexista? És a dir, s’empren
genèrics no sexuats (per exemple, ciutadania en lloc de ciutadà).
En els senyals que representen dues figures (home-dona), aquestes tenen la
mateixa mida, és a dir, estan en igualtat de condicions? Per exemple, el senyal
de proximitat de centre escolar mostra un nen gran i una nena petita, per tant es
dóna més importància a un d’ells.
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Equipaments i serveis
L’oferta d’equipaments es veu necessàriament ampliada quan la societat on la que s’inscriu reconeix, assumeix i valora les tasques de
les dones derivades de les divisions dels rols de gènere.
L’espai dels equipaments necessita entreteixir l’espai públic de la ciutat amb
la màxima permeabilitat, flexibilitzant la seva utilització per maximitzar la
utilització dels espais. Una distribució al territori relacionada amb els usos i
les xarxes de mobilitat garanteix la qualitat de vida perquè els converteix en
estratègies per fomentar xarxes socials, generar intercanvis de serveis i fer
possibles diferents temps d’ús, apropant el seu funcionament a la complexitat de la vida quotidiana.
E.1 General
E.1.1 Xarxa
Xarxa d’equipaments i serveis que entrellacin l’espai públic, distribuïts pel
territori en relació als usos i les xarxes de mobilitat per tal de fomentar el teixit
social, tenint en compte la complexitat de la vida quotidiana.
Els equipaments i altres serveis estan situats en xarxes de mobilitat a peu o amb
transport públic?
Hi ha una xarxa de relacions que afavoreixi la proximitat habitatge - equipament
- serveis?

E.2 Equipaments
E.2.1 Oferta de programes i horaris
L’oferta d’equipaments es veu necessàriament ampliada quan la societat on
s’inscriuen reconeix, assumeix i valora els treballs quotidians i les tasques
derivades de les divisions dels rols de gènere.
Tots els equipaments públics o serveis són accessibles en igualtat d’oportunitats
per tots i totes, sense cap tipus d’exclusió física per sexe, edat, ètnia, cultura o
religió?
Els programes o les activitats proposades en els equipaments d’oci (cultura, esport, etc.) són d’interès tant per a homes com per a dones, garantint que s’utilitzin
o que siguin apropiats de manera igualitària?
Hi ha equipaments i serveis diversos per satisfer les diferents necessitats de la
vida quotidiana, ja siguin activitats reproductives o productives?
Els horaris de tots els equipaments s’ajusten a les necessitats de tots i totes per
a un correcte desenvolupament de la vida quotidiana?
Hi ha propostes d’equipaments i serveis per afavorir la tasca reproductiva i
d’atenció a les persones? Per exemple, suficients escoles bressol públiques,
ludoteques, etc.
Hi ha iniciatives per proporcionar als equipaments diversos usos al llarg del dia i
que no depenguin exclusivament d’un horari? Per exemple, l’obertura dels patis
de les escoles fora d’horari escolar.
Hi ha equipaments multiserveis o polifuncionals (i no sectoritzats per àrees) que
permetin diverses activitats socials als diferents membres del nucli familiar o de
convivència?
Els equipaments, especialment els centres de salut, estan correctament situats
respecte el transport públic i altres vies d’accés per arribar-hi? Els recorreguts
obligatoris per desplaçar-se des de les parades de bus als habitatges i als cen-
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tres de salut estan dotats de bancs que premetin descansar a les persones que
ho necessitin?
Es tenen en compte les diferents escales dels serveis que ofereix un equipament
per a adequar-se als usuaris i usuàries de tot el territori segons li correspongui
(barri, municipi, comarca, província, país)?
Els equipaments ofereixen serveis complementaris per poder conciliar les activitats amb la gestió de la vida quotidiana? Per exemple, servei de guarderia al
mercat, al gimnàs, a la universitat o a l’escola.

E.2.3 Relació de l’edifici amb l’entorn
Els edificis destinats a equipaments han de tenir vocació de fer ciutat, relacionant-se físicament amb el seu entorn, han de ser capaços de generar
activitat i vida al carrer.
Els equipaments ofereixen banys públics accessibles i oberts a peu de carrer
per a tots i totes?
Hi ha relacions directes entre els equipaments i els espais públics de relació que
propiciïn l’ús simultani?
Hi ha una relació oberta i transparent entre l’edifici de l’equipament i l’exterior immediat per afavorir una sensació de seguretat gràcies a les mirades creuades?
En la relació equipament-espai públic es tenen en compte aspectes com la
il•luminació, l’accessibilitat, la visibilitat i que els materials siguin apropiats als
usos?
Escoles: hi ha espais d’espera segurs i lliures de vehicles adequats per a tots i
totes? (amplada suficient, espai amb bancs, amb jocs, etc.)

E.3 Comerços
E.3.1 Oferta variada i pròxima
El comerç pròxim i variat és un dels suports de la vida quotidiana i social
d’un barri, per aquest motiu s’ha de potenciar i estimular, per evitar la necessitat de desplaçar-se obligatòriament fora del barri.Hi ha promocions i
ajudes de diferent mena pel comerç de proximitat al barri?
Hi ha diferents promocions i ajudes per al comerç de proximitat al barri?
Hi ha suficients mercats o xarxes de comerços al barri o ciutat que cobreixen les
diferents necessitats: primàries, secundàries i especialitzades?
Hi ha accessos per a vehicles i per a vianants que tinguin en compte també
l’accessibilitat de totes les persones?
Es promou l’existència de mercats municipals diaris?
Es promou l’existència de mercats municipals setmanals amb productors de la
zona?
Es promou la compra als mercats millorant els horaris disponibles o amb campanyes promocionals, esdeveniments, etc.?
Es promou la varietat de tipus de comerços oferint locals comercials de superfícies variades? Cal tenir en compte que el petit comerç de barri necessita àrees
molt diferents a les de les grans cadenes comercials.

Mobilitat
L’oferta de mitjans de transport i les característiques dels espais suport de la mobilitat determinen les formes i la qualitat de vida. S’ha
de procurar la màxima varietat de mobilitat i privilegiar els recorreguts de
vianants, tot basant-se en la varietat funcional del teixit urbà.
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Els transports públics han de donar resposta a la varietat d’horaris del món
reproductiu, que genera uns recorreguts que no són ni lineals ni uniformes.
Hem de pensar la mobilitat atenent la diversitat i la seguretat en tots els
aspectes per facilitar la planificació de les diferents activitats de la vida quotidiana i per fer possible l’accés a la ciutat en igualtat d’oportunitats.
M.1 General
S’ha d’oferir la major diversitat possible d’opcions de mobilitat, privilegiant
els recorreguts dels vianants, que es basen en la varietat funcional del teixit
urbà; cal prioritzar les necessitats i percepcions d’usuaris i usuàries.
És possible a tots els barris escollir entre més d’una opció la forma de mobilitat
per als desplaçaments quotidians?
Existeix un estudi de mobilitat integrada fet amb la participació del veïnat i que
tingui en consideració la percepció de les persones que més utilitzen cada modalitat de desplaçament (a peu, transport públic, privat, bicicleta o altres)?

M.2 Recorreguts vianants
M.2.1 Voreres
Les voreres són la base física dels desplaçaments per als vianants i, per a
potenciar-los, és necessari que en el seu disseny es tinguin en compte: la
secció en relació amb els entrecreuaments de diversos grups de persones,
les seves mides i la millor materialitat, depenen dels requeriments i estan en
relació amb l’entorn edificat
Les voreres tenen una mida adequada per al pas de tothom? (cotxets, cadires
de rodes i acompanyants, carrets de la compra, persones amb dificultats de mobilitat, nens/es amb acompanyant, etc.)
S’han prioritzat els vianants en les interseccions de carrers i als llocs de transbordament entre els diferents mitjans de transport? En els recorreguts cap els equipaments i serveis, s’han fet cantonades amples i cruïlles visibles amb passos per
a vianants ben diferenciats?
Els semàfors tenen en compte el diferents temps de mobilitat de tots i totes? S’ha
pensat a fer alguna cantonada amb cruïlla universal per a les persones, és a dir,
amb tots els vehicles parats al mateix temps i el pas de vianants lliure.

M.2.2 Accessibilitat, seguretat
Els recorreguts dels vianants podran realitzar-se o no per una determinada
vorera o espai en la mesura que siguin accessibles i segurs. En el projecte
s’haurien de tenir en compte també aquestes qualitats.
Hi ha persones que modifiquen els seus recorreguts, segons el tipus de carrer o
espais per on passen, per qüestions d’accessibilitat o seguretat?
Són còmodes els recorreguts per l’espai públic? Les voreres tenen un nivell de
condicionament apropiat per a no dificultar el pas a les persones que van a peu?
(els escocells, la il•luminació, el manteniment, el mobiliari urbà, etc.)
Canvis de nivell o discontinuïtats: hi ha mecanismes d’ajuda per reduir l’impacte
d’un canvi de nivell, ja sigui mitjançant una rampa amb barana, un canvi de color
i textura del paviment o amb algun altre mètode que faciliti la seva detecció per
part de tothom?
Hi ha camins suficientment segurs per tal què les persones grans puguin moure’s
amb autonomia pel barri o l’entorn on habiten?
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M.2.3 Condicions mediambientals
El grau de satisfacció, de grat o desgrat amb un espai pot provocar-ne un
major o menor ús. Les condicions mediambientals són un dels condicionants
que, sobretot en les ciutats més grans, influeixen en aquestes percepcions.
Es consideren situacions mediambientals com el soroll o la contaminació de
l’aire, en el disseny o el manteniment dels recorreguts per als vianants?

M.3 Transport públic
M.3.1 Distribució al territori
Per tal que un transport públic sigui efectiu i s’utilitzi ha de cobrir les necessitats quotidianes i presentar avantatges sobre l’ús del cotxe privat. Per això
la distribució en el territori, els recorreguts, els horaris i les freqüències s’han
d’estudiar en relació a les persones que l’utilitzen o potencials usuaris/àries.
Els mitjans de transport públic abasten les diferents necessitats de temps, rutes
i freqüències? Es tenen en compte que els recorreguts no sempre són lineals?
Hi ha unes bones connexions i tarifes integrades entre les línies urbanes, interurbanes i interprovincials?
Hi ha tarifes especials per a menors i per a estudiants?

M.3.2 Accessibilitat, visibilitat i situació de les parades
Les parades de transport públic han de poder acollir l’espera de les persones de forma segura, protegida i agradable. La ubicació de moltes d’elles
en entorns allunyats, de difícil accés o amb falta de manteniment provoquen
que no siguin utilitzades en segons quins horaris i, en cas de fer-ho, amb un
alt grau de percepció d’inseguretat.
Les parades o estacions són visibles, cobertes contra les inclemències del temps
i tenen bancs per seure, informació, il.luminació i tot està en bon estat de manteniment? Les parades mes aïllades tenen algun sistema d’alarma en cas de
problemes o incidències?
Els espais públics que formen el recorregut dels vianants fins arribar a les estacions és segur? Tenen bona il•luminació, bon manteniment i són accessibles?
Els accessos als busos o als combois del transport públic es fan al mateix nivell
de la vorera?
En casos de voreres estretes, es té en compte la col•locació d’andanes especials per a l’accés als autobusos?
Hi ha espai en els transports públics per a les cadires de rodes, els cotxets de
criatura, els carrets de la compra, maletes o altres elements?

M.3.3 Informació adequada
En ocasions els transports públics no són utilitzats per falta d’informació.
Els plànols han de ser clars i llegibles. Mantenir actualitzats els horaris,
les parades i informar sobre possibles transbordaments és important per
promoure’n l’ús.
Hi ha una informació clara i entenedora per a tothom dels horaris i freqüències de
transport en llocs visibles i útils?
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M.4 Transports privats
M.4.1 Sistemes dissuasius
És necessari controlar el transport privat, sobretot on existeixen altres opcions de mobilitat i, en cas que no existeixi transport públic, crear-les per a
tal fi.
Hi ha sistemes de transport públic suficients i amb la freqüència adequada per
als moviments quotidians de manera que no sigui necessari fer servir el transport
privat?
Hi ha zones d’aparcament a l’entorn de les estacions de transbordament?
Hi ha aparcaments públics a les entrades principals del nucli urbà?
Hi ha opcions pel transport individual no contaminant i més sostenible, com la
bicicleta?

M.4.2 Prioritat vianants
Els temps i les dificultats del cotxe no són els mateixos que els de les persones que es traslladen a peu. La invasió constant de cotxes a les voreres
i espais públics fa que el seu ús es vegi perjudicat per la pèrdua de qualitat
o seguretat.
Hi ha limitacions o sistemes de control de la velocitat als carrers?
Hi ha limitacions o sistemes de control per evitar la invasió de les zones de vianants pels vehicles?
Hi ha mesures per evitar conflictes de convivència entre els diferents transports?
Hi ha mesures per organitzar l’accés als col•legis, intentant evitar la concentració
de cotxes a l’entrada, fet que genera una situació de risc per a qui arriba a peu?
Els temps dels semàfors estan adequats a les velocitats de les persones? Els
passos de vianants estan en concordança amb els recorreguts dels transeünts?

Habitatges
L’espai representa els valors socials que el creen per això els habitatges han de reconèixer les feines de cura de la llar i d’atenció a les
persones donant-hi un espai. Les feines de la llar han de ser compartides,
no s’han d’amagar ni deixar sota la responsabilitat d’una sola persona.
Hem d’aprofitar els edificis d’habitatges per generar espais de relació entre veïns i veïnes, proposant usos compartits de serveis i construint espais
de trànsit entre el privat i el públic. És important que a les plantes baixes
s’ofereixin activitats variades en relació directa amb l’espai públic, fet que
afavorirà la seva seguretat.
H.1 Dret a l’habitatge
H.1.1 Viure al barri
Els habitants d’un barri han de tenir el dret a poder rebre ajudes per romandre en ell en cas de dificultats com l’assetjament immobiliari, la falta de
recursos per emancipar-se o problemes familiars com el maltractament o
l’abandonament.
Hi ha una política pública concreta d’habitatge per al barri o nucli urbà que respongui a les necessitats dels seus habitants?
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Hi ha una política especial de rehabilitació i adaptació dels habitatges antics per
a millorar-ne l’habitabilitat?
Hi ha accés a crèdits o ajudes especials per a grups amb dificultats (joves, dones, gent gran, exclusió social, etc.)?
Hi ha parc d’habitatges de lloguer assequible per a joves, famílies monoparentals/monomarentals, dones soles, gent gran, etc.?
Hi ha propostes d’altres solucions per resoldre l’accés a l’habitatge (cooperatives
de dones, masoveria urbana, etc.)?

H.2 Localització
H.2.1 Relacions quotidianes
Per afavorir la gestió de les tasques quotidianes, la localització dels habitatges ha d’estar en relació estreta amb els equipaments i comerços bàsics,
així com els mitjans de transport públic que connectin amb la resta de serveis.
L’habitatge està situat en un entorn que permet desenvolupar la vida quotidiana
tant pel que fa a les tasques relacionades amb la cura de la llar i les persones
com a les d’oci i treball?
Es troba tot allò necessari per desenvolupar la vida diària a menys de 10 minuts
a peu?
Hi ha comerços de primera necessitat com forn de pa, farmàcia, merceria o fruiteria a menys de 10 minuts a peu?
Hi ha equipaments d’ús quotidià com els educatius, sanitaris, culturals o socials
a menys de 10 minuts?
Hi ha zones de treball remunerat (tallers, oficines, fàbriques) a menys de 10
minuts a peu o en transport públic?

H.2.2 Serveis
Hem d’aprofitar els edificis d’habitatges per generar espais de relació entre veïns i veïnes, i aconseguir estalvi econòmic i energètic proposant usos
compartits de serveis.
Hi ha espais comunitaris destinats a usos escollits per iniciativa dels veïns i veïnes?
Si hi ha coberta plana, està pensada per ser comunitària, amb activitats lúdiques
o de serveis?
A l’edifici hi ha altres activitats a més de les residencials?
Està previst un lloc per desar cotxets de criatures, carrets de la compra, bicicletes
o altres elements grans que s’utilitzen en la vida quotidiana?

H.2.3 Espais intermitjos
Els espais de transició entre els espais privats i els públics afavoreixen les
relacions entre les persones, ja que es generen com espais de relació quotidians, pròxims i segurs.
Hi ha un accés visible, clar i ben il•luminat a l’edifici?
Hi ha espais intermedis de relació entre veïns i veïnes?
Els espais de pas dels edificis, com accessos, passadissos i replans, tenen una
mida superior al mínim de manera que es puguin fer servir com a lloc de trobada
i de joc per nens i nenes?
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H.4 Espais privats
H.4.1 Valors socials dels espais
Els espais representen els valors socials que els han creat. Una societat que
reconegui la importància de la cura de la llar i de les persones generarà uns
espais adequats per aquestes tasques, partint de la base que no han d’estar
amagades sinó que han de ser responsabilitats compartides
Els espais relacionats amb les tasques domèstiques (cuinar, rentar, ordenar,
etc.) es relacionen sense jerarquies amb els altres espais de la casa?
Si no estan recollits als habitatges, a l’edifici hi ha espais comunitaris que resolguin elements de la gestió de la quotidianitat? (per exemple, la gestió de la roba,
espais de joc per a nens, etc.)

H.4.2 Famílies diverses i cicles de vida
Hi ha varietat de tipologies que permetin diversitat d’agrupacions familiars?
Està prevista l’evolució i l’adaptació als cicles de vida de les persones que
l’habiten?

Seguretat
La percepció de seguretat està vinculada a la capacitat de les dones per apropiar-se de l’espai adquirint autonomia. Entre els factors

4. Women’s Design Service in collaboration
with Anne Thorne Architect’s Partnership. What
to Do About Women’s safety in Parks. From A
to Y. London: Women’s Design Services, 2007.

espacials que col•laboren en la percepció de seguretat estan la visibilitat, la
claredat i alternativa de recorreguts, la varietat d’usos i activitats, i la presència de gent diversa. Per afavorir el sentiment de pertinença i seguretat als
espais públics s’ha de tenir especial cura de la il•luminació de les àrees de
vianants, i s’han d’evitar els murs i les escales que generin racons de difícil
accessibilitat, amagats. Tots els estudis sobre seguretat realitzats, tant a nivell local com mundial, ens parlen d’una percepció de por més important per
part de les dones que dels homes. Segons estudis fets a Gran Bretanya4, la
sensació d’inseguretat que pateixen les dones fa que moltes evitin sortir de
nit, que modifiquin el seu recorregut a peu per la ciutat:
“…estadísticament les dones són generalment més petites i menys fortes que
els homes. Les dones són les acompanyants de gent gran o criatures dependents el que fa que els seus moviments estiguin més restringits… les dones
tenen menys accés al vehicle privat, i en general carreguen amb les compres…
Les circumstàncies que fan que les dones tinguin por als espais públic en ordre
d’importància estadística són: la poca llum, la foscor, els joves, els homes sols,
les drogues i l’alcohol, el vandalisme, el trobar-se perduda, els gossos, i els
mitjans de comunicació…”

S.1 Visibilitat espacial
S.1.1 Elements i vegetació
El disseny o la col.locació dels elements arquitectònics, d’altres objectes
urbans i de la vegetació poden impedir una correcta visió dels espais. Això
pot provocar un augment de la percepció d’inseguretat per falta de control i
domini sobre els espais. La falta d’una correcta il•luminació augmenta encara més aquesta situació.
Hi ha una relació directa, visual i d’accés, entre els habitatges i els espais públics?
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S’evita amb el disseny dels espais els racons, espais foscos o residuals, que no
permetin la visibilitat total de la zona?
S’eviten els elements de mobiliari urbà que impedeixen un control visual de
l’espai que habitem? Permeten veure i ser vista?
S’eviten els murs cecs o els arbustos alts i espessos (superiors a 1,30 m), que
no permeten la visibilitat?
Hi ha recorreguts alternatius, visibles i clars per desplaçar-se amb claredat a peu
pels espais urbans?
A les hores nocturnes hi ha suficient il•luminació als recorreguts de vianants?

S.2 Visibilitat social
S.2.1 Activitat al carrer
Una de les característiques que fan augmentar la percepció de seguretat a
l’espai públic és la presència d’activitats i gent diversa, sense horaris exclusius d’ús.
Les plantes baixes tenen diferents usos que afavoreixen les activitats contínues,
de manera que el control i la seguretat de l’espai vinguin donats per la presència
de persones atretes per les activitats diverses durant totes les hores del dia i la
nit.
Hi ha una relació visual directa i “transparent”, amb portes i finestres, entre els
equipaments i l’espai públic?
Hi ha una relació visual directa, amb portes i finestres, entre els habitatges i
l’espai públic?
Hi ha projectes de treballs o activitats compartides entre els veïns i veïnes per
generar relacions i intercanvis culturals o de cooperació i ajuda per conscienciar
del valor de les relacions socials?
La densitat edificatòria afavoreix l’activitat al carrer i, per tant, la idea de seguretat
per presència de gent diversa?

S.3 Informació
S.3.1 Senyalització
La bona i correcta informació gràcies a la senyalització de l’espai públic és
fonamental per poder circular pels espais amb decisió i autonomia: cartells
amb mapes del barri clars i llegibles, informació de llocs propers útils en cas
d’emergència, telèfons, altres equipaments, etc.
La informació és suficient per orientar-se en tot moment en l’espai públic, per
saber on ets i cap a on vas?
Hi ha punts d’ajuda o cabines telefòniques col•locades adequadament en els
recorreguts quotidians i en relació als transports públics?
Hi ha solucions especials per a casos especials d’inseguretat?

S.4 Espais “prohibits”
S.4.1 Ús i apropiació
El pas o la permanència en un espai dependrà de com d’agradable o desagradable ens resulti i, en aquest sentit, podem considerar que un espai
està prohibit al nostre ús i gaudi per la percepció negativa i d’inseguretat que
ens provoqui.
Hi ha espais o situacions considerades especialment conflictives per a la seguretat personal?
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Hi ha passos subterranis urbans, d’ús obligat per poder travessar carreteres, vies
de tren o d’altres? Hi ha passadissos llargs en els transports públics?
Hi ha espais abandonats (sense manteniment i bruts, o solars sense construir)
relacionats amb recorreguts quotidians de les persones?
Hi ha al barri zones monofuncionals que a una hora determinada perden tota la
seva activitat?
Hi ha espais socialment conflictius (grups dominants, delinqüència, etc.) que
n’impedeixen un ús lliure?

4.3 Participació des de l’experiència
L’experiència de les dones com a coneixement urbà
Entenem que qualsevol intervenció en el territori s’ha de fer amb la participació de les persones que hi viuen, que a més seran usuaris i usuàries de
l’espai resultant. La participació de la ciutadania en les qüestions urbanes
significa la implicació i la coresponsabilitat en l’esdevenir de l’entorn que
habiten i augmenta el sentiment de pertinença al lloc.

L’experiència de les dones a la ciutat ha estat menystinguda com a
coneixement dins la planificació i el projecte urbà. El rol del gènere
femení ha abocat històricament a les dones, i encara avui en dia a una
majoria, a la realització gairebé exclusiva de les tasques derivades
de la cura i atenció de les llars i les persones. Les tasques derivades
de la feina reproductiva han provocat que les dones utilitzessin els
barris i les ciutats de forma diferent a l’establerta ja que per als planificadors aquest coneixement ha estat invisible o inexistent.
Avui en dia a Catalunya les dones segueixen realitzant un 70% de les feines
derivades de la llar i la família, tot i que la incorporació al mercat laboral
remunerat ha arribat a cotes similars a les masculines. Aquestes activitats
han donat a la dona un coneixement diferencial, un coneixement no tingut
en compte fins avui.
Per poder conèixer les experiències múltiples de les dones -múltiples en
cada una d’elles i múltiples en la diversitat del grup- és necessari realitzar
tallers de participació amb els diferents grups femenins que habiten el territori sobre el qual es treballarà.
No hi ha dubte que els processos de participació són un pas endavant imprescindible en la democratització de la societat. I és dins d’aquests processos que s’ha de treballar especialment amb les dones. Aquesta exclusivitat
està justificada en reconèixer la situació d’invisibilitat viscuda per elles que
els ha portat una falta de seguretat en l’autoconeixement, i, per tant, es
fa difícil la participació en igualtat de condicions quan el grup és mixt. És
per aquest motiu que, tot i que en etapes més avançades del procés es
reuneixen grups mixtos, és necessari el treball en exclusivitat només amb
dones per generar la confiança en el seu coneixement sobre el fet urbà.
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Si els habitants d’un determinat indret tenen un saber difícilment assolible
exclusivament des de l’observació exterior i els plànols, aquest es fa encara
més evident quan són les dones qui hi participen. Les seves experiències
apleguen les d’altres grups, degut precisament a què són i han estat les encarregades de les persones que necessiten atencions especials.
En termes generals un procés de participació comporta l’aprenentatge, la
sensibilització i la presa de consciència crítica per qüestionar el model imperant tant per part de la ciutadania com de tècnics, tècniques, polítics i
polítiques. Un procés de participació ha de tenir objectius estratègics, transversals i a llarg termini.

Aspectes a considerar
Per poder realitzar un procés de participació amb perspectiva de gènere són
necessaris una sèrie de criteris que tinguin en compte les particularitats dels
col•lectius als quals es vol arribar:
a) Facilitats per a la participació
Entenem que, per tal que sigui possible la participació en igualtat de condicions, a més d’atendre les diferents disponibilitats horàries, han d’existir
facilitats per a les persones responsables de la cura i atenció de les persones dependents. Si es tracta d’infants s’han d’establir serveis de guarderia
o ludoteca depenent les seves edats si són persones amb problemes de
mobilitat, s’hauran de proveir mitjans pel trasllat al lloc i contractar persones
per tenir-ne cura.
En tots els casos també caldrà parar esment als aspectes de comunicació
d’aquests serveis. En molts casos s’ofereixen però la falta o la inadequada
promoció fa que moltes persones no se n’assabentin i, per tant, no puguin
participar-hi.
b) Particularitat en la metodologia
En cada cas existeix una comunitat amb unes particularitats, tant socials com territorials, que mereixen un estudi profund abans de fixar
una metodologia de participació. Els casos poden variar significativament
en l’aspecte social, considerant els diferents col•lectius segons edat (des de
la infància fins a la tercera i quarta edat), ètnia, cultura o classe. En termes
comunitaris també cal atendre les diferents necessitats que puguin plantejar
diverses associacions o entitats. En l’àmbit territorial a vegades cal realitzar
la mateixa activitat a diferents lloc aplicant el criteri de proximitat.
c) Implicació de baix a dalt
Analitzant algunes experiències realitzades, la participació i implicació
és més gran en la mesura que la iniciativa prové de la mateixa comunitat. En cas que sigui promoguda per l’administració, caldrà garantir la implicació dels diferents grups o col•lectius i el compromís del govern d’atendre
els resultats del procés. És interessant desplaçar-se als llocs on ja es troben

41

Zaida Muxí, Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto i Marta Fonseca, arquitectes COL·LECTIU PUNT6

les persones més que esperar que elles acudeixin a un lloc diferent. Per
exemple, realitzar les activitats en els locals propis de reunió (equipaments
o espai públic) facilitarà la seva presència.
d) Dinamització experta i sensible

Pel que fa referència a la dinamització de les activitats, és fonamental que ho portin a terme persones que, a més de ser conscients de
la perspectiva de gènere, tinguin coneixements tècnics de l’àrea de
l’arquitectura i l’urbanisme i estiguin sensibilitzades amb una perspectiva social incloent.
Confirmem la necessitat de tallers exclusius per a dones per donar-li poder,
capacitar-les per incrementar la seva confiança i per influir en la direcció dels
canvis que esdevindran a la ciutat i a les seves vides.
No oblidem que la participació específica amb dones ha de tenir com objectiu, entre d’altres, arribar a treballar en grups mixts si es vol avançar en la
democràcia de gènere.

Modalitats metodològiques
Les dinàmiques de participació proposades es basen en dues modalitats:
els tallers i els recorreguts urbans. Aquestes dinàmiques es poden aplicar
per al diagnòstic i el disseny participatiu, ja sigui per separat o combinades
entre si. Depèn dels objectius a assolir i en funció del següent:
El nivell de participació: visibilitat, informació, decisió, força.
El moment del plantejament: anàlisi-diagnosi, redacció-proposta,
seguiment-avaluació.
L’escala i el tipus de projecte: carrer, plaça, parc, equipament, barri,
ciutat.
L’abast del projecte: relacions amb la xarxa d’espais públics, equipaments, serveis i comerços.
Els tallers consisteixen en una forma de treball que permet l’intercanvi entre
les persones tècniques i professionals sobre els temes urbans amb les mateixes participants, expertes en els seus entorns. S’usen taules grans on hi
tinguin cabuda força persones i on es puguin desplegar plànols, fulls, etc. És
important donar informació prèvia a les persones participants sobre els temes que es tractaran al taller, ensenyar plànols o imatges, així com exposar
de forma molt clara els diferents conceptes i definicions relacionades amb
les qüestions a tractar. D’aquesta manera es podrà aconseguir un diàleg
entre tècniques i usuàries basat en un mateix llenguatge. És important que
sigui clar, que s’evitin tecnicismes i, quan aquests siguin imprescindibles,
s’han d’explicar de forma entenedora.
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Tallers – Mapes sensibles: Tallers per detectar problemàtiques i valoracions i elaborar uns criteris o propostes basades en l’experiència d’uns entorns quotidians determinats. Grups variables; treball individual o en grup.
Tallers – Cadena de desplaçament: Conèixer l’experiència quotidiana fent
visibles les activitats, tasques i usos que cada persona realitza en el seu entorn diari a través dels desplaçaments necessaris. Cal aclarir amb qui, com i
perquè es realitzen aquests desplaçaments.
Tallers – Variables: Tallers per detectar problemàtiques específiques en un
entorn. És un treball més focalitzat, per generar criteris que puguin formar
part d’un programa de necessitats útil per al projecte.
És aconsellable la realització de recorreguts com a complement dels tallers
per la directa relació entre les opinions de les persones participants i els
espais comentats. També és una forma de fer visibles i analitzar aspectes
molt quotidians que potser ja eren assumits com a normals, arrencant una
lectura crítica.
Recorregut – Derives: Mapes psicogeogràfics o sensibles per a la comprensió de trajectòries relacionades i processos del teixit urbà. Es determina
en un mapa la unitat ambiental i es recorre el trajecte en grups de 2 o 3 persones apuntant totes les percepcions.
Recorregut – Marxes exploratòries: Recorreguts en grups de 5-6 persones o més per una àrea determinada que cal analitzar amb una intenció
determinada, vinculada a un projecte urbà concret. Ús de la fotografia com
a eina per ensenyar “la mirada” i documentar-se. Notes sobre tots els temes
que sorgeixin. L’acompanyament tècnic és important per poder dialogar sobre els espais durant el recorregut. La persona tècnica també farà les seves
anotacions en el transcurs de la marxa.

4.4 Recomanacions segons les escales del planejament i projecte
POUM
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument del planejament municipal que actua com a marc general per al desenvolupament
posterior dels diferents plans i projectes. Aquest instrument estableix el model urbà del municipi; aquesta decisió es veurà reflectida en cada una de les
futures actuacions urbanístiques, per tant incidirà a tots nivells. La seva funció és establir sectors com a paràmetres urbanístics (densitats, edificabilitat,
usos, etc.) segons si parlem de sòl urbà, urbanitzable o no. En aquesta etapa del planejament es configuren els sectors de nou creixement i s’ordenen
els ja existents. A més de la residència i la indústria, es determina la ubicació
dels equipaments i es configura tot l’espai públic a partir d’un traçat de vials
amb una reserva d’espais, disponibles per a parcs i places.
Alguns aspectes que ens interessa puntualitzar:
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a) Model urbà: segons les densitats, el tipus de teixit (carrers i edificació)
i la distribució en el territori disponible ens trobarem davant un model més
compacte o més dispers. Per tot el que ja hem argumentat i demostrat

fins aquí, el model compacte de ciutat possibilita un millor desenvolupament de les activitats quotidianes ja que “aproxima i alhora
entrellaça” els espais on realitzem les diferents tasques productives i
reproductives. A més de la compacitat és important la continuïtat per
al vianant en els teixits urbans. Un model que no intenti densificar, completar el teixit ja existent i determinar nous creixements coherents i contigus
amb els ja existents, no està considerant els aspectes i les necessitats quotidianes de les persones que en aquests espais habiten o hi podrien habitar.
b) Sectors: la sectorització no hauria de ser una simple separació monofuncional dels usos en horitzontal on s’estableixen uns paràmetres quantitatius.
És necessari anar una mica més enllà. És important pensar integralment

les relacions que hi ha entre diferents sectors i com interactuaran les
persones en les seves activitats i en els usos que facin d’aquests espais des de l’escala dels sectors. Hem de pensar quins instruments
tenim per poder planificar una verdadera barreja d’usos en vertical.
Un altre punt molt fràgil solen ser els límits dels sectors, i més encara
si són entre zones de diferent qualificació urbanística. El que en un plànol es
mostra com una línia de sectorització, sense gradients de forma, en realitat
mostra una complexitat molt més gran. Un altre cas similar es dóna entre els
límits dels diferents municipis quan la problemàtica d’un espai compartit no
s’analitza en conjunt. Una proposta és treballar més en detall aquests

espais, seccionar-los i estudiar-los en una escala menor que permeti
fixar criteris amb anterioritat i no impedeixi el correcte funcionament
del Pla que desenvolupi cada sector.
c) Vials: L’objectiu en el traçat dels vials no hauria de ser traslladar-se d’un
lloc a un altre amb la prioritat corresponent sobre el transport motoritzat. A
més de ser un espai de desplaçament que també es pot fer amb bicicleta
o a peu, un vial és també un espai de relació. Per això la secció s’ha de
pensar ja en aquesta etapa del plantejament. Si aquí es determina una amplada inapropiada, quan estudiem el detall en podem trobar que falti espai
per col•locar un banc, uns arbres, un parc infantil o una parada d’autobús
en condicions. També és important que el punt de trobada entre el vial i
l’edificació estigui pensat ja que existeix un espai intermedi que pot ser potenciat i no deixat de banda, com succeeix en els polígons, amb línies buides
de qualitats.
Els límits entre diferents zones, ja siguin limitacions entre espai públic i privat
amb diferents combinacions i usos, són un problema clar que cal definir amb
gradients i entrellaçaments perquè aquestes línies esdevinguin plecs. Per
tant, cal trobar noves eines per formular el planejament i permetre aquests
matisos necessaris.
d) Espai públic i equipaments: cal pensar en xarxes d’espai públic, equipaments i serveis per poder estructurar el municipi a partir de les seves
relacions. Els vials serien part d’aquest sistema: aquí rau la importància de
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pensar-ho tot com un conjunt. Per a la ubicació s’han d’utilitzar criteris de
proximitat als habitatges, que és on viu la gent, i no situar-los en aquells llocs
que han sobrat en fer la sectorització.

Plans (parcial, de millora urbana o especial)
A través dels plans es desenvolupa en detall el planejament general (POUM)
en relació als usos i paràmetres d’edificació en sòl urbanitzable. La llei sobre urbanisme té en compte les necessitats de les persones que realitzen les tasques d’atenció i gestió domèstica, en especial els paràmetres
d’accessibilitat, mobilitat, seguretat i ús del teixit urbà. Aquests usos i els que
detalla el pla no poden anar per separat. Entenem que a partir d’aquestes
necessitats, considerades com a dades qualitatives, es desenvolupa el pla.

Aspectes de parcel•lació com l’edificabilitat, la parcel•la mínima i
l’aparcament. Altres, com les previsions de superfície comercial en relació
a les capacitats i necessitats del teixits comercials associatius de cada barri
o les característiques de les edificacions, com l’alineació a l’espai públic o
privat, l’altura màxima, el fons edificatori, el número de plantes i la volumetria, incideixen directament en la relació entre l’espai físic i les persones.
L’espai urbà tindrà més o menys qualitats depenent de la importància que
se li doni a aquest aspecte. Per això és important que l’escala d’aproximació
sigui la del carrer, la d’anar a peu, la del portal de casa.
Alguns d’aquests paràmetres es podrien desenvolupar a escala del POUM.
Per exemple, la forma i la dimensió de les mançanes i l’espai públic que es
determini ha d’estar pensat en relació a la resta del teixit i sectors, en cap
cas de forma autònoma.
En el detall que permet aquesta escala de planejament serà important definir
aspectes com:

Parcel•les que afavoreixin la continuïtat i la diversitat del
teixit així com la diversificació del sistema de producció
d’habitatge, evitant l’homogeneïtat formal i funcional.
Diverses ofertes d’habitatge per a diferents agrupacions
i generacions familiars. Afavoriran la mobilitat residencial
dins el mateix barri i atrauran nous habitants en cas de ser
un barri o un entorn massa homogeni o envellit.
L’espai públic no és una qüestió de quantitat sinó de qualitat. Tenir més espai públic no és millor si aquest no està
qualificat: ha de tenir sentit per a les activitats que s’hi realitzen i ha de formar part d’una xarxa d’espais de relació,
equipaments, comerços i habitatges.
La resolució de les plantes baixes, els plecs abans mencionats, amb espais intermedis d’activitats públiques i semipúbliques variades, són fonamentals per a l’èxit de la
vida al carrer i la seguretat que se’n deriva.
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La resolució clara de l’ordre del mobiliari urbà (il•luminació,
bancs, jocs, papereres, arbres, contenidors, etc.), l’ús
dels materials i el disseny arquitectònic han d’estar pensats sempre per a qui l’ha d’utilitzar, tenint en compte
l’accessibilitat i seguretat.
Projecte urbà
Tot i no ser una figura específica del plantejament urbanístic, considerem projectes urbans aquells projectes arquitectònics que, per la
seva escala i/o usos, poden incidir en la complexitat urbana.
El projecte urbà hauria d’ampliar la seva escala d’anàlisi pensant que és part
d’un tot. És important conèixer com s’hi arriba i com es connecta amb les
altres situacions de la ciutat. La seva vocació urbana hauria d’incorporar una
barreja d’usos i dinamitzar el seu entorn, per exemple amb un equipament
polifuncional i multigeneracional potenciar un espai públic de relació amb
habitatges que li donin vida a diferents hores del dia. No pot ser un objecte
autònom i monofuncional dins la trama urbana ja que, a més de no dinamitzar, pot arribar a generar espais que obstaculitzin la dinàmica d’un barri. Si
ocupen una illa, aquesta hauria de poder-se travessar en diferents direccions, vinculant diferents usos i activitats i cuidant especialment no generar
espais insegurs, com podria passar en alguns interiors d’illa sense plantes
baixes actives o en edificis d’activitat pública amb façanes que són murs,
més pròpies d’edificacions medievals que d’espais de relació.

4.5 Exemplificant a Gavà
A través d’una sèrie de situacions reals de Gavà es realitzen dibuixos propositius i d’anàlisi que exemplifiquen de quina manera la perspectiva de gènere
pot donar resultats diferents per la resolució d’aquestes situacions urbanes
usuals.
Foto G.01: elements situats al mig de la vorera, com els pals de la llum, que
impedeixen la correcta circulació d’una sola persona. Cal remarcar també el
problema dels guals permanents.
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Foto G.02: prioritzar el pas dels vianants sobre el pas dels vehicles privats
en una cruïlla. La lògica és que sigui el cotxe qui hagi de modificar el seu
nivell, tant com a mesura de seguretat per als vianants com a mode de reducció de la velocitat dins la ciutat.
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Foto G.03: tot i la prioritat per als vianants aconseguida situant la persona al
mateix nivell i uniformitzant el material de terra, cal marcar més fort o d’una
manera diferenciada el pas de vehicles privats.
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Foto G.04: cantonada amb un element que impedeix el pas segur per la
vorera. No hi ha un pas de zebra que indiqui el pas de vianants ni tampoc
una il•luminació pensada des de la lògica de les persones. A l’altra banda
del carrer la línia d’aparcament impedeix una bona visibilitat des de la vorera
actual. La proposta, per tant, és que un espai no utilitzat es guanyi per al
vianant.
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Foto G.05: vista d’una rampa per on s’accedeix a un equipament; ni tan sols
el pas de vianants la té en compte. En un pas important cap a un equipament
és necessari donar prioritat a les persones que hi accedeixen i oferir un pas
generós que permeti l’entrada i la sortida de manera adequada. Tot això seguint la mateixa lògica anterior, que siguin els vehicles privats qui hagin de
vigilar, reduint la velocitat i canviant de nivell.
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Foto G.06: canvi de nivell amb escales sense barana ni cap tipus de protecció, que pot resultar perillós per a les persones. L’únic anunci del canvi de
desnivell és un altre color de material.
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Foto G.07: els guals permanents sempre es mengen espai de la vorera.
La solució és a que l’espai just al davant, on no s’hi pot aparcar, s’hi situï la
rampa; així es prioritzaria el pas de les persones. A més de col•locar un llum
adequat per a les persones.
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Foto G.08: de nou un gual permanent es menja vorera, aquí sumat a una
cantonada amb cruïlla. Aquesta disposició provoca moltes situacions perilloses que podrien solucionar-se de manera més adequada prioritzant el pas
de les persones.

53

Zaida Muxí, Roser Casanovas, Adriana Ciocoletto i Marta Fonseca, arquitectes COL·LECTIU PUNT6

Foto G.09: el primer pas de vianants indica que hi ha prioritat per als vianants davant d’un servei de l’ajuntament però, donada la poca distància que
hi ha amb el següent pas de vianants, es proposa que la zona de màxima
prioritat s’estengui fins a la cantonada.

RECOMANACIONS PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE AL PROJECTE URBÀ

Foto G.10: solució de canvi de nivell amb dos esglaons del mateix material
que el paviment de manera que, segons l’angle de visió de l’observador,
poden provocar greus caigudes.
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Foto G.11: tot i la prioritat per als vianants al mateix nivell i la uniformització
del material de terra, per advertir les persones cal marcar més fort el lloc per
on passen els vehicles privats.
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Foto G.12: carrer tipus de la urbanització Gavà Mar on la prioritat és clarament del vehicle privat i la secció està determinada pels espais on es pot
aparcar i els que no. Necessitas diferents en el sistema de recollida de residus i deixalles. Els elements dissuasius per al cotxe envaeixen l’espai del
vianant.
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Foto G.13: un altre carrer tipus de la urbanització Gavà Mar on es torna a
comprovar la prioritat del vehicle privat i els mateixos problemes que en la
foto anterior.
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Foto G.14: carretera de connexió entre Gavà i una urbanització amb exclusió del vianant: sense espai propi per caminar, sense llum, sense espais de
descans, sense seguretat, etc.
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Foto G.15: espai públic de la platja amb els mínims per al joc infantil, sense espai d’espera ni vigilància. Tampoc hi ha altres propostes per facilitar
l’atenció dels menors.
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5. Guia per a l’observació de l’espai urbà amb perspectiva de gènere

Metodologia: Anàlisi Urbana Qualitativa (AUQ)
Com es realitza una anàlisi urbana per poder obtenir la informació
necessària per al coneixement real de la complexitat física i social
d’un lloc?
Hem de tenir en compte que el sistema d’organització i definició de
la planificació és molt rígid i estratificat, és a dir, es prenen decisions
que afectaran a l’articulació de la vida de les persones en el territori
a escales de treball molt generals. Per fer una planificació amb perspectiva gènere proposem fer comprovacions de solucions en detall, que resultaran de la planificació proposada. No és suficient amb la determinació
d’un percentatge determinat d’habitatges o comerços, per exemple, si no es
verifica que la seva distribució al territori afavoreix la conciliació dels temps
personals, reproductius i productius. És a dir, si es fa un eixample urbà i en
el pla d’ordenació o pla parcial es determina adequat un percentatge x de
comerços però posteriorment es defineix que aquesta superfície es concentrarà tota en una mateixa àrea (en una gran superfície), el tipus de barri i de
vida resultants seran molt diferents dels què resultarien si aquests mateixos
comerços es situessin en baixos comercials relacionats amb recorreguts urbans quotidians, i no en una ruta específica com la que demana un centre
comercial.

Per això és necessari que el plantejament sigui més flexible i conscient del seu impacte a la vida de les persones: un bon pla general o
d’ordenació urbana pot tenir efectes negatius sobre les dinàmiques
de la ciutat si no es fan comprovacions dels seus efectes sobre la
realitat. És a dir, s’ha de treballar en diferents escales a cada estadi
de la planificació i del projecte urbà. La lectura i la proposta integral són
imprescindibles, com també ho són el detall i les particularitats de cada lloc
(estadístiques, morfològiques, socials, etc.). Per tot això són necessàries
eines que ens permetin atendre simultàniament les diferents particularitats
així com la totalitat, que ens facilitin comprendre les dinàmiques urbanes i
les socials que s’impliquen i influencien mútuament.
Proposem dues metodologies que usen eines qualitatives per analitzar i
diagnosticar situacions urbanes. L’objectiu és entrellaçar les diferents aproximacions, per tant és fonamental que siguin utilitzades conjuntament i transversalment. És necessari involucrar a tots els actors que estiguin relacionats
amb el projecte o amb l’escala del plantejament que es desenvolupi, ja es
tracti de persones usuàries o implicades, administració, tècnics o tècniques
dels ajuntaments i equips tècnics externs.
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La perspectiva de gènere aplicada a la metodologia i a les eines estableix
uns criteris transversals a totes les etapes, és a dir, des del moment en què
comença l’anàlisi amb els tècnics i tècniques i persones usuàries i implicades fins a les propostes finals, la seva aplicació i posterior avaluació dels
resultats.
Qualsevol projecte urbà o etapa de planejament necessita eines d’anàlisi i
comprensió per elaborar diagnosis, per fer propostes i per avaluar la seva
utilització. I, com hem dit, aquests processos han de comptar sempre amb
l’experiència tant la del planter tècnic com dels usuaris i les usuàries.

5.1 Guia d’observació participant
L’observació està plantejada com una eina que pot ser usada tant per realitzar un diagnòstic en sí mateix com de pas previ a un projecte o de sistema
d’avaluació posterior a la seva ocupació.
Les observacions es poden realitzar sobre un espai públic concret (sempre
en relació al seu entorn) o en diferents escales del territori, si bé l’àmbit del
barri es considera la unitat bàsica i imprescindible d’estudi. Al barri és on tenen lloc les dinàmiques quotidianes relacionades amb els treballs productius
i reproductius. A més és la dimensió on es juga la sostenibilitat del model
de ciutat en tant que, a més activitats i necessitat es puguin resoldre en un
entorn de proximitat, menys externalitzacions es generaran. No totes les
activitats quotidianes es podran realitzar al barri o a l’entorn més pròxim, per
això el sistema de mobilitat basat en el transport públic és part imprescindible d’un urbanisme amb perspectiva de gènere.
El que és important i ens interessa entendre és per què, com i qui utilitza
espais de relació (carrers, places, parcs o similars), alhora que ens cal comprendre també quines són les xarxes d’equipaments i serveis que conformen un àmbit quotidià determinat.
L’estudi mitjançant l’observació directa permet anar entrellaçant aquesta
complexitat en l’ús del territori, entenent quines qüestions físiques, morfològiques, socials i funcionals afavoreixen o no la concreció de les xarxes.
A mesura que anem sumant unitats d’estudi podrem arribar al territori més
extens del districte o ciutat. Aquesta observació que posa en relació les activitats amb l’espai, com i per què els i les usuàries desenvolupen les accions,
ens permet entendre les raons externes i internes per a cada ús.
L’observació sobre l’àmbit a analitzar ha d’incorporar dues modalitats complementàries:
- L’observació indirecta. Es basa en dades extretes d’estadístiques,
altres informes tècnics, enquestes i informació obtinguda a partir de
processos de participació on s’han involucrat persones usuàries o
veïnes.
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- L’observació directa. Es basa en l’observació, en l’experiència directa del lloc per part de la persona que l’analitza i estudia i ofereix
dades qualitatives.
Aquestes observacions són complementàries entre si i es van retroalimentant contínuament durant l’anàlisi. L’observació ha de ser transversal en persones implicades, també cal que sigui transescalar, és a dir s’ha de canviar
el zoom de l’anàlisi.
Per obtenir èxit i coherència en el resultat de l’observació participant és
fonamental que un mateix equip de persones realitzi totes les modalitats
d’observació. Així cada tècnic o tècnica que participi en l’anàlisi ha de disposar de tota la informació del problema a estudiar. Per exemple, per saber què
passa en una plaça determinada és necessari anar al lloc i conèixer quins
són els usos que té en diferents horaris i dies. Entendre l’espai materialment
(disseny, possibilitats, limitacions, conflictes) i conèixer quins altres equipaments i serveis hi estan relacionats. Quines característiques té (físiques,
programàtiques, etc.), quina població predomina (edats, orígens, cultures,
sexe, tipus de famílies, situació econòmica, etc.) i quina no hi transita. Quina
és la situació de l’habitatge que pugui generar alguna particularitat en quant
al seu ús, entre d’altres qüestions, variables segons la situació a analitzar.

5.1.1 Observació indirecta:
La base de l’observació indirecta és la recerca de dades i la preparació de la
informació obtinguda per tal que ens permeti adquirir coneixements previs a
la realització dels recorreguts exploratoris i d’observació.
a) Dimensió física
Elaboració d’un plànol general de barri amb la següent informació:
Espais de relació (espais públics, places i parcs, carrers per als vianants o amb prioritat per a ells, espais informals de relació):
- tipus / dimensions / materials / estats de conservació / vegetació
- elements de mobiliari urbà i senyalització
- relacions marge-límit
- situació relativa respecte a l’estructura urbana: fluxos, estructures
principals i altres
- mobilitat

Estructura urbana (jerarquia de carrers, dimensions de carrers, velocitats, carrers amb diferents tipus de carrils, etc.)
Equipaments, serveis i comerços
Organització i tipus de parcel•les
Transport públic:
- tipus, recorregut i freqüències
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- xarxes de carrers per a vianants
- xarxes de carrils-bici i altres espais especialitzats (per exemple, carril bus)

Tipologies d’habitatge:
- data de construcció
- estat de conservació
- característiques constructives

Noms d’espais públics
Orientació
Topografia
Altres
De cada equipament i espai públic cal elaborar un informe sobre usos, activitats, propostes i horaris.
També cal informar-se sobre els plans urbanístics, reformes o altres supòsits
semblants que estiguin vigents i afectin directament al barri.
b) Dimensió social
Dades i estadístiques de la població: per exemple, població absoluta i variació, població estrangera absoluta i variació (considerada de manera segregada per sexe, origen, nivell d’estudis, etc.), distribució de la població per
edat (%), piràmide de població, nivell d’estudis o socioeconòmic, percentatge de població activa o aturada, treball remunerat o domèstic, etc. Totes
aquestes dades han d’aparèixer segregades per sexes.
Habitatges: règim de tinença d’habitatge, ocupació per l’habitatge, número
d’habitacions, deutes familiars, etc.
Informes de mobilitat.
Dades de les xarxes socials i els seus emplaçaments en el territori: associacions, entitats, locals socials, grups informals i agents socials (aquest apartat es pot completar preguntant als veïns i veïnes i als agents clau).
Informes d’opinió i percepció dels veïns i veïnes sobre el barri, així com els
provinents de processos participatius o consultes sobre temes on apareguin
demandes sobre els espais públics i equipaments o aspectes relacionats
amb la convivència.
Documentació sobre la història del barri (formació, creixement, memòria històrica o col•lectiva, etc.).

5.1.2 Observació directa
a) Determinar el recorregut
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Primer de tot cal fer un recorregut exploratori de reconeixement per establir
els llocs claus per a la posterior observació. Es realitzarà almenys un recorregut per tot el barri reconstruint les xarxes d’espais públics, equipaments i
comerços amb l’objectiu d’establir quins seran aquests punts d’observació.
Com a criteri per realitzar la selecció es triaran els espais en què s’observi o
s’intueixi (degut a una sèrie de relacions, com pertànyer a la xarxa generada
pels equipaments que puguin utilitzar persones dependents, per exemple,
carrers i places adjacents o pròximes) una major intensitat d’usos i convivència social (espais de relació). Complementàriament s’han d’observar els
espais menys utilitzats per interpretar les seves dinàmiques, diagnosticar
els seus problemes i ser tinguts en compte com a espais d’oportunitat per
al barri.
En el recorregut de reconeixement es comprovarà la informació continguda
en els plànols (sol haver-hi errors degut a la dificultat de mantenir les bases
actualitzades). Aquí caldrà parar atenció no només als espais públics i equipaments formals, sinó també a aquells espais de relació que sorgeixin de
l’apropiació espontània de les persones.
També interessa establir en tot el recorregut quins seran els espais a observar per entendre les dinàmiques físiques i socials de l’entorn i els horaris en
què caldrà realitzar l’observació.
S’utilitzaran les fotografies, notes i dibuixos així com eines per documentar i
analitzar durant tot el recorregut.
b) Elaboració de les eines.
Una vegades establerts els espais, entorns claus i recorreguts per a
l’observació es determinaran i dissenyaran les eines a usar.
- Elaborar un llistat amb les preguntes que guiaran els criteris d’observació
i valoració. Nosaltres proposem utilitzar el llistat de preguntes que hem desglossat segons unes variables en l’apartat 4.2 de Recomanacions Bàsiques.
Aquest llistat l’anomenem Diagnosi i avaluació Urbana amb perspectiva de
Gènere (DUG) i està elaborat pel Col•lectiu punt6.
-Elaborar quadres d’observació en els que hi hagi constància de:
Usuàries i usuaris.
Característiques físiques de l’espai (veure exemple en l’Annex
d’eines). Elaborar mapes a escala 1:500 per a cada espai/sector a
observar, on puguin apuntar-se comentaris i realitzar diagrames i esquemes de relacions. Els plànols tindran la informació obtinguda del
plànol general del barri. És recomanable que sigui un plànol amb una
base clara, no de tipus topogràfic.
Observació dels espais. L’observació es realitzarà en diferents dies
i franges horàries. Com a mínim seran dos dies entre setmana, un
d’ells pot coincidir amb el mercat setmanal. És en aquests dies quan
té lloc la rutina quotidiana de les escoles, la feina, l’atenció sanitària,
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les compres. Un dissabte no hi ha escola, les compres són d’un tipus
diferent, les activitats també varien respecte la rutina de la setmana i
els equipaments i espais públics s’usen durant el matí. I, per últim, un
dia festiu o un diumenge on s’observa un ús excepcional de l’espai.
Les franges horàries poden ser de matí–tarda (entre 09:00 i 15:00,
coincidint amb els horaris d’entrada i sortida de les oficines, escoles
i comerços i amb les activitats de mig matí com l’atenció mèdica, les
compres, les visites o passejades, a més de l’horari del dinar) i tardanit (entre 16:00 i 22:00 coincidint amb les sortides de la feina i les
escoles, usos diversos dels equipaments en funció de la disminució
de la llum natural). Una tercera franja horària podria ser de matinada.
Seria ideal que l’observació es realitzés en diferents períodes de l’any
(canvis d’estació, festivitats, etc.).
c) La observació participant
Consisteix en un treball que permet completar el reconeixement físic del
lloc on s’ha d’actuar directament. És a dir, experimentar les sensacions i
situacions que es donen i interpretar-les. Ens permet tenir un coneixement
de les activitats que fan les diferents persones, com i perquè les realitzen i
relacionar-les amb l’espai. Ens permet establir relacions entre l’espai físic i
les persones. Es realitzarà com a mínim per dues persones, preferentment
una de l’àrea de l’arquitectura i l’altra de l’àrea social. Cal que siguin observacions metòdiques i s’han d’assumir les subjectivitats dels observadors
definint els seus perfils com a dada qualitativa de l’observació (edat, sexe,
origen, situació familiar, situació socioeconòmica, etc.). L’observació no
és solament del lloc sinó de l’entorn proper, és a dir, també és interessant
conèixer com arribar als llocs i com son les vores. És important entendre les
xarxes d’equipaments i espais públics que formen part de la vida quotidiana
de les persones que utilitzen l’entorn.
La informació es pot plasmar en “fitxes d’observació” dels usuaris i usuàries,
a més de les anotacions espontànies en els plànols de cada sector. La fotografia serà una eina bàsica durant tota l’observació.
d) Entrevistes espontànies i dirigides
Les entrevistes es poden realitzar de forma espontània en el moment de
l’observació (aquestes dades subjectives són fonamentals per entendre i
comprendre els usos i apropiacions que es donen als espais i les relacions
entre les persones). És imprescindible considerar totes les persones possibles, tant les que estan al lloc com les que no. Dones i homes, de diferents
edats, orígens, etc. Amb aquesta informació és possible seguir el fil conductor que ens porta a altres llocs que potser no estaven, a priori, considerats
en el recorregut inicial.
També es realitzaran entrevistes a les persones claus o agents socials del
territori per obtenir més informació del barri i corroborar dinàmiques observades en els diferents espais. Això també pot servir per agregar llocs no con-
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siderats. Aquestes últimes és aconsellable realitzar-les una vegada s’hagin
fet algunes observacions per tenir els dubtes ja pensats. Durant les entrevistes caldrà considerar:
Associacions (de veïnes i veïns, de dones, de joves, AMPAS, de comerciants, de diferents col•lectius, etc.).
Persones individuals identificades com agents socials.
Ajuntament (àrea d’urbanisme, concretament projectes que puguin
afectar el barri i dintre de l’àrea social la convivència i educadores que
treballin directament al carrer).
e) Avaluació
L’avaluació de la metodologia d’observació i els seus resultats ha de ser
constant, el que pot portar a la modificació de la selecció d’espais per observar, a incloure noves eines o modificar les eines utilitzades.

5.1.3 Elaboració de resultats
Es treballarà relacionant el material obtingut de la mateixa observació indirecta i de la directa a través d’una lectura transversal.
Ens interessa elaborar la informació obtinguda de l’observació directa com
a dades qualitatives que s’afegeixin a les dades quantitatives obtingudes
mitjançant l’observació indirecta. La diferència és que les dades de tipus
estadístic tenen una manera de representar-se més o menys establerta, per
exemple, quadres i gràfics de diferent tipus en funció de la quantitat i els
percentatges. Però el que cal és traspassar-les al territori interpretant les
dades en clau de distribució en el territori o espai concret. En el cas de les
dades qualitatives és necessari construir i buscar sistemes de representació
que permetin interpretar-les, a més de realitzar textos explicatius que ajudin
a comparar-les i així poder-les incorporar a l’anàlisi.
Dels dos paquets d’informació es podrà realitzar una lectura transversal que
creui les variables i les relacioni, i això és el que interessa en una anàlisi amb
perspectiva de gènere. No és possible valorar una problemàtica urbana en
un territori determinat, sigui quina sigui la seva escala, si no tenim en compte
les relacions que s’estableixen entre espais, equipament, serveis i persones
que els utilitzen. Per il•lustrar la complexitat observada és necessari elaborar
les dades qualitatives obtingudes i afegir-les a les ja existents, en general
de tipus quantitatiu. Aquesta elaboració de dades i la seva posterior lectura
transversal ens servirà pel treball pròpiament dit, ja sigui de diagnòstic, de
programes, de projectes o d’avaluació d’utilització posterior al projecte.
El llenguatge gràfic dels mapes, dibuixos i esquemes, combinat amb el text
explicatiu i la fotografia real de lloc, ens fa possible explicar tot el que s’ha
observat i facilitar la comprensió del cas analitzat, i permet traspassar la informació a altres persones (altres tècnics o tècniques, l’equip col•laborador
o altres persones interessades). Un dels objectius de l’encreuament de totes
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aquestes tècniques de comunicació dels resultats és evitar interpretacions
que no s’ajustin a la realitat.
Entre els possibles instruments d’interpretació gràfica que ens permeten
abocar tota l’observació obtinguda de l’experiència directa del lloc podem
proposar:
Fotos descriptives:
S’usa la fotografia per il•lustrar una situació que pertany al problema analitzat. Es marca on és el centre d’atenció amb un cercle, rectangle o fletxa. Així
es deixa clar on s’ha dirigit la mirada. Es pot acompanyar amb un text que
expliqui què vol remarcar la foto.
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Foto analítica i argumentada segons variables:
Són imatges elaborades a partir d’una fotografia real on es dibuixa amb
intenció el que interessa ressaltar a partir de les variables proposades a
les recomanacions bàsiques (punt 5 del document). Es poden diferenciar
les variables per colors per remarcar el tema que més interessa i facilitar el
seu anàlisi posterior. És recomanable acompanyar-les de textos explicatius
i aclarir amb codis tot el que el gràfic intenta mostrar.
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Mapa de relacions i distàncies o diagrames quotidians (diferents escales: a la ciutat, al poble, al barri):
Segons l’escala de l’anàlisi en qüestió, els sistemes d’observació necessiten
anar acompanyats de mapes que descriguin la relació temporal de les activitats quotidianes. Consisteixen en la representació de recorreguts quotidians
que es considerin representatius de la realitat observada. S’aniran entrellaçant espais i equipaments a partir de la mobilitat realitzada. El que resulta
més interessant d’aquest tipus de representació és la contextualització del
personatge amb l’espai, ja que facilita la lectura de les relacions espacials
i personals. A partir d’aquí és possible valorar la xarxa d’equipaments, comerços i serveis en funció de la mobilitat, accessibilitat, oferta de serveis i
programes i localització de l’habitatge.
S’intentarà representar la màxima varietat de tipus de persones que conviuen en un mateix barri segons diferents característiques: sexe, edat o tasca que realitzen (feina, cuidadors o cuidadores, compra, oci, etc.). Si és pertinent, estudiar un col•lectiu particular, com per exemple el recorregut dels
nens i nenes a l’escola fent focus només sobre les persones involucrades en
aquests trajectes (nens, nenes i acompanyants). En qualsevol cas és recomanable que es realitzi una lectura àmplia, que inclogui totes les persones
que utilitzen l’espai, i després focalitzar on interessi, segons l’objectiu del
programa.
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Mapa d’usos i activitats:
D’un espai o d’una xarxa d’espais i equipaments. Amb la informació obtinguda mitjançant la fitxa d’observació d’usuaris/es (veure eines-fitxes1) és possible plasmar sobre una eina gràfica (mapa, plànol, esquema) del lloc, els
diferents usos i les seves diverses variables (sexe, edat, forma d’agrupació,
activitat realitzada, etc.). Aquesta representació comparativa entre espais i
en dies diferents ens permet analitzar la relació entre usos-espais-persones.
A partir d’aquí és possible preguntar-se per què alguns llocs són més utilitzats que altres i entendre si això és degut a les pròpies condicions materials
o als límits i relacions amb l’entorn. També caldrà prendre constància de
quines són les característiques dels més utilitzats.
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Mapes singulars de xarxes:
D’equipament i comerç, segons el tipus. La cartografia de singularitats, com
per exemple la ubicació dels equipaments educatius desglossats en les diverses etapes de l’educació, pot ajudar a entendre les diferents necessitats
de cada etapa i les relacions que es donen entre els diferents espais urbans
on es troben o la forma com es vinculen els diferents sistemes de mobilitat.
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Làmines de síntesi descriptives:
Inclouen varies tècniques de mapa i foto amb les característiques d’un lloc
concret. Aquestes làmines han de donar el màxim d’interpretació de l’espai
i de les seves relacions físiques i socials. Es poden fer servir tant vistes generals com detalls particulars segons el que es necessiti explicar. L’objectiu
principal és composar una imatge global de la situació analitzada.
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