
Carlos Jiménez Vega  
19/02/2019 

 

Tercer debat – Urbanisme amb 

perspectiva de gènere 

 

 

La tercera jornada dels Diàlegs a la Riba del Besós va estar dividida en dues 

parts. La primera, en format de conferència, va constar d’una intervenció de la 

Blanca Valdivia, sociòloga i membre de Col·lectiu Punt 6, una cooperativa que 

treballa per repensar els espais domèstics, comunitaris i públics per garantir que 

promoguin la diversitat social. 

La seva ponència va estar centrada en analitzar com algunes de les necessitats 

de gènere no estan ateses per l’urbanisme que s’aplica a les ciutats i pobles a dia 

d’avui. A més del gènere, Valdivia va destacar que és una realitat on també estan 

implicades altres variables com l’edat, l’origen geogràfic o la classe social de les 

persones. 

Segons la ponent, la problemàtica actual és conseqüència d’una realitat que ha 

evolucionat amb el pas de les dècades i que ha vinculat sempre les dones amb 

l’àmbit domèstic i els homes amb l’àmbit públic. Una forma de pensar que ha 

estat present a l’hora de dissenyar municipis. 

Per tal de mostrar les diferències dels rols entre homes i dones, la ponent va 

utilitzar exemples extrets de diferents mitjans de comunicació. A més, la 

sociòloga també va comparar dades que reafirmen aquestes diferències en 

àmbits com les activitats de la llar, la seguretat, els sous o els casos d’agressió 

sexual. Diferències que estan molt relacionades amb com estan dissenyats els 

espais. 

A la conferència també es va voler remarcar la manca de realitat i consciència 

que hi ha en els models de ciutat que es projecten, amb grans modernitats i 

luxosos projectes molt distants de les dificultats socials i econòmiques que viuen 

moltes famílies a cada localitat. La ponent va explicar que, per solucionar 

aquestes problemàtiques, no s’haurien de planificar les ciutats pensant en un únic 

ciutadà estàndard. El llenguatge urbà de cada ciutat transmet missatges molt 

importants i és un aspecte que no es treballa suficientment. 

Valdivia va demanar als assistents que tractessin de recordar equipaments de la 

ciutat de Santa Coloma on es reflectissin diferències de gènere. El nombre de 

casos que es van posar sobre la taula va ser extens, fet que prova aquesta 

desigualtat en els usos. 

La sociòloga va presentar el concepte de vida quotidiana. Un fenomen que fa 

referència al desenvolupament de totes les activitats que ocupen el nostre dia a 

dia. Pensant en la vida quotidiana dels ciutadans d’una ciutat com Santa Coloma 
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podem comprovar com els obstacles també varien en funció del gènere i d’altres 

aspectes relacionats com el fet de fer un recorregut amb un cotxet per a nadons, 

per exemple. 

Tenint en compte la perspectiva de gènere exposada per la ponent, els espais 

urbans haurien de garantir l’autonomia, la socialització de les persones, 

l’existència d’espais de trobada i un favorable i segur desenvolupament de la vida 

quotidiana dels ciutadans sense excepcions. 

Un cop finalitzada l’exposició de la Blanca Valdivia, la jornada va entrar en un 

procés de debat. La ponent va plantejar quatre preguntes que els diferents 

participants, agrupats en grups reduïts, havien de respondre. 

Qüestions: 

- Quines coses afavoreixen la interacció entre les persones? 

Quines no? 

- Quines necessitats estan cobertes a l’espai públic? Quines 

necessitats no estan cobertes? 

Respostes: 

Les reflexions que els diferents grups van plantejar en relació a aquestes 

preguntes van ser: 

- Falten espais de reunió oberts en horaris nocturns. Alguns dels oients van 

explicar que l’única opció disponible a l’actualitat és acudir a bars o locals 

d’oci similars, on dur a terme reunions sobre temes concrets és difícil. 

- S’ha de recuperar la humanitat de les ciutats i el vincle entre persones. Santa 

Coloma és un indret amb una gran diversitat de cultures i tenim una gran 

oportunitat per impulsar la capacitat de relacionar-nos encara que no 

disposem d’equipaments. 

- Hem de buscar formes d’aprofitar l’espai públic d’una forma sana. Des de les 

polítiques públiques es pot potenciar però falta planificació. 

- Els ciutadans hem de ser valents a l’hora de demanar millores d’equipaments. 

Conclusions: 

Un cop exposats els diferents plantejaments dels participants, la Blanca Valdivia 

va concloure la jornada mostrant-se a favor que la ciutadania sigui valenta i 

s’organitzi per aconseguir que s’estableixin uns usos dels espais que afavoreixin 

la interacció entre les persones i una vida quotidiana sense obstacles i limitacions. 


