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DONES TREBALLANT
Guia de reconeixement urbà amb perspectiva de gènere

El Col·lectiu Punt 6 és una associació de dones amb integrants que 
provenim d’orígens i experiències vitals diferents, i pertanyents a 
diferents àrees de coneixement dins l’arquitectura, l’urbanisme 
i la sociologia. Ens  interessa repensar les ciutats, els barris i les 
arquitectures per afavorir una vida sense discriminacions de 
cap tipus. Per això treballem des de la perspectiva de gènere, 
fonamentalment des de l’experiència quotidiana de les dones. 

Des de fa 8 anys hem nodrit el nostre coneixement urbà amb les 
experiències que han compartit amb nosaltres les més de 1.000 
dones que hem conegut en els més de 100 tallers, realitzats dins el 
Programa d’Eines de Participació de l’Institut Català de les Dones, i 
en els processos participatius de diagnòstic i disseny de propostes de 
millora per a l’entorn quotidià en diferents barris.
 
La motivació que ens porta a realitzar aquesta guia és retornar a les 
dones el coneixement col·lectiu acumulat, per fomentar l’autonomia 
i l’autogestió en la millora dels seus barris, de manera que puguin 
expandir-ho també a la resta de la societat. Aquesta guia és fruit 
del treball amb totes elles. Esperem amb molta il·lusió que sigui 
d’utilitat.

El Col·lectiu Punt 6 volem mostrar el nostre agraïment a totes les 
dones i associacions de dones amb les que hem col·laborat al llarg 
d’aquests anys, i especialment a les que han participat directament 
en l’elaboració de la guia com a revisores, prologuistes i conselleres: 
Felisa Pradas Plou, de Ca la Dona; Teresa Picazo, de l’Associació de 
veïns i veïnes del Barri Gòtic; Elena Casanova Rueda, agent local 
d’igualtat; Aurora Lonetto, geògrafa; Nantzi Nájera Albarrán de 
Dones de Blanc i Josep Maria Montaner, catedràtic de Composició 
de l’ETSAB. 

No volem passar per alt les dones que ens van introduir en aquest 
àmbit de coneixement i ens van oferir oportunitats per desenvolupar-
lo: Isabel Segura, Anna Bofill, Lidewig Tummers, Ana Falú i Inés 
Sánchez de Madariaga. També volem agrair la inspiració que ens 
transmeten altres agrupacions que fa anys treballen a diferents parts 
del món per aconseguir ciutats més igualitàries: CISCSA i la Red 
Mujer y Hábitat, d’Amèrica Llatina; Mujeres Urbanistas de Madrid; 
l’associació Jagori, de la Índia; Women in Cities International, de 
Canadà i Hiria Kolektiboa, d’Euskadi. 

A totes elles i a totes les dones que segueixen treballant, moltes 
gràcies.
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ANEM PER FEINA

Qui? El nostre grup 

Primer de tot, és important organitzar-se. Si ja formem part d’una associació podem 
començar a treballar; si no és el cas, podem anar a trobar dones o grups de dones del nostre 
barri o població que tinguin interès o vulguin treballar per la millora del barri. Simplement 
cal un grup de dones amb interessos o un punt de trobada comuns. En resum, podem buscar 
suport a fora o bé autoorganitzar-nos.

Pot passar que al principi el grup sigui molt homogeni, és a dir, que totes siguem amigues 
i tinguem una edat o situació personal molt semblant. Gradualment hem d’intentar obrir-
nos a dones de característiques diverses o fer intercanvis amb altres grups: poden sorgir 
interaccions enriquidores que ens permetran conèixer més experiències de l’entorn 
compartit on vivim. 

Què? El nostre entorn quotidià

Ja sabem quin és el nostre tema d’interès comú, ara només és qüestió de començar a 
treballar-lo en grup. De ben segur que alguna vegada hem comentat que és agradable 
passejar pel carrer tal perquè té voreres amples i una bona il·luminació, que el parc 
aquell està molt ben situat però que es podria millorar l’espai de jocs per a infants, que en 
l’equipament es podrien ampliar els serveis i incloure alguns que necessitem o que el pas 
del transport públic podria ser més freqüent. Tots aquests temes formen part del nostre 
entorn quotidià: ara només cal treballar per millorar-lo, o per mantenir allò que funciona. 
Podrem veure que no són elements aïllats sinó temes comuns que preocupen al conjunt de 
la població.

Quan? Els nostres temps 

Quan a totes ens vagi bé i on estiguem més còmodes. Hem de tenir molta cura amb el temps 
de les persones perquè és un bé escàs i molt preuat. Per aquest motiu s’han de resoldre 
les necessitats de les dones que participen, oferir solucions a les seves obligacions i buscar 
maneres de coresponsabilitzar al nostre entorn familiar i a la societat. Així les dones podrem 
disposar del temps necessari per participar. És important definir una hora que vagi bé a totes 
les participants i respectar la puntualitat i el temps de duració de l’activitat per tal que puguem 
organitzar-nos el dia.

On? Els nostres espais 

Allà on ens sentim més còmodes per realitzar l’activitat proposada. És molt important que el 
lloc no la condicioni. Necessitarem una zona aïllada d’altres activitats, on puguem treballar 
sense interferències i amb privacitat. Un espai comú on habitualment ens reunim o realitzem 
alguna altra activitat pot ser un bon lloc per començar.

Quines són les regles de joc?

Per poder treballar juntes hem de consensuar unes regles de joc que 
potenciïn la igualtat i l’equitat de la participació; seran els principis que, 
com a grup, seguirem per tal de construir sobre la nostra experiència i 
coneixement.

• Siguem honestes i transparents.
• Siguem flexibles.
• Aprenguem de les altres experiències.
• Siguem conscients de l’abast de les nostres propostes (no creem 

falses expectatives).
• Escoltem-nos les unes a les altres.
• Respectem les opinions i els temps.
• Compartim la responsabilitat, el poder és col·lectiu i horitzontal.
• Obrim-nos a nous reptes: parlar en públic, dibuixar, escriure, 

reivindicar, etc. 
• Incloguem-nos totes amb les nostres diversitats.
• És més important la qualitat que la quantitat.
• Sobretot, passem-nos-ho bé!
• I les que vulguem afegir...

Una participació equitativa també implica un lideratge col·lectiu. Potser 
algunes de nosaltres tindrem més empenta per liderar alguna de les 
activitats. Però, per tal que la participació sigui equitativa, cal que 
compartim entre totes el lideratge i les tasques de dinamització de les 
activitats. Si més no, us animem a què aquest sigui un tema de debat 
abans de començar.
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COM UTILITZAR AQUESTA GUIA?

Aquesta guia està pensada com una eina flexible i oberta que proposa diverses activitats 
que podem realitzar nosaltres mateixes. Aquestes activitats estan organitzades per etapes 
progressives d’apoderament: 

La recomanació principal és que, per garantir un bon procés d’apoderament, cal realitzar el 
màxim d’activitats possibles de cada etapa. Tot i així, aquesta guia permet que es realitzin 
les activitats d’una forma independent entre elles en el temps i segons les necessitats de 
cada grup. 

Després d’haver escollit alguna activitat que ens interessi i que s’adeqüi a les nostres 
premisses, podem realitzar un llistat de feines que cal fer i distribuir-les entre nosaltres, 
de manera que totes puguem participar en aquest procés. Per realitzar l’organització de 
l’activitat ens podem ajudar de la Fitxa 1: Preparació d’activitats (pàgina 91). 

Hem de tenir en compte que el temps que destinem és molt valuós i la informació que 
obtenim també. Per això és molt important tenir sempre en compte dues coses, saber qui 
participa i tenir registre de tot el que fem. Per una banda, abans de començar hem de 
destinar uns minuts per recollir les dades personals de cada participant abans de començar 
qualsevol activitat, per això us proposem la Fitxa 2 (pàgina 92). I per l’altra, s’ha de guardar i 
registrar tot el que fem en les activitats, no només el material sinó fent fotos o enregistrant 
amb vídeo. Amb tota la informació generada es podrà realitzar un informe que reculli tant 
els passos realitzats com la informació que se n’ha extret. No sabem mai quan ho podrem 
necessitar.

Com són les activitats?

Es recullen 16 activitats que consten de la següent informació:

Número i nom de l’activitat que podeu realitzar.              Breu descripció de l’activitat.
Per a què serveix? Descripció curta de l’activitat.

Temps total: Temps orientatiu per portar a terme l’activitat. En general, entre 2 
i 3 hores per activitat.

:

On ho fem? Els espais on desenvoluparem les activitats poden ser tant a l’exterior com a l’interior:

Espai a l’aire lliure: el propi espai urbà que utilitzem cada dia i que ens és tan familiar. 
Haurem de pensar un recorregut que inclogui els carrers i espais públics pels que 
volem passar. Sempre que realitzem una activitat a l’aire lliure hem de preveure 
possibles inclemències meteorològiques i tenir flexibilitat per canviar el dia.

Espai interior: l’espai triat ha de ser independent, estar aïllat i familiar per a tot 
el grup: un local de l’associació, un espai propi o un cedit dins un equipament 
públic. Ha de permetre a diferents grups treballar al voltant d’una o més taules 
i disposar d’una paret per penjar els papers de gran format i/o una pissarra per 
poder prendre nota. 

Hem d’evitar realitzar les activitats en espais tipus auditori perquè es marca una 
jerarquia molt definida entre qui explica i qui escolta. A més, no es poden moure 
les cadires i no hi ha taules per poder treballar. 

Quins materials són necessaris? El llistat dels materials que fan falta és divers depenent de 
l’activitat que realitzem. Al final de la guia (pàgina 118) trobaràs una explicació detallada de 
cadascun d’ells. 

Habilitats necessàries. Capacitats que es necessiten per realitzar l’activitat. No és necessari 
que cada persona tingui totes les capacitats, però sí reconèixer que totes les capacitats estan 
dins del grup, per poder donar-nos suport les unes a les altres i dur a terme l’activitat. 

 

Quina informació obtenim? El resultat material de l’activitat, que pot servir-nos per 
elaborar un informe.

Com ho fem? Explicació pas a pas de com realitzar l’activitat. Es detalla si les diferents 
accions són individuals o col·lectives, i l’ordre i temps invertit en cada acció.

          (símbols) Aclariments sobre el desenvolupament de l’activitat.

Consells útils: Consells per realitzar l’activitat, treure-li el màxim profit i adaptar-la a les 
característiques del grup.

parlar dibuixar llegir fotografiarescriure caminarparlar en 
públic

muntatgecomprensió 
audiovisual

utilitzar 
l’ordinador

comprensió 
lectora

dinamitzar sintetitzar fer-se 
visible

1. INFORMEM-NOS 
2. DESCRIVIM I ANALITZEM EL NOSTRE ENTORN QUOTIDIÀ
3. COMPARTIM LA NOSTRA EXPERIÈNCIA 
4. CONTINUEM TREBALLANT
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DESCRIBIM I ANALITZEM EL NOSTRE 
ENTORN QUOTIDIÀ                                       

Activitat 2.1  QÜESTIONARI
Activitat 2.2  RECORREGUTS DE RECONEIXEMENT.
Activitat 2.3  CONSTRUIR UNA FOTOGRAFIA DEL NOSTRE ENTORN
Activitat 2.4  CADENA D’ITINERARIS QUOTIDIANS
Activitat 2.5  CADENA D’ACTIVITATS QUOTIDIANES
Activitat 2.6  LA  XARXA QUOTIDIANA A TRAVÉS DE LES VARIABLES
Activitat 2.7  GIMCANA FOTOGRÀFICA
Activitat 2.8  MAPA COMUNITARI A L’ESPAI PÚBLIC
Activitat 2.9  MAPES PERCEPTIUS DELS NOSTRES ENTORNS

És útil relacionar les característiques físiques dels espais que utilitzem (els 
carrers, les places, els parcs, els equipaments i serveis, i l’habitatge) amb la 
forma com ens movem entre ells i l’experiència que en tenim. Anirem des de la 
individual fins a la col·lectiva per retrobar els punts en comú sobre la situació de 
l’entorn on vivim. 

Una vegada haguem identificat els aspectes compartits podrem valorar-los, 
diferenciant aquells que ens afavoreixen dels que dificulten el desenvolupament 
de la vida quotidiana. A més a més, podrem descriure amb detalls les raons per 
les quals això és així, de manera que puguem transmetre la nostra experiència 
a altres persones. 

Per poder prendre consciència de l’entorn on vivim utilitzarem un qüestionari 
que anomenem DUG, que vol dir Diagnosi Urbana amb perspectiva de Gènere. 
Trobareu una versió del DUG a la pàgina 98.
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 CADENA D’ITINERARIS QUOTIDIANS 2.4

Per a què serveix? 

La cadena d’itineraris serveix per reconèixer, descriure i donar valor a totes les nostres 
tasques quotidianes, detectar les que ens creen relacions de dependència, explicar com són els 
desplaçaments per dur-les a terme i distingir les característiques dels espais i dels mitjans de 
mobilitat que us ajuden a portar-les a terme.

Temps total    Quins materials són necessaris?

• Fitxa 2: Participants
• Fitxa 5: Cadena d’itineraris quotidians
• Mapa del barri o municipi: un per a cada 

participant 
• Mapa gran del sector a treballar: 

un per al taller
• Bolígrafs, retoladors i gomets
• Pissarra o fulls de paper grans 
• Guixos o retoladors 
• Cinta adhesiva, xinxetes i tisores
• Càmera de fotos

Habilitats necessàries

On ho fem?

:

Quina informació obtenim?

• Les cadenes quotidianes individuals de la Fitxa 5.
• Els mapes d’activitats quotidianes individuals amb elements favorables i desfavorables.
• Un llistat i uns arguments dels 3 aspectes favorables i 3 desfavorables fets pels grups de 

3 o 4 persones.
• Un mapa resum dels consensos de totes les participants.
• Un llistat de tots els aspectes favorables amb els 3 més favorables.
• Un llistat de tots els aspectes desfavorables amb els 3 més desfavorables.
• Una pluja d’idees sobre com millorar els elements del nostre entorn.

És un exercici escrit, individual i col·lectiu, on es dibuixa sobre l’entorn quotidià.

LLISTAT D’ACTIVITATS I ESPAIS: Cada participant emplena la fitxa 5 de cadena 
d’itineraris quotidians. A la primera columna s’anoten les hores i a la segona s’escriu 
la llista de les tasques que fem quotidianament. A la columna 3 s’anoten les persones 
amb qui realitzem aquestes activitats (filla, fill, sola, amb amistats, etc.). A la 4 hi 
apuntem el mitjà de transport utilitzat per als desplaçaments. A la 5 els espais que 
utilitzem (quin carrer, plaça, equipament, altres...)  Arribades a aquest punt, és 
necessari revisar i mirar de completar la informació.

VALORAR LES ACTIVITATS I ELS ESPAIS: Després d’haver llistat les activitats i els 
espais, descrivim els aspectes favorables i els desfavorables de les condicions de 
l’entorn on desenvolupem cadascuna de les tasques. Seguidament hem de valorar si 
l’espai on realitzem aquesta activitat és adequat o no per fer-la. 

MAPAR ELS RECORREGUTS: Dibuixem la informació de la Fitxa 5 en un mapa 
individual. Primer marquem on és casa nostra i després marquem els espais on portem 
a terme les nostres activitats i els recorreguts que fem per arribar-hi. Emprem línies 
diferents per identificar mitjans de transport i colors diferents per identificar persones 
diverses. Després marquem amb gomets de dos colors les qüestions favorables i 
desfavorables que hem identificat en el pas anterior. 

Com llistar les activitats i els espais? 
El llistat d’activitats ha de mostrar 
totes les tasques que realitzem fora 
de casa per cobrir necessitats pròpies 
i d’altres: portar les escombraries al 
contenidor, comprar el pa, comprar el 
diari, prendre un cafè, acompanyar la 
canalla al col·legi, anar a la feina, fer les 
compres, trobar-se amb les amistats, 
visitar un malalt, etc. És molt important 
llistar on les fem: el forn de pa de la 
cantonada, l’escola, la feina, el banc de 
la plaça, etc. És important llistar moltes 
tasques encara que no les realitzem en 
un mateix dia o que unes corresponguin 
a dies laborables i d’altres a festius. 

ACCIÓ INDIVIDUAL

Com ho fem?

20 min 

20 min 

10 min 

Què s’anota com a favorable? 
Tots aquells aspectes que ens ajuden 
al desenvolupament de la nostra vida 
quotidiana: l’arbre que fa ombra a 
la parada d’autobús, la prioritat del 
pas de vianants, el quiosc de camí a 
l’estació de tren, etc.

Què s’anota com a desfavorable? 
Tots aquells aspectes que dificulten 
el desenvolupament de la nostra 
vida quotidiana: la falta d’un autobús 
per arribar a al CAP, haver de fer 
recorreguts llargs per evitar creuar 
un carrer, la falta d’il·luminació per 
utilitzar l’espai públic, etc.

Sant Salvador de Guardiola, 2008
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TREBALL EN GRUP: Formem grups petits de 3 o 4 persones per posar en comú les 
valoracions individuals de la Fitxa 5. Cadascuna explica a la resta del grup les seves 
valoracions. Les participants hem de triar de comú acord 3 aspectes favorables i 3 
desfavorables que siguin prioritaris. El grup ha d’escriure els arguments que justifi-
quin l’elecció de favorables i desfavorables. 

MAPAR ELS CONSENSOS: Cada grup trasllada al plànol gran els aspectes favorables i 
desfavorables prioritzats per consens.

EXPOSICIÓ D’ARGUMENTS A TOTES LES PARTICIPANTS: Cada grup escull una repre-
sentant i exposa la seva selecció de favorables i desfavorables, sempre posant èmfasi 
en els arguments propis. Una persona ha d’escriure totes les propostes a la pissarra: 
en una columna els temes favorables i en una altra, els desfavorables. Fer una foto als 
llistats quan s’hagi acabat aquest pas. 

PRIORITZACIÓ COMUNITÀRIA: Una vegada tots els grups hagin exposat els seus argu-
ments s’ha de realitzar una votació per escollir els 3 temes més favorables i els 3 més 
desfavorables. Fer una foto als llistats quan s’hagi acabat aquest pas.

DEBAT DE PROPOSTES: Entre totes hem de debatre i descriure les possibles soluci-
ons als temes que hem prioritzat. El resultat pot recollir-se com una pluja d’idees. És 
necessari que alguna apunti en una pissarra o en un full totes les idees que sorgeixin.

20 min 

20 min 

20 min 

ACCIÓ COL·LECTIVA

 2.4

10 min 

20 min 

Consells útils

Depenent de les habilitats del grup, 
pot realitzar-se com un exercici escrit 
sense necessitat de crear el mapa; els 
resultats són molt similars. 

Si el grup té problemes per escriure 
amb fluïdesa es poden formar grups 
de 3-4 persones amb una encarregada 
d’apuntar les respostes conjuntes; des-
prés podem seguir amb el pas 4. 

Bovera, 2008

Sant Cugat Sesgarrigues, 2010

Santa Coloma de Cervelló, 2010
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 RECORREGUT REIVINDICATIU PER L’ESPAI PÚBLIC 3.1

Quina informació obtenim?

• Els qüestionaris contestats.
• Les observacions generades.
• El llistat de preguntes més rellevants.
• Una pluja d’idees del debat final.

Amb tota la informació generada es pot realit-
zar un informe que reculli tots els passos 
i quina informació se n’ha extret. Es poden 
escanejar alguns dels documents. 

L’espai dependrà de l’objectiu de la reivindicació. Els llocs per on passarem durant el recorregut 
s’escolliran en funció d’això, per exemple: els espais que són part de la nostra vida quotidiana, els 
que considerem insegurs i que volem apropiar-nos, els espais que reclamem per a ús públic com 
un equipament en mal estat o un solar abandonat. Si el recorregut es realitza per fer visibles els 
resultats d’una altra activitat (activitats de l’apartat 2) s’escollirà a partir d’aquestes. 

En cas que el temps no ens ho permeti, haurem de proposar una nova data per fer el recorregut.

Per a què serveix? 

Serveix per reconèixer, enfocar la mirada i reflexionar sobre diferents elements del nostre 
entorn quotidià. També com eina per ser més conscients del coneixement que ja tenim i poder-
lo introduir en totes les activitats que fem.

Temps total    Quins materials són necessaris?

• Fitxa 2: Participants
• Fitxa 7: D’observació de les i els assistents
• Una còpia del DUG per a cada participant
• Mapa del recorregut: un per a cada participant
• Material divers per dinamitzar 
• Càmera de fotos, vídeo

Habilitats necessàries

On ho fem?

:

Consells útils

Com a grup organitzador podem convidar 
altres grups de dones, persones veïnes 
del barri o associacions per tal que ens 
acompanyin i participin del recorregut. És 
una forma de començar a involucrar més 
persones a més de donar visibilitat a la 
feina feta.

També es pot convidar a persones de 
l’Ajuntament o convocar a la premsa si es vol 
aprofitar per donar més difusió.

Alguna de nosaltres anotarem en la Fitxa 7 
les persones que es van apropant per assistir 
a l’activitat per després saber quin tipus de 
persones van estar interessades o es van 
sentir encuriosides per participar.

És una caminada col·lectiva i reivindicativa pels espais del nostre 
entorn quotidià.

DEFINICIÓ DE L’OBJECTIU DE LA REIVINDICACIÓ: Entre totes hem de decidir quin és 
l’objectiu de la nostra reivindicació i els llocs per on passarem i per què. 

PUNT DE TROBADA: Fixar un punt de trobada fàcil i cèntric que a totes ens vagi bé per 
començar a caminar. Si volem que més gent hi participi i s’apropiï de la reivindicació ha 
de ser ben visible.

RECÓRRER i REIVINDICAR L’ESPAI PÚBLIC: Tindrem un punt inicial i un altre final del 
recorregut. Anirem fent parades en cada punt escollit (calcular unes 8-10 parades com 
a màxim). A cada parada hi haurà una encarregada de llegir el motiu pel qual es va 
escollir aquest lloc i es convidarà a les persones participants a emetre la seva opinió. 
Abans de marxar al següent punt es poden utilitzar els guixos o els papers adhesius 
per escriure algunes frases que es relacionin amb el que s’està debatent i reivindicant, 
i que quedin com a testimoni en l’espai. Alguna de nosaltres ha de ser l’encarregada 
d’omplir la fitxa d’observació de les participants.

PUNT FINAL DE REFLEXIÓ: Una vegada hem arribat al punt final, resumim el 
recorregut i debatem sobre els temes que han sorgit.

És recomanable fer un fulletó informatiu per lliurar a totes aquelles persones que s’interessin per 
la nostra reivindicació durant el recorregut, però requereix més dedicació i recursos. 

ACCIÓ COL·LECTIVA

Com ho fem?

10 min 

90 min 

20 min 

30 min 

Recordem que l’objectiu és aconseguir que 
se’ns vegi i escolti, per això podem utilitzar 
la nostra creativitat i utilitzar elements que 
ens identifiquin, per exemple samarretes del 
mateix color, portar instruments o cotilló, 
pintar cartells amb senyals que parlin del 
que estem reivindicant o portar objectes que 
tinguin a veure amb el que reclamem en la 
nostra vida quotidiana, com carrets de la 
compra o de bebè, cadires de rodes, etc.

Per deixar testimoni del recorregut utilitzem 
guixos i papers adhesius, procurant escollir 
material que pugui netejar-se o retirar per no 
danyar l’espai públic. Fins i tot podem utilitzar 
confeti per deixar rastre que hem passat 
per allà!

Barcelona, 2009
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EXPERIÈNCIES

En aquest apartat us oferim una sel·lecció d’experiències que hem fet 
el Col·lectiu Punt 6 amb diferents grups de dones (en alguns casos, 
també amb homes) i que us serviran per realitzar les diferents activitats 
i per combinar-les entre si.

Cal tenir en compte que cadascuna d’aquestes experiències respon a 
un context i situació particular. Malgrat tot, creiem que podran ser útils 
a l’hora de planificar el vostre treball d’apoderament.

A diferència del què es planteja en aquesta guia, alguna de les 
experiències s’han portat a terme a demanda de l’Administració pública 
ja sigui perquè s’estava desenvolupant un pla de barri, com el cas de 
l’experiència 7, al barri del Congost; bé perquè es volia treballar aquest 
tema en concret, com a l’experiència 2, els recorreguts pels safareigs 
a Caldes de Montbui, o amb associacions de dones en concret, com als 
tallers d’apoderament de l’Institut Català de les Dones a l’experiència 
1. També hi ha experiències que han estat liderades per associacions 
veïnals i de dones, com l’experiència 3 del Barri de Porta o la 6 del 
Casc Antic de Barcelona. Pensem que totes les experiències aporten 
informació que us pot ser útil per pensar les vostres activitats.

Veurem que a cap de les experiències apareixen activitats de la fase 
d’Informar-nos tal i com proposem en aquesta guia. En tots els 
exemples aquesta part l’hem fet des de Punt 6 en format de xerrada i 
com dinamitzadores de l’activitat. 

EXPERIÈNCIA 1: SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Activitat 2.4: CADENA D’ITINERARIS QUOTIDIANS
Activitat 2.6: GIMCANA FOTOGRÀFICA
Activitat 4.2: MEMÒRIA DEL TREBALL REALITZAT

EXPERIÈNCIA 2: CALDES DE MONTBUI, BARCELONA

Activitat 2.2: RECORREGUTS DE RECONEIXEMENT
Activitat 2.7: MAPA COMUNITARI A L’ESPAI PÚBLIC
Activitat 3.2: EXPOSICIÓ

EXPERIÈNCIA 3: BARRI DE PORTA A NOU BARRIS, BARCELONA

Activitat 3.1: RECORREGUT REIVINDICATIU PER L’ESPAI PÚBLIC
Activitat 3.4: OCUPEM L’ESPAI

EXPERIÈNCIA 4: BARRI DE LES CORTS, BARCELONA

Activitat 2.8: MAPA PERCEPTIU DELS NOSTRE ENTORN
Activitat 3.2: EXPOSICIÓ
Activitat 4.2: MEMÒRIA DEL TREBALL REALITZAT

EXPERIÈNCIA 5: BARRI DEL POBLE SEC, BARCELONA

Activitat 2.5: LA XARXA QUOTIDIANA A TRAVÉS DE LES VARIABLES
Activitat 2.6: GIMCANA FOTOGRÀFICA
Activitat 2.8: MAPES PERCEPTIUS DELS NOSTRES ENTORNS
Activitat 4.1: MEMÒRIA DEL TREBALL REALITZAT

EXPERIÈNCIA 6: CASC ANTIC, BARCELONA

Activitat 3.1: RECORREGUT REIVINDICATIU PER L’ESPAI PÚBLIC

EXPERIÈNCIA 7: CONGOST, GRANOLLERS

Activitat 2.2: RECORREGUT DE RECONEIXEMENT
Activitat 2.5: LA XARXA QUOTIDIANA A TRAVÉS DE LES VARIABLES
Activitat 4.2: MEMÒRIA DEL TREBALL REALITZAT
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Acció participativa 
“RECÓRRER EL FUTUR A TRAVÉS DEL PASSAT. ELS SAFAREIGS COM ESPAIS DE RELACIÓ”

Context de l’experiència

Aquesta experiència ha estat escollida perquè es volia realitzar un acte de revaloració dels 
safarejos comunitaris en el context del MIAU (Mostra Internacional d’Art Urbà 2010, a Caldes 
de Montbui). La proposta planteja un recorregut al voltant dels safarejos públics rehabilitats 
i en desús per valorar l’oportunitat de convertir-los en espais de relació.

MIAU és un projecte de dinamització cultural que fomenta la participació creativa dels 
diferents agents socials a partir de projectes artístics i col·laboratius a l’espai públic. La 
mostra incentiva un art reivindicatiu i de compromís per intensificar la relació entre els 
espais i les persones.

Data i lloc: Dissabte 18 de setembre de 2010, de 11:00 a 14:00 hores. Entorn dels Safarejos 
al centre de la vila, Caldes de Montbui, Barcelona.

Participants: 35 persones diverses en edat, sexe i residència, a més de les organitzadores i 
les dinamitzadores de Punt 6.

Temps de l’activitat: 3 hores

Desenvolupament de l’activitat

Per elaborar la proposta amb perspectiva de gènere, hem estudiat la història dels safarejos 
públics centrant-nos en el reconeixement de la memòria, la reivindicació i la reinterpretació 
d’aquests llocs per a la vida quotidiana dels habitants de Caldes, que ens ha servit per 
introduir el recorregut (activitat desenvolupada pel Col·lectiu Punt 6). Durant el recorregut 
de reconeixement, veïnes, veïns i participants en general van anar reconstruint les relacions 
passades, presents i futures que aquests llocs emblemàtics guarden i suggereixen (Activitat 
2.1: RECORREGUT DE RECONEIXEMENT). A la parada final a la plaça de la Vila, es va recollir 
en un mapa de l’entorn dels safarejos quins eren els traçats quotidians de les persones 
participants i, amb etiquetes de colors, un conjunt de reflexions per explicar la història dels 
safarejos, l’estat en què es troben i el desig d’integrar-los a la vida de la ciutat (Activitat 2.7: 
MAPA COMUNITARI A L’ESPAI PÚBLIC). Aquest mapa ha quedat exposat a la plaça del poble 
per fer visible i donar continuïtat a l’activitat a totes les persones que volguessin participar-hi 
(Activitat 3.2: EXPOSICIÓ).

Resultat de l’apoderament de l’experiència

El MIAU promou la descoberta de nous usos i mirades per la incorporació de l’aigua termal 
a la vida de la ciutat. Les persones participants del recorregut, principalment les dones, van 
exposar els vincles ancestrals que romanen en la cultura però que estan veient desaparèixer 
amb els edificis abandonats dels safarejos. El recorregut de reconeixement va servir perquè 
la comunitat parli, doni valor a la seva història, visualitzi oportunitats per usar els safarejos 
i plantegi maneres d’implicar-se en la recuperació d’aquests espais.

EXPERIÈNCIA 2: CALDES DE MONTBUI, BARCELONA

Consells útils

• El coneixement que tenim de la quotidianitat és un valor necessari a l’hora 
de valorar i planificar els llocs on vivim. Per això és important que sigui l’eix 
central d’aquestes convocatòries i pugui aportar noves dades que ajudin a tota la 
comunitat.

• Programar l’activitat en un dia festiu, formant part d’un seguit d’activitats 
adreçades a un públic ampli, s’aconsegueix una repercussió major i moltes 
mirades que es poden sumar a la nostra causa.

• L’itinerari proposat, a més de reconèixer els safarejos, ha de plantejar tots els 
vincles amb la resta d’activitats quotidianes.

Durant el recorregut van participar les dones que utilitzaven els safareigs i que continuen fent-ne ús.

El recorregut va passar pels safareigs existents que estan localitzats al costat de la riera de Caldes.
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FITXES COMPLEMENTÀRIES

Fitxa 1: PREPARACIÓ ACTIVITATS

Fitxa 2: PARTICIPANTS

Fitxa 3: BIBLIOGRÀFICA

Fitxa 4: IDEES CLAU

Fitxa 5: CADENA D’ITINERARIS QUOTIDIANS 

Fitxa 6: AVALUACIÓ 

Fitxa 7: D’OBSERVACIÓ DE PERSONES PARTICIPANTS

PREPARACIÓ D’ACTIVITATSFITXA 1

Títol de la reunió

Dia

Qui hi ha a la reunió?

Tasques

Escollir data de l’activitat

Escollir espai/lloc

Definir activitat a realitzar

Elaborar llista de dones 
participants

Convocar a dones 
participants

Acordar qui de nosaltres 
dinamitzarem l’activitat

Acordar qui recollirà la 
informació elaborada durant 
l’activitat

Elaborar una llista de 
materials i acordar 
qui queda encarregada

Assegurar que totes podem 
arribar al lloc de trobada

Preparar fitxa de persones 
participants

Recollir la sala al final de 
l’activitat

Distribuir qui portarà coses 
per menjar i beure

Alguna cosa més?
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DUG     
Diagnosi i avaluació urbana amb perspectiva de gènere

La Diagnosi Urbana amb perspectiva de Gènere (DUG) és un qüestionari 
viu que hem elaborat des del Col·lectiu Punt 6 i està en constant 
evolució. Ens serveix per descriure i analitzar l’entorn quotidià. Ens 
ajuda a mostrar d’una forma ordenada tot allò que ja sabem per 
l’experiència acumulada que tenim pel fet de viure en un lloc. 

Els nostres entorns quotidians es defineixen per molts elements físics 
i socials que s’entrecreuen entre si. Per facilitar-ne la descripció i la 
comprensió, les preguntes del qüestionari DUG estan dividides en sis 
àmbits: la participació, els espais de relació, els equipaments i serveis, 
la mobilitat, la seguretat , i l’habitatge. 

Quatre àmbits –els espais de relació, els equipaments i serveis, la 
mobilitat, i l’habitatge– són variables que defineixen el suport físic en què 
es desplega la xarxa quotidiana. En canvi, la participació i la seguretat 
són conceptes transversals que abasteixen tot aquest suport físic.

1. PARTICIPACIÓ

Entenem que qualsevol transformació en el nostre carrer, barri, poble o ciutat s’ha de fer 
amb la participació de les persones que hi vivim perquè a més serem les usuàries de l’espai 
resultant. La participació implica la implicació i la coresponsabilitat en l’esdevenir de l’entorn 
que habitem 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, i encara 
avui en dia a una majoria de les dones, a la realització gairebé exclusiva de les tasques 
derivades de la cura i l’atenció de les llars i les persones. Les tasques derivades de la feina 
reproductiva han provocat que les dones siguin les màximes usuàries i coneixedores dels 
espais quotidians. Així doncs, és imprescindible la seva participació.

1.1   REPRESENTATIVITAT

1.1.1 General

Posar sobre el paper tot el coneixement que acumula una comunitat sobre el 
seu propi territori a través de tècniques qualitatives i quantitatives per a recollir 
dades que completen la informació secundària.

• Es realitzen entrevistes a diferents persones del barri per conèi-
xer les seves necessitats? 

• Es realitzen observacions per conèixer com s’usen els diferents 
espais del barri?

• Es realitzen tallers de participació on estiguin representats tots 
els grups socials segons edat, sexe i ètnia?

• Es realitzen enquestes que permetin obtenir informació no dispo-
nible en les dades estadístiques per a tenir un coneixement real 
de la població?

Facilitar la possibilitat de participar en diferents dies i horaris, a més de proporci-
onar serveis per a persones que tinguin familiars al seu càrrec.

• Es realitzen consultes prèvies per saber la disponibilitat de les per-
sones amb diferents perfils i assegurar que hi poden participar?

• Les activitats per incentivar la participació es van realitzar en 
diferents dies i horaris?

• S’ofereix un servei de guarderia o ludoteca per a nens i nenes de 
diferents edats?

• Es garanteix l’accés a l’activitat de totes les persones a través de 
transport públic o amb recollida de persones amb mobilitat reduïda?

• S’ofereixen altres serveis de suport a la participació?
• Es va informar a través de diferents mitjans i canals i amb sufici-

ent temps de tots els serveis oferts per facilitar la participació?

SI     NO




