
L’espai públic pensat per a l’equitat de gènere 

afavoreix l’autonomia i la socialització de les perso-

nes, ja que ha estat pensat prioritzant al seu 

disseny i traçat les necessitats de dones i homes. El 

reconeixement de la important tasca de les dones 

a la societat ha de ser visible a l’espai públic i un 

dels mecanismes més immediats és anomenar-los 

en femení.

L’oferta d’equipaments es veu necessàriament 

ampliada quan la societat on s’inscriu reconeix, 

assumeix i valora les tasques de les dones deriva-

des de les divisions dels rols de gènere.

L’espai dels equipaments necessita entreteixir 

l’espai públic de la ciutat amb la màxima permeabi-

litat, flexibilitzant la seva utilització per a maximitzar 

la utilització dels espais. La seva distribució al terri-

tori en relació als usos i a les xarxes de mobilitat 

garanteix una millor qualitat de vida perquè el 

converteix en estratègies per a fomentar xarxes 

socials, generar intercanvis de serveis i possibilitar 

diferents temps d’ús, elements que apropen el 

funcionament dels espais d’equipaments a la com-

plexitat de la vida quotidiana.

L’oferta de mitjans de transport i les característi-

ques dels espais suport de la mobilitat determinen 

formes i qualitats de vida. S’ha d’oferir la major 

diversitat possible d’opcions de mobilitat, privile-

giant els recorreguts per a vianants que es recol-

zen a la varietat funcional del teixit urbà.

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 responent a la diversi-

tat i a la seguretat en tots els aspectes, facilitant la 

planificació de totes les activitats de la vida quoti-

diana i fent possible l’accés a la ciutat en igualtat 

d’oportunitats. 

L’espai representa els valors socials que el creen i 

per demostrar que es reconeixen les activitats de la 

cura de la llar i de les persones s’han de fer els 

espais adients. Les feines de la llar han de ser com-

partides, no s’han d’amagar ni deixar a la responsa-

bilitat d’una sola persona.

Hem d’aprofitar els edificis d’habitatges per generar 

espais de relació entre veïns, proposant usos com-

partits de serveis i construint espais de trànsit entre 

allò privat i allò públic. És important que a les plan-

tes baixes s’ofereixin activitats variades en relació 

directa amb l’espai públic i que afavoreixin la segu-

retat del mateix.
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Puc anar a peu a les meves activitats quotidianes?

La xarxa de transport públic té
en compte les meves necessitats?

És l’espai públic propici per a 
la trobada?

Hi ha espais de trobada, d’apropiació 
i/o de joc entre els habitatges?

Hi ha espais de transició entre casa 
meva i l’espai públic?



La participació és imprescindible per comprendre i 

visibilitzar el que succeeix en un espai, per posar 

sobre el paper tot el coneixement que acumula una 

comunitat sobre el seu propi territori, concretament 

l’experiència de les dones a la seva vida quotidia-

na.

Entenem la participació com un procés interdisci-

plinari i transversal, que ha de ser present i ha 

d’esdevenir vinculant des de la diagnosi de la 

planificació urbanística fins a l’avaluació d’aquesta. 

La percepció de seguretat està vinculada a la 

capacitat de les dones per apropiar-se de l’espai 

adquirint autonomia.

Entre els factors espacials que col·laboren a la 

percepció de seguretat estan la visibilitat, claredat i 

alternativa de recorreguts, la varietat d’usos i activi-

tats, i la presencia 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 amagats o de difícil 

accés.

L’urbanisme no és neutre. Quan es conforma l’espai 

urbà es donen prioritats, es reflecteixen poders i es 

visibilitzen drets. El gènere és una construcció cultu-

ral que assigna rols a cada sexe. Entenem que la 

ciutat no ha de contribuir a perpetuar la divisió de 

tasques entre dones i homes, entre el món repro-

ductiu i el productiu.

La ciutat és el nostre espai de socialització compar-

tit, tanmateix, les dones i la seva experiència de vida 

no són presents a la seva definició. L’espai públic, 

urbà o rural, de gran ciutat o de poble, ha estat 

projectat, gestionat, articulat sense considerar desi-

tjos, necessitats i activitats diverses de les dones.

Som una agrupació de composició variable interessada en 

repensar les ciutats, els barris i les arquitectures per afavorir 

una vida sense discriminacions de cap tipus. Treballem per 

una ciutat que sigui el reflex d’una societat diversa que, en 

acceptar aquesta diversitat, pugui construir el seus espais de 

manera inclusiva. El nom del col·lectiu prové del punt 6 

“l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipa-

ments” de la Llei de Barris (Llei de millora de barris, àrees 

urbanes i viles que requereixen una atenció especial, de 26 

de maig de 2004), primera normativa de l’àmbit urbanístic 

en el Estat Espanyol que introdueix el gènere com un 

paràmetre urbà.

Hem creat el col·lectiu punt 6 arran d’un treball finançat per 

l’Institut Català de les Dones dins la convocatòria d’ajudes a 

la recerca pel període 2006-2007 i vinculat a la Universitat 

Politècnica de Catalunya.  Les dones que formem el col·lectiu 

punt 6 provenim d’orígens i experiències vitals diferents i, 

també, de diferents àrees de coneixement, si bé predomi-

nen les que tenen formació acadèmica com arquitectes. Els 

currículums de les components del col·lectiu són variats, 

podem trobar interseccions diferents als treballs que cadas-

cuna ha anat desenvolupant i tenim com punt de trobada 

comú la reflexió entorn de les implicacions que comporta 

viure les ciutats, pobles, barris i carrers des de l’experiència 

de les dones. 

El col·lectiu punt 6 està format per Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca Salinas, 

Roser Casanovas, Tania Magro Huertas, Zaida Muxí Martínez, Sara Ortiz 

Escalante i Blanca Gutiérrez Valdivia. I han col·laborat amb el col·lectiu: Eva 

Cruells, Renata Coradin, Ximena Covaleda, Ana Paricio i Luciana Tessio. 

Hi ha transport públic, hi ha llum suficient, 
hi ha gent variada al carrer?
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Puc escollir lliurement l’hora de tornada a casa? 
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