Urbanisme amb perspectiva de gènere
Tradicionalment l’urbanisme s’ha considerat una matèria neutra, és a dir, que la manera de
dissenyar els diferents espais no beneficiava ni afectava cap persona o col·lectiu. Però, des
dels anys setanta, el feminisme ha demostrat que això no és cert i ha treballat per posar la
vida de les persones al centre de les decisions urbanes. Vivim en una societat desigual en
què les persones tenim diferents oportunitats i obligacions depenent de si som dones,
homes o tenim identitat no binària, i aquesta desigualtat es veu reflectida en la manera com
es construeix l’espai.
Davant d’aquesta manera de simplificar la realitat de l’urbanisme tradicional, l’urbanisme
feminista aporta una visió més àmplia de les persones en plantejar que les dones i els
homes viuen i experimenten l’espai de maneres diferents i té en compte la diversitat més
enllà del sexe, incorporant altres característiques que influeixen en la manera com les
persones experimenten els espais: ètnia, edat, religió, discapacitat, etc. Per tant,
l’enfocament de gènere pretén demostrar que dones i homes fan un ús diferent dels espais
degut als rols de gènere, però també que les dones entre si i els homes entre si fan un ús
diferent que dependrà de les altres característiques de la persona, com l’edat.
L’urbanisme feminista posa en el centre la vida quotidiana de les persones per prendre
consciència de la complexitat de la realitat i de les múltiples activitats que es realitzen en el
dia a dia, el que permet entendre la diversitat de necessitats que coexisteixen als nostres
pobles i ciutats. L’espai públic, els carrers, els equipaments, els habitatges, els transports i
la resta d’espais que utilitzem regularment són els llocs on es desenvolupen les nostres
vides i, per tant, han d’ajustar-se a les diferents necessitats que tenim les persones.
Per desenvolupar aquesta proposta al municipi de Mediona, el Col·lectiu Punt 6 realitzarem
un estudi per a elaborar un pla estratègic urbà amb perspectiva de gènere que ens permetrà
conèixer de primera mà les necessitats de les persones en tota la seva diversitat, poder
elaborar estratègies comunitàries i millorar la vida quotidiana de totes les persones, posant
les cures al centre.
El projecte es desenvoluparà el 2020 en diferents fases. Un estudi previ ens permetrà
conèixer el territori i les persones veïnes, per després poder fer un treball participatiu i
elaborar una diagnosi i els criteris de gènere a tenir en compte i, finalment, el
desenvolupament de les línies estratègiques i actuacions a seguir amb un acompanyament
per poder fer el seguiment de com s’implanten.

