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Aquesta setmana les dones estem de 
celebració. Per commemorar el 8 de 
març, Dia Internacional de la Dona 

treballadora, vam sortir juntes als carrers 
de Gràcia a identificar, marcar, denunciar 
i diagnosticar aquells símptomes del 
patriarcat que pateixen els nostres carrers, 
el nostre espai urbà i el nostre barri. Sota 
el lema “Reil·luminem els carrers, caminem 
tranquil·les pel barri” ens hem apoderat 
una vegada més de les nostres vides i 
hem plantat cara al model urbanístic de 
les ciutats contemporànies regit sota 
lògica neoliberal, capitalista i patriarcal, 
conscienciant-nos d’aquesta condemna i 
enfortint el combat contra l’expropiació de 
les nostres llibertats.

L’espai urbà segueix estant plantejat 
des d’un sol subjecte hegemònic, el posa 
al servei de les seves necessitats, i per tant, 
segueix reproduint les desigualtats entre 
persones per qüestions de gènere, de 
classe, d’edat o de disfuncionalitat. 

Cal una perspectiva de 

gènere a la urbanitat per 

escoltar la veu de les dones 

silenciades.

Els homes i les dones fan un ús diferent 
de l’espai públic i aquest és on es mani-
festen i potencien les relacions socials 
corresponents a una estructura social, i per 
tant un espai de potencial contrapoder a 
les estructures del patriarcat. 

Cal una anàlisi amb perspectiva de 
gènere contra la urbanitat al servei 
d’una ideologia concreta. Una urbanitat 
que prioritza els interessos mercantils 
per sobre de les persones i les seves 
necessitats bàsiques, que invisibilitza 
totes aquelles tasques que no estan 
valorades perquè ni estan remunerades 
ni regularitzades, i que a més legitima 
la violència masclista als carrers, per 
manca de mecanismes de prevenció ni 
prioritat en la integritat i seguretat de les 
ciutadanes.

Al llarg dels diferents mètodes de 
planificació urbanística, hi ha hagut una 
clara tendència a potenciar la funcionalitat 
dels espais, la qual cosa afavoreix el 
model de desenvolupament del sector 
productiu i la priorització d’aquest 
davant les altres esferes. L’espai públic 
es converteix en espai de producció i 
consum, on el perfecte usuari “ l’usuari 
prototip” és aquell perfil productor 
que basa la seva existència al treball 
remunerat sense participar de l’entorn 
on habita. L’usuari prototip imparteix a 
la ciutat un model de recorregut lineal, i 
per tant, entén l’espai com a lloc de pas 
necessari per al desplaçament amb un 
objectiu físic (on es desenvolupen les 
activitats productives, com per exemple 
la feina o els estudis). Per tal de potenciar 
aquest perfil és important garantir la 
bona mobilitat i per tant prioritzar els 
recorreguts rodats, ja sigui amb transport 
privat o públic. Aquest model exclou de 
l’espai urbà totes aquelles tasques que 
no siguin productives, ja siguin activitats 
de cura a les persones o domèstiques, 
activitats pròpies o polítiques. I per 
tant, els recorreguts en xarxa (de casa 
a la feina, de la feina al mercat, del 
mercat a la guarderia, de la guarderia al 
parc…) queden absorbits, invisibilitzats i 
considerats “no obligatoris”.
.

Aquest tipus de recorreguts vénen 
molt determinats per la variable temps. 
Si la jornada laboral és de vuit hores, 
i li sumes el trajecte de la feina a casa, 
si a part has d’anar a buscar el nen o la 
nena a l’escola, si l’has d’acompanyar 
a extraescolars, si has de passar a fer la 
compra bàsica, si tens gent gran al teu 
càrrec... A més del desgast mental que 
suposa aquesta connexió contínua amb 
les tasques de cura, també implica una 
inversió de temps que no es pot mesurar 
amb paràmetres quantitatius. El model 
de societat en el què vivim ens ajuda 
a obviar per complet el temps propi 
o el temps dedicat a la participació i 
militància política. Considerant aquesta 
sobrecàrrega de la vida quotidiana, els 
espais han d’estar equipats i acondicionats 
per acollir-la. Com? Per exemple, garantint 
la bona accessibilitat per tal que l’espai 
urbà no suposi un límit o un impediment, 
i garanteixi també l’autonomia de les 
persones. 

L’espai és per recorre’l i viure’l. Des de 
les zones d’estar i de reunió per potenciar 
el teixit social fins als espais d’ús mixt 
entre les diferents col·lectivitats del barri, 
un parc on els infants puguin jugar, l’àvia 
descansar, i la mare tenir-ne cura mentre 
realitza les activitats pròpies. Aquests 
espais d’estada s’acostumen a justificar 

ASSEMBLEA DE DONES FEMINISTES DE GRÀCIA

Explorem la ciutat, apropiem-nos de l’espai, lluitem als carrers
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circular i fer ús de l’espai públic de manera 
inclusiva, i per aquesta raó cal garantir 
l’autonomia i independència d’aquestes. 
La garantia d’una bona xarxa de transport 
públic ens permet ser autònomes de 
qualsevol forma de dependència d’altres 
persones ja sigui per possessió de vehicle 
privat o per privilegi econòmic. Cal que la 
freqüència horària d’aquests respongui 
tant a les necessitats productives (horari 
laboral o d’estudis) com a les reproduc-
tives (bona connexió entre equipaments 
com hospitals, guarderies, centres educa-
tius, mercats…). 

Una altra prioritat alhora de vetllar per 
la seguretat de les persones és assegurant 
una bona il·luminació dels carrers, tant 
els eixos principals d’oci nocturn com els 
carrers destinats a l’accés d’habitatges, 
garantint així la seguretat urbana i evitant 
mesures d’autolimitació de les persones, 
ja sigui limitar pel que fa la mobilitat lliure 
en trajectes, itineraris, la limitació d’horaris 
nocturns o diürns, del gaudi i en la vida 
social, laboral o política.

Cal sortir de la lògica convencional 
de relacionar la seguretat amb cossos 
policials i càmeres de videovigilància, ja 
que no representen cap mena d’ajuda 
directa a les persones, sinó tant sols 
actuen com a eines de control social. 

Forma part de la sociabilització de les 
dones normalitzar la representativitat que 
tenim a l’espai públic. La lògica patriarcal es 
manifesta també amb la imatge de la figura 
de la dona, sovint cossificada i representa-
da com a objecte de consum visual. D’altra 
banda, referents de dones que mereixin 
els noms de carrers sembla haver-n’hi ben 
pocs...

El barri de Gràcia és un clar exemple 
de gentrificació, concepte promogut per la 
sociològa marxista Ruth Glass, que també 
és una qüestió de gènere. Perquè precarit-
za els sectors més vulnerables per motius 

des dels espais de consum, potenciant així 
l’expulsió de la usuària sinó es converteix 
en consumidora.

Sense la plurifuncionalitat d’aquests 
espais ens trobem massa sovint amb que 
si una mare ha de tenir cura d’un infant 
i no té opció d’anar a la plaça perquè no 
està condicionada per fer-ho, provoca 
una exclusió de l’espai públic important, 
on l’infant creixerà tancat a casa. Com a 
ciutadanes hem d’evitar l’autolimitació de 
les persones per pensar que no hi tenen 
cabuda a la ciutat on viuen, i considerar 
que la mare cuidadora i activista política 
no s’exposi a haver d’escollir entre una 
opció i l’altra. 

El model de ciutat ha 

d’acompanyar al desen-

volupament de la seva 

vida amb plenitud.

 La normalització del masclisme en 
l’espai urbà condiciona la socialització de 
les dones, fent així més difícil la seva apro-
piació o la percepció de seguretat. Es crea 
així un dualisme que associa l’espai privat 
a espai segur, i l’espai públic a l’insegur. La 
perspectiva androcèntrica de l’espai no 
només obvia desitjos, necessitats i drets 
d’una meitat de la població, sinó que 
reprodueix els grans dèficits d’igualtat, 
equitat, i subjectivitat encara presents. Per 
tal de garantir l’autonomia de les persones 
ciutadanes, els espais han d’acollir aquesta 
diversitat de necessitats, i per tant, han de 
col·laborar a l’eliminació de la por perpè-
tua a l’agressió amb la que ens han educat 
i bombardejat des de ben menudes, la 
percepció contínua de perill inculcat fins i 
tot institucionalment, i el sentiment d’in-
seguretat o incomoditat també constant 
en determinades situacions i sobretot en 
una determinada franja horària, de nit.

Constants reivindicacions feministes al 
llarg de la història en relació a l’espai pú-
blic han estat “més transport públic” i “més 
il·luminació als carrers quan es fa de nit”. 

La qualitat de vida urbana es defi-
neix des del ple dret de les persones a 
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econòmics, desarticula el teixit veïnal del 
barri i tematitza la ciutat. Barris que, per 
tant, s’allunyen de la perspectiva quotidia-
na i les necessitats del dia a dia, i es posen 
al servei de les preferències d’oci i consum 
de la gent nouvinguda. L’augment de boti-
gues de roba o de souvenirs, substitueixen 
el petit comerç local de queviures, forns i 
bars accessibles econòmicament. D’altra 
banda, en un barri molt turístic, la cohesió 
social està més desarticulada, ja que no 
existeixen relacions personals o col·lecti-
ves entre els usuaris, més enllà de la seva 
condició de compartir espai físic. En aquest 
sentit, aquesta desarticulació o invisibili-
tat del teixit social propicia la inseguretat 
entre les residents del barri, “perquè si un 
dia em passa alguna cosa ningú ho notarà” 
o “si necessito que em donin un cop d’ull 
a la criatura mentre sóc fora no podré pas 
marxar”.

Per tant, per raons econòmiques 
s’acaben prioritzant uns usos de l’espai en 
condemna d’uns altres que no aporten tant 
de benefici. 

Ens trobem amb la normalitat que 
l’espai públic està reduït a una franja 
horària i a uns usos específics. Moltes 
places neixen tancades. Per evidenciar-
ho, l’endemà ens vam apropiar al llarg 
del dia la Plaça de les Dones del 36, 
una plaça que simbolitza la lluita de les 
dones per la llibertat i, paradoxalment, 
aquest homenatge es troba entre reixes, i 
restringit a un ús exclusiu diürn.

Per garantir el dret a la ciutat, per evitar 
l’exclusió social, per pensar des d’una 
escala humana i per teixir xarxes de suport 
mutu, ens cal que l’urbanisme estigui al 
servei de les persones i no dels mercats. 

La lluita és als carrers, la 

lluita és cada dia, i cada dia 

és 8 de març.


