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NOCTURNES 1

1 PRESENTACIÓ

Nocturnes: La vida quotidiana de les dones 
que treballen de nit a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona és l’informe de resultats d’un 

projecte d’investigació-acció feminista participa-
tiva que hem realitzat entre 2015 i 2017 amb do-
nes que treballen de nit a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB). L’objectiu del projecte és visi-
bilitzar	i	analitzar	com	el	disseny	i	la	planificació	
urbana a l’AMB, les seves ciutats i barris afecta 
al desenvolupament de la vida quotidiana de les 
dones que treballen de nit.

Hem utilitzat la metodologia d’investigació-acció 
feminista participativa per tal que sigui un pro-
jecte col·lectiu, en la seva elaboració i en la seva 
autoria. L’estudi s’inspira en el treball conjunt 
que al llarg dels anys Col·lectiu Punt 6 ha des-
envolupat i que s’ha alimentat de l’experiència 
de totes les dones que han participat en tallers, 
formacions i processos participatius. El projecte 
s’inicia com a part de la tesi doctoral1  d’una de les 
integrants de Col·lectiu Punt 6, Sara Ortiz Esca-
lante, però s’ha pensat amb l’aspiració de ser un 
projecte col·lectiu i en xarxa amb altres organit-
zacions i grups. És per això que s’ha desenvolupat 
en col·laboració amb la Fundació Àmbit Preven-
ció, la Secretaria de la Dona de CC.OO., Ca la Dona 
i Irídia, i amb un equip de 24 dones que treba-
llen de nit i que han sigut co-investigadores a les 
diferents fases del projecte. Sense aquest treball 
en xarxa, hagués sigut impossible recollir el que 
presentem en aquest informe. Totes hem dedi-

1   Títol preliminar de la tesi: “Dones transgressores d’espais 
i temps: la vida quotidiana diürna i nocturna de les dones que 
treballen	de	nit”,	realitzada	a	l’Escola	de	Planificació	Urbana	de	la	
Universitat	de	British	Columbia	a	Vancouver,	Canadà

cat per més d’un any, temps per compartir com 
és cadascuna de les nostres experiències, enten-
dre les particularitat de cada situació individual 
i treballar per tal de visibilitzar les barreres que 
trobem	amb	l’objectiu	d’influenciar	i	transformar	
les polítiques urbanes i de mobilitat. 

La metodologia del projecte ha promogut que les 
dones involucrades decidim com volem presen-
tar els resultats i visibilitzar el treball col·lectiu 
que hem fet durant aquest temps. Per això, està 
escrit en primera persona del plural i l’autoria és 
col·lectiva2. A la nostra veu plural, l’acompanyen 
també al llarg del text testimonis individuals, a 
través	de	cites	textuals	que	exemplifiquen	expe-
riències personals. A més d’aquest informe, hem 
elaborat tres vídeos participatius i també publi-
carem els resultats en articles acadèmics, tot amb 
l’objectiu	final	que	aquest	treball	es	pugui	com-
partir amb el màxim de gent possible.

Aquest projecte s’ha pogut sostenir gràcies a una 
beca doctoral de dos anys (2015-2017) del Public 
Scholar Initiative del Departament de Graduate and 
Postdoctoral Studies	a	la	Universitat	de	British	Co-
lumbia	(Vancouver,	Canadà)	 i	d’una	subvenció	a	
entitats de l’Ajuntament de Barcelona de 2016. 
Sense aquests fons hagués sigut pràcticament 
impossible portar a terme aquest projecte.

Volem	 agrair	 també	 per	 obrir-nos	 les	 portes	 de	
manera tan acollidora a les diferents organitza-

2			Un	primer	esborrany	de	l’informe	l’ha	escrit	la	Sara	Ortiz	Esca-
lante, i posteriorment ha estat revisat i editat per les co-investiga-
dores, les integrants del grup de seguiment i la resta d’integrants 
de Col·lectiu Punt 6. Però en cas d’errors, Sara Ortiz Escalante 
assumeix la responsabilitat

“Aquest projecte és la nostra veu, … perquè mitjançant aquest projecte la gent s’assabentarà del que 
passa, del masclisme, del terror que dóna a vegades treballar de nit, la salut, que a vegades emmalal-
tim, que ho fem per necessitat econòmica, …”
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cions i institucions que ens han cedit els espais on 
hem desenvolupat les activitats: l’equip d’Àmbit 
Dona de la Fundació Àmbit Prevenció, a Santiago 
Sánchez i l’equip de Citilab Cornellà, a Ca la Dona, 
i a Charo Agudo Cruz de l’Hospital de Bellvitge 
per gestionar l’ús de la sala de reunions d’urgèn-
cies. Agrair també a Gris Jorba i Albert Ametller 
per deixar-nos una càmera GoPro amb la que hem 
gravat tots els recorreguts d’anada o tornada a la 
feina. A l’equip de la Cooperativa de Tècniques, i 
en especial a María Zafra Cortés, per la seva feina 
per aconseguir que les nostres experiències es di-
fonguessin a través del vídeo. A l’Odile Carabantes 
i la Tonina Matamalas per l’afecte que han posat 
en el seu treball de disseny i il·lustració d’aquesta 
publicació. I a la Mar Castarlenas per ajudar-nos 
a fer el mapa de mobilitat nocturna en AutoCAD.

L’informe inclou primer una revisió de la litera-
tura	i	els	estudis	en	relació	a	la	planificació	urba-
na nocturna, seguit d’una part de descripció del 
projecte,	 on	 es	 defineixen	 els	 objectius,	 el	marc	
metodològic, qui forma part de l’equip investiga-
dor, les fases del projecte, així com les eines par-
ticipatives de recol·lecció i anàlisi de dades. Al ca-
pítol quatre es presenten els principals resultats, 
on parlem dels impactes de gènere en el treball 
nocturn i els impactes del treball nocturn a la vida 
quotidiana de les dones, en concret, d’elements 
de	la	planificació	urbana	com	la	mobilitat	i	la	se-
guretat, però també dels impactes a la salut i a 
les	 relacions	 socials.	L’informe	finalitza	amb	un	
conjunt de propostes d’actuacions que han sigut 
elaborades col·lectivament i dirigides a les admi-
nistracions, institucions i agents implicats en la 
planificació	urbana,	la	xarxa	de	mobilitat	i	trans-
port, i els drets laborals a la regió de l’AMB per 
tal que puguin incorporar-les als seus programes 
i polítiques.

Esperem que aquest informe no només serveixi 
per visibilitzar les necessitats de les dones asso-
ciades amb l’ús de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) de nit, sinó també per inspirar a altres 
grups i animar-los a impulsar més projectes com 
aquest.
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L’urbanisme feminista posa al centre de les 
decisions urbanes les necessitats relaciona-
des amb la vida quotidiana de les persones, 

tenint en compte la seva diversitat i analitzant 
com	els	rols	de	gènere	influeixen	i	tenen	implica-
cions directes en l’ús i gaudi de les nostres ciutats. 
La vida quotidiana està formada per diferents es-
feres: productiva (treball remunerat), reproducti-
va (cura de persones i de la llar), personal (oci, 
esport i cura personal) i comunitària (millora de 
la societat o la comunitat on es viu). L’urbanisme 
feminista dóna el mateix valor a les quatre esfe-
res de la vida quotidiana, i en particular, visibi-
litza les tasques reproductives i de cura, majori-
tàriament no remunerades i portades a terme per 
dones, amb l’objectiu que mitjançant l’urbanisme 
s’arribin a valorar socialment i s’aconsegueixi que 
acabin sent coresponsabilitat col·lectiva i social, 
i no exclusives de les dones. Així doncs, l’urba-
nisme feminista reconeix i visibilitza l’experiència 
quotidiana de les dones i les necessitats i respon-
sabilitats associades al treball domèstic i de cura, 
és a dir, totes les tasques imprescindibles per al 
desenvolupament humà.

L’estudi de la nit des de l’urbanisme feminista 
implica revisar els treballs i estudis que han do-
cumentat com els cossos de les dones s’han in-
clòs/exclòs	 a	 la	 planificació	urbana	 i	 la	nit,	 com	
l’urbanisme ha abordat l’esfera nocturna, i com 
la por i la seguretat afecten la mobilitat nocturna 
de les dones. 

ELS COSSOS DE LES  
DONES EN LA PLANIFICACIÓ 
URBANA I LA NIT
Diversos estudis documenten com històricament 
els cossos de les dones s’han interpretat a l’esfe-
ra pública com una amenaça a l’ordre social, però 
també com a cossos vulnerables i objectivats que 
es poden dominar (Sandercock 2003, Wesely & 
Gaarder 2004).  Aquesta dominació i aquesta ex-
clusió s’ha reforçat a través de la falsa dicotomia 
entre allò públic i allò privat. L’urbanisme ha si-
gut còmplice de la reproducció d’aquest dualisme 
opressiu, que situa a les dones a l’esfera privada, 
associada amb l’espai domèstic i la família, el tre-
ball no remunerat i informal; i als homes a l’es-
fera pública de la producció, el treball remunerat 
i el poder. Aquesta falsa divisió dels espais també 
comporta una valoració diferent de les persones i 
de les activitats que porten a terme, atribuint un 
valor superior a allò masculí i públic i devaluant 
les tasques relacionades amb la cura de les per-
sones i de la llar, de les quals les dones continuen 
sent majoritàriament responsables. La repro-
ducció d’aquesta divisió i l’exclusió de les dones 
de l’esfera pública és més evident a la nit. La nit 
s’ha construït històricament com un espai-temps 
perillós i prohibit per a les dones. Les dones que 
transgredeixen aquest imaginari són percebudes 
com a fora de lloc en molts contexts socials.

2 LA NIT DES DE  
L’URBANISME FEMINISTA
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LA PLANIFICACIÓ URBANA DE LA NIT

A l’àmbit de l’urbanisme, la major part dels es-
tudis sobre la nit es centren en el que s’anomena 
“l’economia nocturna”. Aquests estudis analitzen 
sobretot l’economia nocturna dels centres de les 
ciutats que busquen la revitalització econòmica a 
través de l’oci i el consum d’alcohol (ex: Bromley 
et al 2000, Crawford and Flint 2009, Beer 2011, 
Evans 2012). Alguns estudis sobre l’economia 
nocturna inclouen una perspectiva de gènere i un 
anàlisi crític de temes ètnics i d’origen (ex: Talbot 
2007, Waitt et al 2011, Roberts and Eldridge 2012, 
Schwanen et al 2012).

Però,	en	definitiva,	la	planificació	urbana	de	la	nit	
s’ha centrat en una petita part de la vida noctur-
na, reproduint una idea romàntica de les persones 
usuàries de la nit, com un grup especial majori-
tàriament consumidor d’oci, sense reconèixer que 
la nit també és un espai de treball, cura i repro-
ducció, sense cap glamur per aquelles persones 
que treballen de nit. També ignora els cicles noc-
turns fora dels centres urbans i no inclou la vida 
quotidiana diürna i nocturna de les persones que 
treballen de nit, i encara menys des d’una pers-
pectiva feminista interseccional, ja que l’oci noc-
turn és majoritàriament dominat per allò masculí 
i heteropatriarcal.

Per	 tant,	el	camp	de	 la	planificació	urbana	noc-
turna necessita expandir la seva àrea d’estudi i 
incloure tant la part productiva/reproductiva de la 
nit i des d’una perspectiva feminista interseccio-
nal que trenqui amb la cultura nocturna predomi-
nantment masculina, que expandeixi l’estudi més 
enllà dels barris cèntrics i d’oci a altres barris i 
zones de treball, i que visibilitzi com l’anàlisi de 
la vida quotidiana diürna i nocturna pot contribuïr 
a la qualitat de vida de les persones. Aquesta visió 
és rellevant en el context d’aquest projecte ja que 
les dones continuem estant a càrrec del 70% del 
treball domèstic i de cura, a més d’estar presents 
a l’esfera productiva remunerada.

En	el	cas	específic	de	Barcelona,	l’ajuntament	va	
fer un estudi al 2002 sobre el mercat de treball 
nocturn que mostrava que les dones representa-
ven un terç de les persones que treballen de nit 
(Oliver Alonso 2003). Però no s’ha fet cap altre es-
tudi, ni cap projecte que relacioni el treball noc-
turn	amb	les	polítiques	públiques	de	planificació	
urbana i mobilitat.
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LA PERCEPCIÓ DE SEGURETAT I LA MOBILITAT

Els estudis d’urbanisme feminista fan referència 
a la nit en relació a la percepció de por i segu-
retat i a la mobilitat . En concret, analitzen com 
les dones tenen una percepció de por i inseguretat 
més elevada a les nits i analitzen com la por a la 
violència limita la vida quotidiana de les dones i 
la	seva	mobilitat,	ús	i	participació	a	la	ciutat	(Va-
lentine 1989, Koskela 1999, Pain 2001, Ganjavi et 
al. 2000, Carter 2005, Dammert 2007, Falú 2009, 
Whitzman 2012).

Aquests estudis analitzen com incrementar la 
percepció de seguretat a través de l’urbanisme, 
però més enllà de l’enfoc tradicional de l’urba-
nisme preventiu adoptat per moltes ciutats tradi-
cionalment enfocat en la prevenció del crim i dels 
delictes contra la propietat privada i comesos per 
una persona desconeguda. L’urbanisme feminista 
inclou a l’estudi de la seguretat la percepció de 
por i la violència des d’una perspectiva de gènere, 
analitzant com afecta de manera diferent a dones 
i homes i com un continu entre l’esfera privada 
i pública, visibilitzant que, encara que la violèn-
cia masclista es dóna sobretot a l’àmbit de la llar, 
és necessari també analitzar com la por afecta a 
l’ús i gaudi de l’espai públic per part de les dones 
(Col·lectiu Punt 6 2017).

Aquest abordatge ha permès incorporar a l’estudi 
i les estratègies per millorar la seguretat, altres 
formes de violència que no han estat conside-
rades com a delicte, per exemple, l’assetjament 
sexual al carrer que patim majoritàriament les 
dones. I també per visibilitzar que el gènere in-
flueix	en	com	les	persones	percebem	la	por.	Les	
dones tendim a tenir por a la violència sexual, és 
a dir, aquella violència que és un atac a la part 
més íntima dels nostres cossos, i a restringir més 
la nostra vida quotidiana a causa de la por (Falú 
2011, Sweet and Ortiz Escalante 2014).

Els estudis feministes també documenten que les 
dones tenen uns patrons de mobilitat més soste-
nibles, complexes i diversos que els homes (Law 
1999, Hanson 2010, Grieco and McQuaid 2012, 
Miralles-Guasch i Martínez-Melo 2012, Mira-
lles-Guasch 2010). Però aquesta mobilitat moltes 
vegades es paralitza a la nit per por a ser agredi-
des. Quan es fa fosc, les dones eviten certes parts 
de les ciutats, no utilitzen certs mitjans de trans-
port o eviten sortir de casa. És necessari que com 
a societat donem resposta a aquesta paradoxa per 
així poder garantir el dret de les dones a la ciutat 
tant de dia com de nit. Esperem que aquest pro-
jecte sigui un pas endavant per avançar cap al ple 
dret de les dones a la ciutat diürna i nocturna.
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3 EL PROJECTE

El	 projecte	 analitza	 com	 la	 planificació	 ur-
bana de les ciutats de l’AMB condiciona la 
vida quotidiana diürna i nocturna de les do-

nes que treballen de nit, en concret, els aspectes 
relacionats amb la mobilitat, el disseny d’espais 
públics,	la	percepció	de	seguretat	i	la	planificació	
de	la	xarxa	d’equipaments	i	serveis.	Vam	iniciar	el	
projecte donant una atenció especial a la percep-
ció de por i la mobilitat, amb l’objectiu d’analitzar 
com els rols de gènere i la sexualització dels nos-
tres cossos a l’espai públic condicionen les nos-
tres opcions de mobilitat. Però el treball col·lectiu 
ha permès ampliar els aspectes estudiats i inclou-
re	com	influeixen	els	rols	de	gènere	en	la	decisió	
de les dones de treballar de nit i quin és l’impacte 
del treball nocturn en el desenvolupament de les 
activitats de la vida quotidiana, en les relacions 
familiars i socials, en la salut i en l’ambient la-
boral.

El projecte s’ha realitzat des d’una perspectiva 
feminista interseccional, és a  dir, analitzant com 
el sexe i el gènere en relació amb altres variables 
de la nostra identitat (edat, origen, identitat se-
xual, projecte migratori, diversitat funcional, 
classe social, etc.) així com altres formes estruc-
turals d’opressió (racisme, homofòbia, classisme, 
etc.)	influeixen	en	la	manera	en	com	les	dones	que	
treballen de nit utilitzen i accedeixen als diferents 
entorns urbans i a diferents hores del dia i de la 
nit.

Aquest projecte amplia estudis previs de treball 
nocturn, centrant-se en les experiències i contri-
bucions de les dones a l’economia nocturna. En 
concret, contribueix a:

-	 Visibilitzar	 la	 nit	 no	 com	 un	 temps/espai	
excepcional, fronterer i prohibit per a les dones, 
sinó com un continu del dia explorant la comple-
xitat dels diferents ritmes de vida. 

- Fer una anàlisi des de la perspectiva feminis-
ta interseccional que visibilitza la part nocturna 
de la vida quotidiana com a font de coneixement, 
perspectiva que no està present en la majoria 
d’estudis	 en	 planificació	 urbana	 de	 la	 nit	 i	 que	
també amplia l’espectre de projectes i estudis 
d’urbanisme feminista.   

- Donar valor a la diversitat d’experiències de 
dones que treballen de nit en una àrea concreta, 
en particular Barcelona i part de l’AMB.

En resum, analitzar la vida quotidiana de les do-
nes que treballen de nit ens permet visibilitzar 
l’impacte del transport públic a la nostra vida 
quotidiana, visibilitzar els problemes de mobilitat 
o immobilitat nocturna derivats de la percepció de 
por i seguretat, les contribucions que les treballa-
dores nocturnes fem a l’economia nocturna, com 
organitzem el desenvolupament de les nostres 
necessitats quotidianes o com negociem i decidim 
les opcions de mobilitat a l’esfera privada. 

En	definitiva,	analitzar	la	vida	quotidiana	diürna	
i nocturna amb la participació activa de les dones 
que treballen de nit ens ha ajudat a visibilitzar l’ús 
i l’apropiació que les dones fem de la ciutat de nit, 
reivindicant el nostre dret i pertinença a la nit per 
aconseguir que ens puguem apropiar de la nit in-
dependentment de l’ús o l’activitat que desenvo-
lupem. Perquè la ciutat i la nit també són nostres!
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L’ÚS DE LA METODOLOGIA 
D’INVESTIGACIÓ-ACCIÓ  
FEMINISTA PARTICIPATIVA  
Aquest projecte utilitza la metodologia d’investi-
gació acció feminista participativa, per facilitar la 
participació de les dones que treballen de nit en 
les polítiques públiques relacionades amb l’ús de 
l’espai públic i la mobilitat. L’ús d’aquesta meto-
dologia ens ha permès participar activament en el 
diagnòstic i les propostes de millora de la nostra 
vida quotidiana, amb l’objectiu de pressionar per 
un urbanisme que respongui a l’ús nocturn de les 
ciutats des d’una perspectiva feminista. 

La investigació-acció participativa s’ha utilit-
zat des dels anys 60 a molts llocs del món amb 
l’objectiu de que la gent d’una comunitat treballi 
conjuntament per transformar les estructures so-
cials i comunitàries, aconseguir resultats pràctics 
i noves formes de coneixement. Aquesta manera 
de fer investigació qüestiona els mecanismes de 
poder jeràrquics i invisibles que estan incrustats 
a les relacions quotidianes. La investigació-ac-
ció participativa trenca amb aquestes jerarquies i 
qüestiona la distinció entre investigadora i subjec-
tes d’investigació. Per tant, en la recerca de rela-
cions més horitzontals, les persones participants 
són co-investigadores i poden estar involucrades 
en	totes	les	etapes	del	projecte,	des	d’identificar	
problemes, el disseny de mètodes, les preguntes 
d’investigació,	la	recollida	i	anàlisi	de	dades,	fins	
a la difusió de resultats.

El feminisme ha contribuït a la investigació-acció 
participativa donant un rol central a les dones i 
als temes de gènere i introduint l’ús de mètodes 
feministes que utilitzen la vida quotidiana de les 
dones i les seves experiències com a font essencial 
de coneixement. Així, la inclusió d’una perspecti-
va feminista en la investigació-acció participati-
va ens ha permès valorar les veus i experiències 
diverses de les dones en totes les fases del pro-
jecte, explorar diversitat d’eines participatives, 
qüestionar les relacions de poder i el seu efecte en 

el projecte, i promoure la reciprocitat entre totes 
les co-investigadores. A diferència d’altres pro-
jectes d’investigació on es promou un rol passiu 
de les persones participants i poques vegades es 
dóna un seguiment, reconeixement de la partici-
pació i devolució de resultats, en aquest projecte 
hem treballat per tal que cadascuna de nosaltres 
s’apropiés del projecte, per construir relacions 
horitzontals i garantir transparència, comunica-
ció i continuïtat en totes les fases.

Aquesta metodologia també ens ha permès tre-
ballar des de l’ètica de la cura, i cuidar a totes les 
dones que hem participat al llarg del projecte, 
amb l’objectiu que la participació activa en pro-
jectes d’investigació com aquest es valori i visibi-
litzi socialment. Algunes de les estratègies de cura 
que hem utilitzat han sigut:

- Buscar fons per compensar econòmicament 
el temps que cada dona ha invertit en el projec-
te (16 hores en activitats), per cobrir les despe-
ses de transport, i per acompanyar cada activitat 
col·lectiva amb menjar. Perquè la participació ac-
tiva i transformadora en processos com aquest té 
que deixar de ser voluntària, perquè les dones, i 
encara més les que treballen de nit, no tenen el 
mateix temps que altres grups de població, degut 
a les dobles i triples jornades que encara desen-
volupem.

- Garantir que les dones ens sentíssim lliures 
de deixar el projecte en el moment que necessi-
téssim, deixant oberta la possibilitat de seguir en 
contacte i tornar a participar si volíem.

- Buscar la via de comunicació més còmoda 
i menys disruptiva del descans de cadascuna de 
nosaltres. Per això, ens hem comunicat a través de 
missatges de whatsapp tant individuals com gru-
pals, fet que ha facilitat enormement la comuni-
cació i ens ha permès mantenir-nos en contacte 
després	de	finalitzar	les	activitats	presencials.
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EQUIP D’INVESTIGACIÓ
L’equip d’investigació ha estat format per 29 do-
nes: 24 dones que treballen de nit més 6 dones 
que formen el grup de seguiment (1 d’elles també 
treballa de nit) i representen a les organitzacions 
que han coordinat i col·laborat en aquest projecte: 
Col·lectiu Punt 6, Fundació Àmbit Prevenció, Se-
cretaria de la Dona de CC.OO., Ca la Dona, Irídia.

Les 24 dones que treballen de nit tenen entre 25 
i 60 anys, i treballen en diferents sectors i zones 
de treball: en neteja i atenció sanitària a l’Hospi-
tal de Bellvitge, neteja a l’aeroport, neteja viària a 
Barcelona, en cures geriàtriques en diferents po-
blacions del Baix Llobregat, Policia Local, servei 
d’emergències socials a Barcelona, i treball sexual 
a Barcelona i altres zones de l’AMB. El grup és di-
vers en quant als llocs de residència, experiències 
migratòries, unitat de convivència i els anys que 
porten	treballant	de	nit.	Viuen	en	12	municipis	di-
ferents de l’AMB, amb una gran representació de 
la zona del Delta del Llobregat: Barcelona, L’Hos-
pitalet, Castelldefels, Cornellà, El Prat, Sant Boi 
de Llobregat, Sant Feliu, Molins de Rei, Pallejà, 
Sant Joan Despí, Rubí, Santa Coloma de Gramenet. 
Porten entre 1 i 20 anys treballant de nit. 13 de les 
24 són caps de família: viuen soles, viuen amb el 
seu pare/mare depenent o són famílies monoma-
rentals. 

El grup de seguiment ha estat format per sis do-

nes representant:

- Col·lectiu Punt 6, que ha coordinat totes les 
fases del projecte, facilitat totes les activitats de 
recollida i anàlisi de dades, recomanacions, i as-
sessorat especialment en allò relacionat amb la 
planificació	urbana.

- El programa Àmbit Dona de la Fundació 
Àmbit Prevenció que ofereix serveis per a treba-
lladores sexuals i que disposa d’un programa es-
pecífic	nocturn.	A	través	d’aquest	programa	es	va	
poder contactar a treballadores sexuals de vàries 
zones de l’AMB.
 

- La Secretaria de la Dona de CC.OO. de Ca-
talunya y el Baix Llobregat, que treballa des de 
l’àmbit sindical en la reivindicació de la igualtat 
de gènere en el mercat laboral. A través de la se-
cretaria es va poder contactar amb treballado-
res de l’aeroport, treballadores d’empreses de la 
Zona Franca i de diferents poblacions del Baix 
Llobregat.

- Ca la Dona, la xarxa d’organitzacions femi-
nistes; la representant en el grup és una treballa-
dora jubilada del torn de nit a l’Hospital de Bell-
vitge que va ser el vincle directe amb el grup de 
treballadores de nit de l’hospital.

- L’Àrea de Gènere d’Irídia – Centre de De-
fensa dels Drets Humans, que ha proporcionat 
assessoria en diferents aspectes del projecte per 
la seva experiència prèvia i el seu activisme amb 
treballadores sexuals. 
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FASES DEL 
PROJECTE

CREACIÓ DEL GRUP DE SEGUIMENT              DIÀLEGS INDIVIDUALS             ELABORACIÓ D’UN PROTOCOL D’ÈTICA I SEGURETA
T

FASE 1:  C
OLECTIVITZEM EL PROJECTE 

FASE 2: DESCRIVIM I ANALITZEM LA VIDA QUOTIDIANA DIÜRNA I NOCTURNA

 AANÀLIS
I D

E R
ES
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TS
 

RECORREGUTS EXPLORATORIS XARXA DE LA VIDA QUOTIDIANA
XARXA DE MOBILITAT QUOTIDIANA

MAPES CORPORALSVIDEO PARTICIPATIU 

PR
OP

OS
TES

 

FASE 3
: COMPARTIM LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

COMPARTIR EL PROCÉS, ELS RESULTATS I OBJECTIUS FUTURS

Elaboración y difusión del plan de acción

FASE 4
: CONTINUEM TREBALLANT PER A L’ACCIÓ

ELA
BORACIÓ I DIFUSIÓ DEL PLA D’ACCIÓ

FASES DEL PROJECTE
El següent diagrama resumeix les 4 fases en les que hem desenvolupat el projecte:
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FASE 1
COL·LECTIVITZEM 
EL PROJECTE 

Grup de Seguiment
El projecte va començar amb la creació d’un grup de seguiment, 
amb representació de les organitzacions i grups que proporcionen 
serveis a dones que treballen de nit o coneixen la seva realitat. 

En aquesta fase vam elaborar un conveni de col·laboració entre les 
diferents organitzacions. El treball del grup de seguiment ha sigut 
essencial per a contactar amb dones que treballen de nit, revisar, 
acompanyar, recolzar i validar el desenvolupament de les diferents 
activitats del projecte i difondre’l. El coneixement i experiència de 
les diferents organitzacions ha sigut imprescindible per vetllar per 
tal que la metodologia i les eines utilitzades responguessin a les 
disponibilitats i necessitats de les dones que treballen de nit. Però 
també han servit per crear llaços entre les dones i les organitzacions 
participants que esperem ens portin a desenvolupar altres projectes 
conjunts en el futur. 

Diàlegs individuals
A través de les organitzacions del grup de seguiment vam contactar 
amb les dones que treballen de nit i les vam convidar a participar en 
diàlegs individuals. A través d’aquestes trobades individuals entre 
les dones treballadores de nit i la coordinadora del projecte es va 
introduir el projecte, es va parlar dels nivells de participació, activi-
tats, disponibilitats, necessitats i oportunitats i expectatives de les 
dones.	Van	durar	aproximadament	una	hora	i	es	van	realitzar	en	un	
lloc proper i convenient per a totes les dones. 

Aquests diàlegs individuals van servir per contactar amb les 24 do-
nes que han sigut co-investigadores en les fases 2, 3 i 4 del projec-
te:	 recollida	 i	 anàlisi	 de	 dades,	 elaboració	 de	 propostes,	 definició	
de materials per compartir l’experiència i de com seguir treballant. 
Després de revisar disponibilitats horàries, així com garantir que 
les activitats es realitzessin en un lloc pròxim i quotidià i, que el 
desplaçament no suposés una gran inversió de temps, les 24 dones 
hem treballat en 4 grups separats.

Protocol col·lectiu d’ètica i seguretat
Abans de començar amb la recollida de dades, en la primera acti-
vitat grupal, cada grup vam elaborar col·lectivament les considera-
cions ètiques necessàries a tenir en compte en el desenvolupament 
del	projecte.	L’objectiu	de	 la	definició	 col·lectiva	d’aquests	 temes	
era minimitzar els riscs de nosaltres com a co-investigadores, basat 
en el consentiment lliure i informat, però també reconeixent quin 
paper assumir depenent de la situació de cadascuna de nosaltres. 
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Entre	totes	vam	definir:

• L’autoria col·lectiva del projecte.

• Gravar	 en	 veu,	 vídeo	 i	 fotografies	 les	 activitats,	 per	 poder	
utilitzar els materials en la difusió de resultats, respectant la 
confidencialitat	d’aquelles	dones	que	no	volien	sortir.

• El grau de participació de cadascuna de nosaltres, en que 
cadascuna manifestem en quines activitats i fases del projecte 
volíem	participar,	amb	la	flexibilitat	de	deixar	de	participar	en	
el moment que cadascuna volgués i considerés necessari.

• Els materials que podríem utilitzar per difondre el projecte: 
vídeo participatiu, informe de resultats, conferències, entre 
d’altres.

• L’audiència a qui volíem fer arribar els resultats del projecte.

• Elements	per	crear	un	clima	de	confiança	i	de	respecte	entre	
nosaltres i a la nostra diversitat.

• Elements per construir relacions horitzontals i que totes ens 
puguem apropiar col·lectivament del projecte.

• Elements per garantir el benestar i la seguretat de les dones 
del grup.

• I	altres	temes	que	vam	voler	incorporar	en	la	definició	inicial	
del projecte: conciliació de la vida personal, laboral i familiar; 
l’impacte del treball nocturn en la qualitat de vida i el descans, 
així com l’impacte en les nostres relacions socials i familiars; 
i la recerca d’estratègies per recolzar-nos entre nosaltres tant 
en l’àmbit laboral com personal.
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En aquesta fase hem desenvolupat el treball de recollida i anàli-
si de dades. En aquest projecte, s’han utilitzat un conjunt d’eines 
participatives que Col·lectiu Punt 6 ha desenvolupat al llarg dels 
anys1, emfatitzant l’aspecte nocturn. Aquestes eines consideren a 
les dones com a expertes del seu entorn i les seves comunitats, de-
gut a la seva presència a totes les esferes de la vida quotidiana. A 
través d’aquestes eines hem pogut visibilitzar les experiències de la 
vida quotidiana diürna i nocturna en relació a com les dones viuen 
i perceben l’espai públic, les xarxes de transport i mobilitat, i la 
seva xarxa quotidiana tant a escala de barri com a escala de l’AMB. 
En aquesta fase es van realitzar 6 activitats grupals i una activitat 
individual. Les activitats grupals, que es descriuen més endavant en 
l’apartat d’eines van ser: Xarxa de la vida quotidiana diürna i noctur-
na, Xarxa de mobilitat quotidiana, Mapes corporals, Vídeo participatiu, 
Anàlisi de resultats i elaboració de propostes participatives. L’activitat 
individual va ser un recorregut exploratori, per documentar el reco-
rregut que cada una de nosaltres fem entre casa i la feina. La majo-
ria de nosaltres vam escollir que se’ns acompanyés en el recorregut 
que fem a la sortida de la feina, els quals incloïen la diversitat de 
jornades laborals de cadascuna de nosaltres que acaben entre 5 i 8 
hores. 

Imatge d’una de les activitats grupals i d’un dels recorreguts exploratoris.

3   Col·lectiu Punt 6 (2013). Dones treballant. Guia de reconeixement urbà amb perspectiva de 
gènere. Ed. Comanegra; Col·lectiu Punt 6 (2017) Entorns habitables. Auditoria de seguretat 
urbana amb perspectiva de gènere a l’habitatge i l’entorn. https://issuu.com/punt6

FASE 2  
DESCRIVIM I 
ANALITZEM LA 
VIDA QUOTIDIANA  
DIÜRNA I  
NOCTURNA 
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FASE 3   
COMPARTIM 
LA NOSTRA 
EXPERIÈNCIA

La tercera fase del projecte s’ha centrat en compartir públicament 
l’experiència i el coneixement acumulats amb una audiència més 
àmplia. En les fases anteriors es va decidir que es realitzarien ví-
deos participatius per col·lectivitzar els resultats, així com una pu-
blicació digital o en paper divulgativa que inclogués els resultats 
del projecte i que pogués tenir com audiència tant les institucions 
i agents implicats en la política pública relacionada amb la plani-
ficació	urbana	nocturna,	com	persones	del	nostre	entorn	quotidià	i	
organitzacions interessades en aquest tipus de treballs.

Imatges de la gravació en plató de testimonis individuals per als vídeos participatius
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FASE 4
CONTINUEM 
TREBALLANT 
CAP A 
L’ACCIÓ

La quarta fase, que es va iniciar simultàniament a la fase 3 i que 
encara	 continua	 vigent,	 es	 centra	 en	 definir	 l’	 “acció”	 resultat	
d’aquest projecte d’investigació-acció, en forma d’un pla de treball 
que es pugui presentar a institucions i organitzacions involucrades 
en	la	planificació	urbana,	el	treball	nocturn	i	el	feminisme.	Aquest	
pla de treball es comença a desenvolupar una vegada iniciat el pro-
cés de sensibilització i difusió de resultats.
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EINES PARTICIPATIVES D’ANÀLISI  
DE LA VIDA QUOTIDIANA DIÜRNA I NOCTURNA 

A través de les següents eines participatives podem recollir informació sobre la vida quotidiana de les 
dones que treballen de nit, basada en les seves experiències i les seves històries. Aquestes eines utilitzen 
la vida quotidiana com a metodologia, el que implica reconèixer les dones com a expertes de les seves 
comunitats i dels seus barris, pel coneixement acumulat degut a la seva presència en les diferents esfe-
res de la vida quotidiana: treball remunerat, treball domèstic i de cura, treball comunitari. 

Les eines que presentem en aquest apartat s’han utilitzat tant per descriure la vida quotidiana de les 
dones que treballem de nit, com per tal que puguem fer una anàlisi col·lectiva i elaborar propostes i 
recomanacions per millorar la vida quotidiana diürna i nocturna de les persones que treballen de nit. 
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Imatge d’un dels diàlegs individuals

DIÀLEGS INDIVIDUALS

QUÈ ÉS?
El diàleg individual és un mètode que té com a objectiu crear relacions més 
col·laboratives amb les co-investigadores, i el potencial de reduir les diferèn-
cies de poder entre les diferents persones implicades.

És un intercanvi obert d’informació i idees entre la persona que coordina el 
projecte i les co-investigadores que busca que les diferents parts implicades 
entenguin tota la informació relacionada amb el projecte, les diferents fases 
del procés, les activitats a desenvolupar, disponibilitat, necessitats, oportu-
nitats i expectatives mútues. L’objectiu és intercanviar idees lliures de judicis 
de valor, començar a crear un vincle entre la coordinadora i les co-investiga-
dores	i	crear	un	clima	de	confiança.

TEMPS TOTAL  1 hora

COM? Després de contactar a cadascuna de les dones, potencialment co-
investigadores, es va acordar un dia, hora i lloc proper amb cadascuna per 
reunir-nos.	La	 coordinadora	del	projecte	va	explicar	 el	 context,	 la	filosofia	
i les diferents parts del projecte, així com les diferents opcions i formats 
de participació. I les dones van parlar dels seus interessos, disponibilitats i 
expectatives. 

A cada diàleg individual es van revisar els protocols i consideracions ètiques 
del projecte: llibertat de rebutjar participar en el projecte des del seu inici o en 
qualsevol	moment	del	seu	desenvolupament,	riscos	i	beneficis	de	participar	en	
el	projecte,	compensació	per	les	hores	dedicades,	co-autoria	o	confidencialitat	
en	els	materials	del	projecte,	difusió	dels	resultats,	entre	altres	temes.	Al	final	
del diàleg es va gravar el consentiment verbal de participar en el projecte de 
cadascuna de les co-investigadores.

El diàleg individual va servir també per a que les dones poguessin començar 
a compartir les seves experiències amb el treball nocturn, informació que 
també ha sigut incorporada a la fase d’anàlisi.
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Imatges dels recorreguts exploratoris 

RECORREGUT EXPLORATORI

QUÈ ÉS?
El recorregut exploratori consisteix en acompanyar a cada dona en el recorre-
gut que fa quotidianament per anar o tornar de la feina. Aquests recorreguts 
pels entorns quotidians nocturns de les dones permeten analitzar elements 
que incrementen o disminueixen la percepció de seguretat de les dones rela-
cionats amb la mobilitat, de la xarxa quotidiana, del disseny de l’espai públic, 
la relació entre l’habitatge i l’entorn i entre la zona de treball i l’entorn.

TEMPS TOTAL depenent de la distància del recorregut, el tipus de mobilitat i mitjà de 
transport	(des	de	7	minuts	fins	a	una	hora	i	mitja)

COM? El recorregut comença a la sortida del centre de treball cap a casa o bé a casa 
seva per anar a la feina. Al llarg del recorregut, cadascuna de les dones expli-
ca aquells aspectes que volen remarcar, en relació amb qualsevol dels punts 
analitzats: mobilitat, percepció de seguretat, la vida quotidiana al seu barri, 
l’entorn del centre de treball, etc. 

Cada recorregut es va gravar amb una càmera de vídeo GoPro que es col·lo-
caven les dones com a armilla, al casc o al cotxe, depenent del mitjà de mo-
bilitat.	L’objectiu	era	recollir	imatges	que	reflectissin	el	que	veuen,	recorren	
i viuen en primera persona. A més d’aquestes imatges es van gravar imatges 
complementàries amb una altra càmera i es van fer fotos de diferents parts 
del recorregut. 

Els recorreguts es van realitzar majoritàriament a la sortida de la feina, en-
tre 5 i 8 del matí, tot i que alguns es van fer a l’anada a la feina, entre 21 i 23 
hores. Amb algunes de les dones que canvien de torn es va fer a l’anada entre 
5 i 8 del matí. Es van realitzar entre els mesos de maig i juliol, per tant, les 
imatges registrades mostren l’experiència en l’època de l’any on es fa fosc 
més tard i es fa de dia més d’hora, però tant en el recorregut com en les ac-
tivitats grupals sempre es va ressaltar que a l’hivern la foscor incrementava 
la percepció de por. 

Aquests	recorreguts	van	proporcionar	un	coneixement	essencial	i	etnogràfic	
que connecta l’escala de barri amb l’escala de ciutat i l’escala metropolitana, 
ja	que,	tot	i	que	la	majoria	viu	a	una	distància	geogràfica	pròxima,	el	tipus	de	
transport que s’utilitza passa per diferents municipis i recórrer les diferents 
escales	de	la	planificació	urbana.
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XARXA DE LA VIDA QUOTIDIANA DIÜRNA I NOCTURNA

QUÈ ÉS?
És un exercici individual i col·lectiu per descriure i analitzar les diferents ac-
tivitats que les dones desenvolupem en la nostra vida quotidiana, en quin 
espais les realitzem, el temps invertit, amb qui i com ens desplacem per rea-
litzar aquestes activitats. Aquest exercici serveix per analitzar i valorar els es-
pais on realitzem la vida quotidiana, com la percepció de seguretat condiciona 
el desenvolupament d’aquestes activitats i l’ús de certs espais.

TEMPS TOTAL 2 hores

COM? Acció individual

L’activitat es divideix en dues parts, una primera de treball individual i una 
altra de treball en grup.

1. Llistat d’itineraris quotidians

Cada dona va fer una llista en un full 
de les activitats que realitzem en un 
dia tipus de la nostra vida quotidiana. 
La informació de les activitats es di-
videix en 5 columnes amb: les hores 
que invertim, les tasques que fem, les 
persones amb qui realitzem aquestes 
activitats, els mitjans de transport 
que utilitzem per desplaçar-nos i els 
espais on els realitzem.

El llistat d’activitats mostra totes les 
tasques que es realitzen tant dins com 
a fora de casa per cobrir les necessi-
tats pròpies i les d’altres persones: 
acompanyar	 filles	 i	 fills	 a	 l’escola,	
anar a la feina, fer les compres, cui-
dar d’una persona gran, fer gestions 
administratives, etc. 

2.	Valoració	d’activitats	i	espais

A continuació, cadascuna va fer una 
valoració dels aspectes favorables i 
desfavorables del barri i de l’entorn 
on desenvolupem cadascuna de les 
activitats, enfocant l’atenció en com 
el treballar de nit condiciona el des-
envolupament de la nostra vida quo-
tidiana.

Acció col·lectiva

3. Treball en grup i llistat dels acords

Formem grups per posar en comú les 
valoracions individuals. Cada dona 
expliquem a la resta del grup com és 
la nostra xarxa quotidiana i la valo-
ració que fem d’ella. A continuació, 
fem conjuntament un llistat amb una 
priorització dels elements favorables 
i desfavorables.

4. Exposició d’arguments a totes les 
participants

Vam	posar	en	comú	la	informació	re-
collida a cada grup i vam fer un llistat 
dels aspectes favorables i desfavora-
bles comuns per a tots els grups i vam 
debatre col·lectivament quines possi-
bles accions es podrien portar a terme 
per millorar la nostra vida quotidiana.
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Exemples de la cadena d’itineraris quotidians de dues dones que treballen de nit amb càrregues familiars.
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Imatge del mapa col·lectiu de mobilitat urbana

MAPES DE MOBILITAT QUOTIDIANA
QUÈ ÉS?

Els mapes de mobilitat quotidiana consisteixen, per una costat, en plasmar 
individualment la xarxa de la vida quotidiana diürna i nocturna de cadascuna 
de les dones. I, per altra banda, dibuixar en un mapa col·lectiu els desplaça-
ments relacionats amb el treball nocturn que cadascuna de les dones fa. Al 
finalitzar,	tenim	un	mapa	per	cada	dona	amb	la	seva	xarxa	quotidiana,	i	un	
mapa col·lectiu de mobilitat nocturna a l’AMB.

TEMPS TOTAL 2 hores

COM? L’activitat es divideix en dues parts, una primera de treball individual i una 
altra de treball en grup.

Acció individual

1. Mapa de la xarxa quotidiana

Cada dona va ubicar en un mapa del 
seu barri o entorn quotidià el lloc on 
viu, i va traçar la seva xarxa quotidia-
na, formada pels espais públics i de 
relació, els equipaments, comerços, 
parades de transport públic i carrers 
que els connecten, i que s’utilitzen 
per satisfer les necessitats quotidia-
nes.

2. Marcar percepcions 

A continuació, cada una va marcar en 
el mapa individual, amb dos colors, 
els espais del barri en els quals se 
sent a gust i segura (positius en color 
verd), i aquells que li resulten inse-
gurs, desagradables, no utilitza o pels 
quals prefereix no passar (negatius en 
color vermell).

Acció col·lectiva

3. Exposició a tot el grup

Cada participant va explicar el mapa 
que havia realitzat, explicant els 
elements que considerava positius i 
negatius. Entre totes les aportacions 
vam fer un llistat comú amb els ele-
ments que s’havien anat explicant.

4. Mapa col·lectiu de mobilitat  
nocturna

En un mapa gran de l’AMB, cada dona 
va marcar el desplaçament per anar 
o tornar de la feina, quin mitjà de 
transport utilitza, quina ruta realit-
za, i el temps que tarda. Aquest mapa 
col·lectiu plasma els desplaçaments 
nocturns de les 24 dones que treba-
llen de nit i visibilitza la diversitat de 
trajectes, mitjans i temporalitats.
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MAPES CORPORALS
QUÈ ÉS?

Els mapes corporals serveixen per analitzar com es viuen a través del nostre 
cos les emocions, sensacions i altres manifestacions físiques i sensorials en 
relació als espais i entorns que habitem i al treball nocturn, connectant les 
vivències corporals de l’àmbit més privat i íntim amb l’àmbit públic i l’entorn 
urbà on vivim.

S’analitza com l’entorn i l’espai públic impacta en els nostres cossos de dones 
i, en particular, com la percepció de por i inseguretat són viscudes i sentides 
corporalment. En un mapa del nostre cos de mida real, les dones representem 
com vivim quotidianament l’entorn per on ens movem, utilitzant pintura, 
dibuixos i objectes que es puguin enganxar en la silueta del cos, al voltant 
o a l’interior. El mapa corporal s’acompanya d’un relat de cadascuna de les 
dones.

TEMPS TOTAL 2 hores

COM? L’activitat consta de dues parts, una de treball individual i una altra de tre-
ball en grup.

Acció individual

1. Dibuixar silueta del cos

Amb l’ajuda d’una altra dona del 
grup, cada dona va dibuixar la seva 
silueta del cos a mida real en un full 
gran en la posició que va voler.

2. Mapa corporal

Cada dona va treballar amb la 
silueta del seu cos i va representar la 
resposta a les següents preguntes:

• Com m’afecta treballar de nit?
• Com visc i percebo la por o la 

inseguretat en el meu cos?
• Com i on sento força en el meu 

cos?
• Com m’afecta la forma urbana al 

meu cos?

Acció col·ectiva

3. Exposició a tot el grup i debat

Cada dona va explicar com ens havíem sentit i com havíem representat en el 
mapa les 4 preguntes que es plantejaven. Les presentacions de cadascuna van 
servir	per	fer	una	reflexió	col·lectiva	dels	diferents	impactes	que	té	el	treball	
nocturn en el nostre cos, relacionat amb els desajustos derivats del treball 
nocturn i amb com vivim els espais per on ens movem, les experiències de por 
i inseguretat i com les afrontem.

En aquest tipus d’activitats es parla de l’esfera íntima i personal i poden sor-
gir temes i situacions que facin remoure emocions o records entre les perso-
nes participants. Per això, es va portar a terme una vegada s’havia creat con-
fiança	suficient	i	respecte	entre	totes	les	dones	que	formem	part	del	projecte.
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Exemples dels mapes corporals de diferents dones que treballen de nit
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EL VÍDEO PARTICIPATIU
QUÈ ÉS?

El vídeo participatiu és una eina de narració col·lectiva on les persones parti-
cipants tenen un rol actiu tant en l’elaboració del guió, escollint els temes que 
els hi preocupa i volen ressaltar a la història que volen compartir, com en la 
revisió del vídeo resultant.

És una eina utilitzada en projectes d’investigació-acció participativa que sor-
geix de la recerca d’altres maneres de fer investigació i que serveix tant per 
analitzar la informació recollida com per a difondre resultats amb una au-
diència més àmplia.

El vídeo participatiu pot arribar a una audiència més àmplia que altres mate-
rials de difusió, perquè és un material més accessible i entenedor tant per a les 
institucions encarregades de la política pública, com per al públic en general. 
Per tant, té el potencial de ser una eina d’apoderament per a les dones, però 
també de promoció del diàleg entre grups de base, entitats i organitzacions 
socials i l’administració pública.

TEMPS TOTAL 2 hores de taller de guió audiovisual, més el temps de gravació i revisió

COM? En les primeres activitats grupals del projecte, les dones vam escollir el vídeo 
participatiu	com	a	eina	per	difondre	els	resultats.	Per	això,	es	van	definir	les	
següents activitats per a la gravació de material, elaboració del guió audiovi-
sual i producció dels vídeos resultants:

1. Gravació d’activitats de descripció de la vida quotidiana

Totes les activitats de descripció de la vida quotidiana de la fase 2 del projec-
te es van gravar, tant les activitats grupals com els recorreguts exploratoris. 
Això ens va proporcionar moltes hores de material audiovisual per utilitzar en 
els vídeos resultants.

2. Taller de guió audiovisual

En la part d’anàlisi de la fase 2, es va portar a terme un taller de guió audiovi-
sual, facilitat per la Cooperativa de Tècniques, una cooperativa feminista que 
treballa	en	la	producció	d’imatge,	so	i	espectacles,	formació	i	investigació.	Va	
ser en aquest taller on per primera vegada ens vam ajuntar els quatre grups de 
dones que treballem de nit. Aquest taller va servir per posar en comú els te-
mes tractats a cadascuna de les activitats. Però també va ser un primer anàlisi 
col·lectiu	de	la	informació	recollida,	ja	que	entre	totes	vam	definir	quins	eren	
els temes prioritaris que s’havien recollit, que ens preocupaven i que volíem 
visibilitzar	i	comunicar	a	través	del	vídeo.	En	aquest	taller	es	van	definir	el	
número de vídeos, els temes que es volien abordar a cada vídeo i com es volien 
explicar (utilitzant imatges gravades tant en els tallers com en el recorregut 
i gravant testimonis individuals de les dones que volguessin explicar la seva 
experiència individual).

3. Gravació de testimonis individuals

Posterior al taller de guió audiovisual, les dones co-investigadores que van 
voler, van participar en una gravació en plató on cadascuna compartia el seu 
testimoni individual, contestant a una pregunta: Com t’influeix a la teva vida 
diària el fet de treballar de nit?	Aquesta	pregunta	va	ser	el	fil	conductor	per	a	
que cada dona poguéssim centrar-nos en el tema o temes que volíem remar-
car, perquè ens afectava més a nivell individual. A més de gravar el testimoni 
individual de les dones que treballen de nit, també es va poder recollir els 
testimonis de tres integrants del grup de seguiment.



NOCTURNES 29

Imatges dels recorreguts, el taller de guió i la gravació dels testimonis individuals

4. Seguiment de l’edició dels vídeos

Una	vegada	elaborats	els	esborranys	dels	vídeos,	vam	tenir	l’oportunitat	de	
revisar-los	per	donar	la	nostra	opinió	i	comentaris	a	incloure	o	modificar	en	
la	versió	final	dels	vídeos.	Els	temes	dels	vídeos	són	els	següents.	

5. Revisió	i	finalització	dels	vídeos		

Una	vez	elaborados	los	borradores	de	los	videos,	tuvimos	la	oportunidad	de	
revisarlos	para	dar	nuestra	opinión	y	comentarios	a	incluir	o	modificar	en	la	
versión	final	de	los	videos.	Los	temas	de	los	videos	son	los	siguientes:

• La xarxa de mobilitat i transport, els recorreguts, així com la percepció 
d’inseguretat, perills i estratègies de seguretat, etc. (barrejant testimonis 
individuals amb recorreguts)

• L’impacte del treball nocturn en les relacions socials i familiar i en la 
salut en tots els seus aspectes (barrejant testimonis individuals amb ta-
llers)

• La visibilització del treball nocturn a través de la participació-acció (en-
trevistes a dones del grup de seguiment)
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TALLERS D’ANÀLISI I ELABORACIÓ DE PROPOSTES 

QUÈ ÉS?
Els tallers d’anàlisi i elaboració de propostes serveixen per revisar, validar 
i analitzar de manera col·lectiva i participativa la informació recollida, per 
posteriorment realitzar propostes per a la millora de la vida quotidiana de les 
dones que treballen de nit. Aquests tallers serveixen per compilar i resumir el 
treball fet i per tenir una primera diagnosi sobre la situació.

TEMPS TOTAL 3 hores (1,5 hores d’anàlisi i 1,5 hores de propostes)

COM? 1. Organització d’informació recollida

La informació recopilada i transcrita de les diferents activitats de descripció 
de la vida quotidiana (diàlegs individuals, xarxa de la vida quotidiana diürna 
i nocturna, mapes de mobilitat quotidiana, mapes corporals i recorreguts ex-
ploratoris)	es	va	classificar	en	grans	categories	o	temes.	Es	van	escollir	frag-
ments	de	transcripcions	de	les	activitats	que	reflecteixen	la	diversitat	d’ex-
periències i a la vegada els aspectes comuns. En el nostre cas, el taller de 
guió	audiovisual	va	servir	per	 identificar	 les	categories	d’anàlisi	en	 les	que	
organitzar la informació.

2. Anàlisi de la informació

Una	vegada	organitzada	tota	la	informació	per	categoria,	cada	grup	va	llegir	
els trossos de transcripcions per categoria i es van analitzar els factors que 
condicionen aquesta realitat.

També vam analitzar si la informació per categoria era representativa de tot el 
treball de descripció i recollida i si faltava completar algun aspecte.

La	reflexió	grupal	per	categoria	va	ser	essencial	per	retro	alimentar	l’anàlisi	
entre totes i proporcionar una major riquesa que no es podria aconseguir fent 
una anàlisi de forma individual.

3. Elaboració de propostes

Una	vegada	realitzat	una	primera	anàlisi	col·lectiva,	en	grup	vam	fer	propos-
tes que ajudarien a millorar la nostra vida com a dones que treballem de nit. 
En les diferents activitats prèvies que havíem realitzat ja havien sorgit algu-
nes propostes. Així que aquest taller de propostes va servir per recuperar els 
que	ja	s’havien	fet,	realitzar	noves	i	prioritzar.	Cada	proposta	es	definia	amb	
una	actuació	a	desenvolupar	e	identificant	quines	institucions,	organitzacions	
o agents estarien encarregats de desenvolupar l’actuació. Per tant, l’elabo-
ració	de	propostes	també	va	servir	per	identificar	les	institucions	i	organit-
zacions a qui fer arribar els resultats de l’estudi i les propostes d’actuacions.

En els tallers d’anàlisi i elaboració de propostes també es van plantejar estra-
tègies per difondre els resultats i fer-los arribar als diferents agents impli-
cats, amb l’objectiu de poder iniciar un diàleg per tal que aquestes recoma-
nacions	es	puguin	tenir	en	compte	en	les	polítiques	públiques	de	planificació	
urbana	i	de	planificació	de	la	mobilitat.
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Imatges dels tallers
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4 RESULTATS
A continuació, presentem els principals resultats, acompanyats de les nostres veus en primera perso-
na,	així	com	d’imatges,	mapes	i	gràfics	que	ajuden	a	exemplificar	el	missatge	que	volem	transmetre.

L’IMPACTE DEL GÈNERE  
EN EL TREBALL NOCTURN
Les dones treballem de nit moltes vegades per un tema econòmic, 
perquè es cobra més, en alguns casos entre 300 i 500 euros extres. 
Moltes ho remarquem com un element necessari i positiu perquè 
som les principals responsables de la unitat familiar i aquesta feina 
ens permet tirar la família endavant. 13 de les 24 dones som caps 
de	família:	vivim	soles	o	amb	persones	dependents	(fills	 i	filles	o	
persona gran).

“Yo pienso que un tanto por ciento muy elevado coge la noche 
por temas económicos y personales, porque a nadie le va bien 
la noche, porque físicamente no te recuperas, el cansancio es 
brutal…”

La	majoria	dormim	menys,	 sacrifiquem	 la	son	per	poder	compa-
ginar el treball remunerat amb el treball de cura i domèstic. Les 
que tenim persones dependents a qui cuidar, treballar de nit ens 
ha	permès	conciliar	la	vida	laboral	amb	la	familiar,	però	sacrificant	
hores	de	descans,	perquè	no	dormim	el	temps	suficient.	I	això	com	
a conseqüència afecta a la qualitat de vida, que pot ser pèssima a la 
llarga.	Encara	que	no	totes	les	dones	amb	fills	o	filles	pensem	que	la	
nit ajuda a conciliar, a alguna no ens permet passar tant de temps 
amb	els	nostres	fills	com	volguéssim.	També	treballar	de	nit		per-
met fer gestions administratives al matí, encara que sigui dormint 
menys, però que no podríem fer si treballéssim en el torn de matí.

“El turno de la noche debe ser para gente que tenga una es-
tabilidad para que cuando llegues descanses, estás sola, te 
organizas tú, etc.”

“Ser dona és  
transversal a tot, el 
gènere té un impacte 
diferenciat i desigual 
en relació al treball 
de nit de dones  
i homes.”
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Cal remarcar que, malgrat l’impacte en la qualitat de vida, l’am-
bient laboral a la nit amb els i les companyes de feina és molt millor 
que durant el dia, hi ha solidaritat i a vegades, el factor de que la 
foscor estigui vinculada a un ambient més íntim, crea llaços perso-
nals que no es poden desenvolupar durant el dia. Moltes de les que 
treballem en l’àmbit sanitari la nostra feina ens dóna satisfacció 
personal i això també compensa els efectes negatius del torn de nit.

En el cas de les treballadores sexuals, al no ser un treball assalariat 
com el de les demés, sortir a treballar de nit és un mitjà de vida 
també “Es un trabajo más, me ayuda a tirar para adelante, …”, però 
tenim una inseguretat econòmica que no tenen la resta de dones 
assalariades.

“Hay días que a lo mejor me hago 150 euros y hay algún día que 
no me hago ni un duro.”

“Si voy a trabajar y me sale la noche bien y he ganado dinero, 
estoy contenta, cuando me llevo 110 ya me conformo. Eso me 
reanima y pienso que el día siguiente me voy a hacer lo mismo, 
y el día siguiente igual me hago menos dinero, me hago 50 o me 
hago menos... y bueno, que voy a hacer? No tengo más  
remedio que aguantarme.”
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L’IMPACTE DEL TREBALL NOCTURN EN LA VIDA QUOTIDIANA 
DE LES DONES QUE TREBALLEN DE NIT
A	 través	del	projecte	 les	dones	hem	visibilitzat	 i	 analitzat	 quins	 elements	de	 la	planificació	urbana	
afecten la nostra vida quotidiana i els desplaçaments nocturns a la ciutat i l’AMB. Inicialment es partia 
del supòsit que la percepció de por i seguretat, així com les opcions de mobilitat són els elements de 
planificació	urbana	que	més	condicionen	la	nostra	vida	quotidiana	nocturna.	Però	el	treball	col·lectiu	
ens ha permès visibilitzar altres impactes del treball nocturn: en el desenvolupament de les activitats 
de la vida quotidiana diürna, en les relacions personals, familiars i socials, en la salut, i en forma de 
desigualtats de gènere a l’àmbit laboral.

La mobilitat nocturna  
a l’Àrea Metropolitana  
de Barcelona 

La mobilitat nocturna és potser un dels temes que 
més ens preocupen i afecten la nostra vida quoti-
diana, sobretot per aquelles que hem de dependre 
del transport públic, o per a les que caminar ens 
enfronta diàriament a combatre la por que ens 
dóna moure’ns per certes zones.

Per les dones que tenim l’opció d’arribar en cotxe 
o moto a la feina, no dubtem en utilitzar aquest 
mitjà de transport. Però som una minoria les tre-
balladores que podem accedir a un vehicle privat 
(7 de les 24 dones), ja que moltes per la situa-
ció familiar i econòmica no s’ho poden permetre. 
En cotxe o moto el trajecte és molt més curt, a 
vegades d’una hora de diferència, no tenim que 
esperar-nos al transport públic, ni afrontar-nos 
a situacions que ens provoquen por tant a l’ana-
da al transport públic com al seu interior. Encara 
que com més tard comentarem, afrontem la por 
de dormir-nos i tenir un accident.

“Nosaltres cap a casa triguem menys de 10 
minuts en la moto, de fet vaig comprar la 
moto per aquest problema. Perquè hi ha un 
autobús que connecta directament i no hem de 
fer transbord però triga entre 30 i 45 minuts 
sinó hi ha tràfic, i si hi ha retencions triga més, 
perquè passa molts pobles i fa molta volta 
i si hi ha tràfic encara tarda més sobretot a 

l’hora que surto que són les 8. … Lo positiu de 
la moto és que vaig molt més ràpid, no haig 
d’esperar a la parada d’autobús després de 
10 hores de treballar. La moto em proporciona 
molta rapidesa cap a casa, les retencions no les 
faig perquè amb la moto pots anar sortejant 
els cotxe i independència de no dependre de 
l’autobús, comoditat, practicitat i autonomia.”

“Igual que tardo para venir 15 minutos, la 
vuelta es 30 o 40 minutos. Si por ejemplo 
hubiera un autobús o metro que fuera más 
rápido, pues preferiría ir en metro, pero en 
metro me supone una hora y cuarto, me 
entraba el sueño y te daba miedo de dormirte  
y que te robaran o te hicieran algo, … como 
que realmente no me ahorraba tiempo,  
por eso vengo en coche.”

Totes aquelles que no tenim més opció que el 
transport	 públic,	 identifiquem	 multiplicitat	 de	
factors	 que	 dificulten	 la	 nostra	mobilitat	 en	 re-
lació al treball nocturn i es pot concloure que el 
transport públic de l’AMB no respon a la pobla-
ció de dones treballadores nocturnes, en parti-
cular a certes hores de la matinada (entre 5 i 6:30) 
i sent més greu en certes rutes (connexió entre 
municipis del Baix Llobregat). En concret, les do-
nes	identifiquem	problemes	relacionats	amb:	les 
rutes, els horaris, les freqüències, les conne-
xions entre diferents transports públics i el tra-
jecte a peu cap al transport públic.
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Rutes

El sistema de transport públic connecta la peri-
fèria de l’AMB amb la ciutat de Barcelona, però 
la connexió entre municipis, en especial del Baix 
Llobregat no respon a les necessitats de la vida 
quotidiana de les dones que treballem de nit. Hi 
ha poblacions molt properes connectades amb 
bus, però les rutes són molt llargues. En especial, 
les connexions entre L’Hospitalet i Cornellà, Sant 
Joan Despí, Sant Feliu, Molins de Rei, Sant Boi de 
Llobregat. A vegades, hi ha l’opció d’anar en metro 
enlloc d’anar en autobús, però això implica moltes 
vegades haver d’anar a Barcelona des de L’Hospi-
talet o Cornellà per tornar al Baix Llobregat.

No és que no hi hagi transport públic, sinó que 
la inversió de temps per connectar un punt amb 
l’altre és tan gran, que va en detriment de les per-
sones que més depenen d’aquest transport: en 
aquest cas dones que treballen de nit, però també 
durant el dia persones grans, amb dependència, o 
persones cuidadores o a càrrec de les tasques do-
mèstiques, encara majoritàriament dones.

 

“En mi barrio está muy mal la comunicación, 
no tenemos metro, y el autobús tarda como 
una hora y pico del trabajo a casa”.

“Llevo 18 años aquí y 6 años que tengo coche. 
Si te esperas al bus, hasta las 6 no pasa y 
luego pega una vuelta que llegas a tu casa a 
las 7, son dos horas y estoy aquí al lado. Si te 
vas en el metro tienes que coger la línea 1 y 
cambiar a la línea 5 en Pl. de Sants y vuelves 
para atrás, es mucho tiempo. Para venir no es 
tan complicado como para irte. A las 5 de la 
mañana sí que es fastidiado”.

“Yo creo que el tema del autobús para venir 
no tienes problemas, aunque tardes una hora, 
pero el problema es para volver de quedarse 20 
minutos en una parada esperando, que no hay 
nadie, que estás ahí en invierno con el frío, que 
quien pasa te da miedo, aunque no te vaya a 
hacer algo, pero pasas un mal rato.”

“El L10 da una vuelta exagerada casi una hora 
y para volver tienes que esperar a que salga 
el autobús de las 5:10 a las 5:40 o 5:45 y toda 
la gente que va en el L10 viene gente de todos 
lados, ...  Sant Joan Despí no tiene metro, tengo 
que coger el Tram, ir a Barcelona primero para 
hacer transbordo y luego para llegar aquí.”
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Horaris, freqüència i connexions entre diferents transports públics

“Que en una ciutat com Barcelona no tinguem 
el metro (el transport que connecta la ciutat) 
obert tota la nit dificulta la mobilitat”.

Els horaris, la freqüència i les rutes actuals en ho-
raris nocturns del transport públic no faciliten la 
vida quotidiana de les treballadores de nit. La fre-
qüència és molt menor a primeres hores de fun-
cionament (5 a 7 del matí) i els caps de setmana, 
en conseqüència moltes vegades o hem d’esperar 
entre 15 i 20 minuts a que arribi el transport, o 
hem de córrer per no perdre el metro o l’autobús. 
Com que moltes hem d’enllaçar diferents mitjans 
de transport (metro, bus o tren), qualsevol altera-
ció de l’horari en combinació amb una freqüència 
menor condiciona que el trajecte acabi sent més 
llarg,	fins	a	mitja	hora	més.	

“La salida de Bellvitge, yo en lugar de es-
perarme donde salen los autobuses, cojo el 
metro me voy a la Rambla Just Oliveras que 
sale mucha gente porque cogen el tren para 
ir a trabajar, y hay más transito porque es el 
centro, pasa la Urbana o los Mossos, cosa que 
no pasan por estos barrios, y me tengo que 
esperar en la parada 15 minutos. En verano 
aun, pero en invierno te mueres de frío. Pero 
muchas veces es una parada que está fuera de 
servicio y tengo que caminar toda la Rambla 
Just Oliveras hasta abajo para coger el L12”.

“Por ejemplo, el N2 que lo cojo en Pl. 
Catalunya no lo puedo coger en Av. Carrilet 
porque el último sale a y cuarto, si saliera a las 
5:30 me daría tiempo y cambiaría un poco, por 
eso voy a Pl. Catalunya. Me parece que estuve 
un mes estudiando la ruta, los horarios, ...”

“Voy con el bus hasta Bellvitge y luego metro 
a Florida. Los fines de semana cuando me voy 
con el 109 o 37 voy hasta Pl. España para coger 
metro y parar en Pubilla Casas, y no en Santa 
Eulàlia porque es más oscuro. Cuando cogemos 
el 109 los fines de semana hay bastante gente 
que viene en el autobús, porque entre semana 
hay más autobuses, pero los fines de semana 
viene mucha gente de Mercabarna, etc. a las 
seis menos cinco, está el 37 porque el 109 no 
sale hasta las 6:10 en sábado; y el domingo el 
109 empieza a las 7 de la mañana y el 37 sale  
a las 6:05 y va para Pl. Cerdà o Pl. España.”

Els problemes derivats de la limitació de rutes, 
horaris i freqüències ens porten a algunes tre-
balladores a dependre de companyes, familiars i 
altres persones per poder-nos desplaçar, sobretot 
el cap de setmana, quan el servei és menor. En 
conseqüència, la nostra mobilitat i autonomia és 
limitada.

Però	a	més,	tant	els	problemes	identificats	en	les	
rutes	 com	 als	 horaris,	 encara	 dificulten	 més	 la	
vida quotidiana, al cansament acumulat durant la 
nit se li suma la gestió de la mobilitat i el trajecte 
en transport públic, impactant negativament en 
la nostra qualitat de vida. 
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Transport col·lectiu de personal proporcionat per empreses

A vegades les empreses ubicades sobretot en po-
lígons industrials i amb un gran nombre de per-
sones treballadores, ofereixen transport col·lectiu 
per	al	personal.	Una	de	 les	 treballadores	utilitza	
aquest transport que ofereix la seva empresa, el 
problema és que només ofereix servei a l’anada 
a la feina.

“A la ida cojo el transporte de la empresa, hay 
un autobús que pasa por Pl. Cerdà, el autobús 
es de ida, pero no de vuelta, les interesa que 
llegues temprano al trabajo pero que llegues a 
tu casa les da igual.”

Com s’indica més endavant a les propostes realit-
zades per les dones, el transport col·lectiu d’em-
presa podria ser una solució en alguns dels llocs 
de feina on les dones treballen, però freqüent-
ment depèn de la voluntat de l’empresa al no ser 
un element d’obligat compliment. Com més en-
davant	 es	 comenta,	 les	 dificultats	 de	 mobilitat	
també interfereixen en les oportunitats laborals a 
les que podem accedir les dones, ja que segura-
ment moltes rebutgem certes ofertes pel fet de no 
tenir opcions de desplaçament.

Foto de Susana Flórez Félez, Estació FGC Pl. Catalunya, un diumenge 
a les 8:30 del matí de tornada a casa
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Mapa i taula de mobilitat nocturna

Per	 mostrar	 gràficament	 els	 nostres	 desplaça-
ment a la feina, el tipus de transport, les rutes i 
el temps invertit hem elaborat un mapa col·lectiu 
on recollim la mobilitat relacionada amb el treball 
nocturn de totes les dones d’aquest projecte (veu-
re mapa a la pàgina següent).

Per	visibilitzar	més	les	dificultats	de	mobilitat	en	
quant a temps i connexions en transport públic, 
hem elaborat la següent taula que acompanya el 
mapa de mobilitat nocturna (veure pàgina 42 i 
43). A la taula es marca la ruta que normalment 
realitza cadascuna de nosaltres (marcada en co-
lor lila intens la més freqüent i en lila clar l’alter-
nativa), però es compara amb el que es tardaria 
amb altres medis de mobilitat i transport, sobre-
tot en cotxe, però també a peu en distàncies me-
nors a 5 km. També s’ha inclòs el trajecte en bici 
d’aquelles que l’utilitzen. Els temps que recull la 
taula corresponen a un dia sense cap incidència 
al transport públic, si es compleixen els horaris 
estipulats. 

L’objectiu	de	la	taula	és	visibilitzar	 les	deficièn-
cies en les comunicacions en el transport públic 
i sensibilitzar a les autoritats i institucions enca-
rregades de la xarxa de transport públic sobre el 
que suposa la inversió de temps extra per a les 
persones que treballen de nit, amb l’objectiu que 
es	puguin	rectificar	o	millorar	algunes	de	les	rutes	
i connexions. 

Com mostra la taula, a la majoria de casos anar 
en cotxe o en moto és el més ràpid, i la diferència 
pot ser molt notable en comparació amb el mateix 
viatge	en	transport	públic.	Les	deficiències	en	al-
gunes línies de transport públic es mostren amb 
la comparació del que les dones tardarien cami-
nant. En els casos de municipis del Baix Llobregat 
com Sant Joan Despí o Cornellà, les dones que tre-
ballen a l’Hospital de Bellvitge, arribarien abans 
caminant que en bus. Però evidentment aquesta 
no és una opció per múltiples raons: l’entorn fí-
sic pel que tindríem que passar (polígons indus-
trials, esquivar carreteres, etc.) no és un recorre-
gut agradable per fer a peu a certes hores de la 
matinada, ens sentiríem molt insegures caminant 
soles a aquestes hores per aquests territoris i ens 
suposaria un esforç extraordinari després de tre-
ballar tota la nit.
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ORIGEN DESTÍ HORA DIA TRANSPORT
PÚBLIC

VEHICLE 
PRIVAT 
(cotxe, 
moto)

A PEU BICI

R1 Hospital 
de Bellvitge

Sant Joan 
Despí - 
El Padró

05:00 Dilluns a 
divendres

69’ Bus L10: 25’ espera
+ 44’ Bus

18’ Cotxe 
- 7 km

64’ - 5 km

-

Cap de
setmana

89’ Bus L10: 45’ espera 
+ 44’ Bus

R2 Hospital 
de Bellvitge

Sant Joan 
Despí -Parc 
de la Fonsanta

05:00 Dilluns a 
divendres

66’ Bus L10: 25’ espera 
+ 41’Bus 15’ Cotxe 

- 6,6 km
68’ - 5 km

-

Cap de
setmana

86’ Bus L10: 45’ espera 
+ 41’ Bus

R3 Hospital 
de Bellvitge

Cornellà - 
Sant Ildefons

05:00 Dilluns a 
divendres

45’ Metro L1 + L5 
(va a Barcelona i torna)

12’ Cotxe 
- 4,2 km

51’ - 3,7 km

-

55’ Bus L10: 25’ espera
+ 8’ a peu + 22’ bus

Cap de
setmana

45’ Metro L1 + L5 
(va a Barcelona i torna)

75’ Bus L10: 45’ espera 
+ 8’ a peu + 22’ bus

R4 Hospital 
de Bellvitge

Cornellà - 
(Ctra. Esplugues 
- Montesa)

05:00 Dilluns a
diumenge

35’ Bus L10: 5’ espera 
+ 30’ bus

10’ Moto - 
6 km

55’ - 4 km -

R5 Hospital 
de Bellvitge

Rubí 08:00 Dilluns a
diumenge

75’ Metro L1 + FGC: 
30’ metro + 30’ FGC 
+ 15’ a peu

30-35’  
Cotxe -  
26 km

- -

R6 Hospital 
de Bellvitge

Sant Boi 08:00 Dilluns a 
divendres

40’ bus L72: 10’ espera 
+ 30’ Bus

15’ Cotxe 
- 9,7 km

- -

Cap de
setmana

40’ bus L72: 10’ espera 
+ 30’ Bus

R7 Hospital 
de Bellvitge

L’Hospitalet - 
Collblanc

05:00 Diumenge 25’ metro L1: 12’ metro 
+ 13’ a peu 18’ Cotxe 

- 5,7 km
53’ - 4 km

-

Canvi de 
ruta per por

84’ metro L1 + Bus N2: 
37’ metro a Pl. Catalunya 
+ Bus N2 42’ + 5’ a peu

R8 Hospital 
de Bellvitge

Bellvitge 05:00 Dilluns a 
divendres

18’ metro L1: 13’ metro 
+ 5’ a peu

8’ Cotxe - 
2 km

20’ - 1,5 km -

Cap de 
setmana

R9 Hospital 
de Bellvitge

Bellvitge - 
Av. Europa

05:00 Dilluns a
diumenge

25’ metro L1: 5’ metro + 
20’ a peu

7’ Cotxe 
- 2 km

26’ - 2 km 7’ - 
2 km

R10 Hospital 
de Bellvitge

Molins de Rei 08:00 Dilluns a 
diumenge

30’ metro + tren: 5’ espera 
+ 6’ metro L1 + 4’ espera 
tren + 10’ tren R4 + 5’ a 
peu

17’ Cotxe 
- 15 km

- -
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ORIGEN DESTÍ HORA DIA TRANSPORT
PÚBLIC

VEHÍCLE 
PRIVAT  
(cotxe, 
moto)

A PEU BICI

R11 Hospital 
de Bellvitge

Barcelona
(Monumental)

08:00 Dilluns a
diumenge

40’ metro L1 y L2 20-30’ Moto 
- 10,5 km

- -

R12 Hospital 
de Bellvitge

Barcelona - 
Barrio Sant 
Martí

08:00 Dilluns a 
divendres

60’: 5’ espera + 33’ 
metro L1, 4’ a peu + 
10’ Tram + 8’  
caminant

22-40’ Cotxe 
- 19 km

- -

R13 Aeropuerto El Prat - 
San Cosme

06:00 Dilluns a
divendres

15’: 5’ espera + 7’ Bus 
+ 3’ Bus 65 a San 
Cosme

9’ Cotxe - 5 
km

39’ - 3,2 km -

R14 Aeropuerto Castelldefels 06:00 Dilluns a
divendres

72’: 10’ espera + 17’ 
Bus L77 a Sant Boi + 
41’ Bus L96 a Castell-
defels + 5’ a peu

14’ Cotxe - 
10,6 km

- -

R15 San Feliu-
Centre

San Feliu-
La Salut

06:00 Dilluns a
divendres

- - 7’ - 650 m -

R16 Cornellà -
Gavarra

Cornellà -
San Ildefons

07:00 Dilluns a
diumenge

14’: 9’ a peu + 3’ 
metro L5

5’ Cotxe - 1,5 
km

15’ - 1,5 km -

R17 Barcelona-
Poble Nou

Barcelona -
Sant Pere i 
Santa Caterina

06:00 Cap de 
setmana

30’: 12’ a peu + 18’ 
metro L4

10-14’ - 3,3 
km

33’ - 2,6 km 11’ - 
2,6km

R18 Barcelona-
Poble Nou

Barcelona -
Gràcia

06:00 Cap de 
setmana

40’: 18’ a peu + 22 
metro L4

16-26’ Cotxe:  
6 km + 8’ a 

pie a zona de 
aparcamiento

1h - 4,6 km -

R19 Barcelona-
Zona Franca

L’Hospitalet - 
La Florida

06:00 Dilluns a
divendres

40’: 20’ Bus 110 + 10’ 
metro L1 + 10’ a pie

18’ Cotxe - 8,2 
km

- -

Cap de 
setmana

55’: 5’ espera + 25’ 
Bus 109 a Pl. Cerdà 
+ 15’ metro L1 + 10’ 
a peu

R20 Barcelona-
Zona Franca

Santa Coloma 
de Gramenet - 
Can Franquesa

06:00 Dilluns a
dissabte

1h 48’: 35’ espera + 20 
Bus 37 + 31’ metro L1 
+ 22’ B80

25’ Cotxe - 
20,5 km

- -

Diumenge

R21 Barcelona - 
Camp Nou

Barcelona-
Zona Franca

05:00 Cap de 
setmana

50’: 10’a peu + 10’ L3 
+ 30’ Bus 109

10’ Cotxe - 10 
km

- -

R22 Barcelona -
Raval

Barcelona -
Raval

03:00 Dilluns a
diumenge

- - 7’ - 500 m -

R23 Sabadell L’Hospitalet -
Pubilla Casas

08:00 Dilluns a
diumenge

55’: 11’ a peu + 34’ 
tren R4 + 10’ metro L5

30’ Cotxe - 30 
km

- -
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La percepció de por i seguretat

“La meva impressió és que si treballes de nit, 
i ets dona, el primer pensament que et ve és 
com aquesta sensació de perill… no estic tota 
l’estona sent conscient d’aquesta sensació, 
però està allà.”

La majoria de les dones que treballem de nit par-
lem de la por en algun dels nostres trajectes, so-
bretot en aquells que es realitzen de matinada a 
les 5 o 6 del matí. La percepció de por a més de 
basar-se en elements socials i culturals que se’ns 
han transmès a les dones en relació al perill de ser 
sexualment assaltades a la nit, també està basa-
da en casos de violència contra dones que s’han 
donat en els nostres entorns quotidians: des de 
robatoris en el trajecte a la feina, ja sigui a o des 
de la zona d’aparcament al centre de treball, tra-
vessant un túnel subterrani, en zones monofun-
cionals	poc	transitades;	fins	casos	greus	com	una	
agressió sexual en un espai interior del centre de 
treball.

También hay un grupo de trabajadoras (5 de 24) 
que no experimentamos este tipo de miedo por-
que salimos más tarde de trabajar, a las 8 de la 
mañana. Y la mayoría de este grupo nos move-
mos en coche o moto. Pero nosotras afrontamos el 
miedo a dormirnos de regreso a casa, después de 
haber trabajado entre 10 y 12 horas.

“També hi ha un grup de treballadores (5 de 
24) que no experimentem aquest tipus de por 
perquè sortim més tard de treballar, a les 8 del 
matí. I la majoria d’aquest grup ens movem en 
cotxe o moto. Però nosaltres afrontem la por a 
dormir-nos de tornada a casa, després d’haver 
treballar entre 10 i 12 hores”.

Fotos de Cristina López González: “A mi la nit em transmet tranquil·litat”
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Les que treballem en la cura de persones grans a 
residències, també volem assenyalar que en certs 
ambients laborals es redueix el personal a la nit, 
sota la falsa percepció que a la nit hi ha menys 
feina. Però en conseqüència això crea situacions 
d’inseguretat al lloc de feina: a residències de 
persones grans moltes vegades les emergències 
es donen de nit i ens dóna inseguretat el fet de 
que passi una urgència i no la puguem cobrir de 
la mateixa manera perquè no som personal su-
ficient.

“A l’aeroport la inseguretat també s’ha in-
crementat  en el context actual de violència 
terrorista i les persones que estem al servei de 
neteja també estem exposades a això”

En el aeropuerto la inseguridad también se ha in-
crementado en el contexto actual de violencia te-
rrorista y las personas que estamos en el servicio 
de limpieza también estamos expuestas a ello.

A	continuació,	 identifiquem	els	aspectes	que	in-
crementen la percepció de por i els que incremen-
ten la percepció de seguretat, remarcant les estra-
tègies que les dones desenvolupem per sentir-nos 
més	segures.	Volem	destacar	que	la	percepció	de	
seguretat està totalment lligada a les opcions de 
mobilitat i de transport públic de les dones. Per 
tant, considerem que la percepció de por i segure-
tat és transversal a la mobilitat, tant en el trajecte 
a peu cap al transport públic, com en les infraes-
tructures de mobilitat (parades de bus, accessos a 
metro, espera al metro, tren) com a l’interior del 
transport públic.

ELS ASPECTES QUE ENS FAN  
SENTIR POR SÓN:

Monofuncionalitat  
i manca d’activitat 

El disseny de les àrees de treball, dels seus entor-
ns	públics	i	intermedis,	influeix	en	la	sensació	de	
por, derivada de la monofuncionalitat d’aquestes 
zones. En polígons industrials com Zona Franca, 
la manca de diversitat d’activitats i usos mixtes 
també va lligada a un disseny que s’allunya de 
l’escala de qui camina; són zones amb carrers on 
la	prioritat	és	per	al	tràfic	rodat,	amb	avingudes	
amples, no sempre ben il·luminades, amb grans 
deficiències	 de	 transport	 públic	 (parades	 de	 bus	
mal equipades i una línia de metro construïda 
però encara sense servei) i on no veus quasi ningú 
caminant a la nit.

 Parada d’autobús a Zona Franc
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A la Ciutat Sanitària de l’Hospital de Bellvitge, no 
s’ha tingut en compte en el disseny la relació amb 
els barris de l’entorn. A més, una part de la ciutat 
sanitària està rodejada per grans autovies, zones 
d’aparcament “informal” tocant el riu, una zona 
esportiva o una zona hotelera, totes monofuncio-
nals. D’aquesta manera, hi ha una desconnexió 
entre el tipus de disseny d’usos mixtes del barri 
de Bellvitge i el disseny de la ciutat sanitària.

Vista de l’Hospital de Bellvitge des de la parada de metro

A més d’aquestes zones clarament monofuncio-
nals, també hi ha dones que ens desplacem per 
zones de la ciutat de Barcelona amb tendències a 
la monofuncionalitat, com són la zona de Poble 
Nou i Zona universitària - Camp Nou. La manca 
de diversitat d’usos i activitats i, l’activitat noc-
turna d’aquestes zones provoca percepció d’in-
seguretat, perquè no existeixen, per exemple, 
equipaments o serveis oberts a les hores noctur-
nes quan realitzem els desplaçaments, que en un 
determinat moment pot servir de refugi o ajuda.

Mapa de la xarxa quotidiana d’una de nosaltres, marcant els punt que 
provoquen por al seu barri per ser terrenys buits no mantinguts i foto 

d’un dels terrenys de la zona
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Disseny de les infraestructures  
de mobilitat

El disseny de les infraestructures lligades a la mo-
bilitat de les treballadores nocturnes també in-
flueix	en	la	nostra	percepció	de	seguretat.	Per	una	
banda, com estan dissenyades les zones d’apar-
cament de cotxes i, per l’altra, quina és la con-
nexió a peu entre el medi de transport i el lloc de 
treball o residència (túnels, ponts, carrers, etc.)

Fotos de trajectes que passen per zones d’aparcament  
que incrementen la percepció d’inseguretat

“Cuando aparcaba cerca del campo de futbol 
no me gustaba un pelo, es una zona poco 
iluminada [Hospital de Bellvitge]”

“Jo havia fet el túnel que travessa la Gran Via 
per anar a l’Hospital de Bellvitge, i aquest 
túnel durant el dia ja no et dóna confiança, no 
el faria mai de nit”.

“Ese túnel tiene que ser la pera... a una 
compañera casi la violan de día, yo he pasado 
de día y pienso que de noche debe dar un 
yuyu... es estrecho, oscuro, muy tétrico, un  
paso por debajo de la Gran Vía, …”

Fotos del túnel que travessa la Gran Via utilitzat tant per les persones 
treballadores com usuàries de l’Hospital de Bellvitge que venen en au-
tobús amb les línies de Baixbus des de El Prat (L10), Sant Boi (L70, L72), 
Gavà (L80, L81, Viladecans (L86) i Castelldefels (L95). La parada es troba 
a l’altra banda de Gran Via i han de travessar aquest túnel per arribar a 
l’Hospital de Bellvitge. Fotos fetes per Conchi Braojos.
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Aquests factors fan que les dones canviem les 
rutes i recorreguts, busquem alternatives, o ha-
guem de dependre d’altres persones per a que 
ens	acompanyin.	En	definitiva,	 el	disseny	de	 les	
infraestructures de mobilitat no proporciona ni 
autonomia ni seguretat ni llibertat de moviment 
a les dones.

“Para venir antes venía caminando, pero una 
vez atracaron a una compañera en la mejor 
zona donde hay una carretera muy ancha que 
pasan coches. Y a partir de ahí me da pavor.
Yo tengo un trozo del metro a casa que 
también podría pasarme, pero como lo tengo 
asumido ya no tengo miedo. Me voy en el 
metro y me vengo en el metro. Que total es 
una parada, para irme ahora me lleva una 
compañera o sea que mejor aún, más que nada 
porque gano tiempo, y me ahorro el trozo del 
metro”

Aquest	cas	exemplifica	clarament	la	importància	
d’incloure la percepció de por i seguretat en els 
estudis de mobilitat i seguretat urbana; perquè a 
les dones no només ens limita viure una agressió 
o una situació de violència, sinó que la por 
s’incrementa quan ens assabentem de situacions 
que han passat a altres dones.

“El trabajar de noche para mí lo malo es el 
trayecto, o sea, cuando salgo del transporte y 
voy hacia mi casa, no me da miedo el metro, 
no me da miedo el bus… me da miedo cuando 
llego a mi barrio.”

Les que caminen o van en bici treballen a llocs que 
a	nivell	de	planificació	de	la	xarxa	de	transport	i	
mobilitat es poden considerar molt properes, tant 
que es recorren abans caminant o en bicicleta. 
Però la majoria tenen por en els seus trajectes.

Visibilitat

La visibilitat en el trajecte és un factor que 
condiciona tant la percepció de seguretat com 
l’elecció de recorregut. Per una banda, està la 
visibilitat relacionada amb el tipus d’il·luminació; 
en algunes zones falta il·luminació, i en altres 
malgrat existir, la falta de manteniment de la 
vegetació els arbres fa que s’obstaculitzi. Però 
també està la visibilitat relacionada amb el 
concepte de veure i ser vista, sense obstacles al 
camí que obstrueixin la visió, com murs, racons, o 
vegetació més alts d’un metre.

“Yo siempre no me meto por acera, sino que 
voy por la carretera. Y si pasan coches yo me 
aparto. Y hay más visibilidad que en la acera.”

Fotos de trajectes que transmeten percepció de por perquè 
transcorren per zones amb il·luminació obstruïda, zones vallades 

opaques i zones de descampat on la vegetació no està mantinguda.
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Monopolització de l’espai per  
un grup homogeni de persones 

Altres estudis sobre seguretat ja remarquen com la 
monopolització d’un espai per un grup condiciona 
l’ús d’aquest espai i la sensació de por que genera. 
En el cas de les treballadores de nit, tant aquelles 
que anem en transport públic, en bici o caminant 
coincidim en que ens provoca inseguretat els 
grups de persones èbries i, particularment homes, 
que ens trobem als trajectes, especialment les nits 
de divendres i dissabte.

“Miedo da porque ha habido intento de 
violación de compañeras. Cuando sales el 
sábado en la mañana vas en metro y en la 
Rambla Justo Oliveras, el trocito ese, tela 
marinera, es que salen borrachos perdidos 
y cuando van un montón, vas acojonada.”

“La noche del jueves ya van cargaditos… y 
ahora en vacaciones y con el buen tiempo, 
peor aún… te encuentras de todo, tipos jalando 
coca, el otro haciéndose el porro, la chica 
subida encima del chico, y no puedes ni mirar 
ni decir nada, solo hacerte la loca porque si 
no te caen encima. En los andenes también la 
gente se queda dormida, porque va borracha… 
y entonces te quitan la carterita, el móvil”

Fotos del metro de matinada

“En la noche es un lío, vienen borrachos,  
una vez yendo a Sabadell en tren, en Sant 
Vicenç dels Horts vino un loco a acosar a una 
chica joven, a las 11 de la noche… nos tuvimos 
que bajar yo y la chica, y era el último tren.”

La majoria quan anem en metro escollim anar 
al vagó de davant on està el o la maquinista, per 
sentir-nos més segures perquè als altres vagons 
les nits de divendres a dissabte i de dissabte a diu-
menge s’omplen de gent que ve de festa i que ha 
consumit alcohol o altres substàncies.

La seguretat que ens pot proporcionar anar al pri-
mer vagó saben que hi ha una persona a la cabina 
de conducció, es perd en les noves línies del me-
tro. Per una banda, perquè són línies de conducció 
automàtica. Però a vegades, la “modernitat” que 
porta a dissenyar espais asèptics, el recórrer un 
distància més gran entre la superfície i el subsòl 
on s’agafa el metro i el disseny d’aquestes noves 
estacions poden provocar més percepció de por. I 
la instal·lació de més càmeres no s’associa amb 
major seguretat ni com un mecanisme d’ajuda en 
cas d’agressió.

Parada de metro L9 Parc Nou,  
exemple de noves parades de metro de la L9
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Percepció de barri conflictiu

Tot i que la majoria de les dones valorem molt po-
sitivament el barri on vivim, algunes sentim por 
al desplaçar-nos a peu entre el transport públic 
i casa nostra a certes hores de la matinada per-
què	és	un	barri	conflictiu	a	aquestes	hores.	De	dia	
no, però sí de nit, per l’oci nocturn i la presència 
d’homes que consumeixen alcohol i altres subs-
tàncies. És el cas de les dones que vivim a Coll-
blanc, Florida i Pubilla Casas a L’Hospitalet.

“Está en una zona muy mala, antes era una 
zona de barracas y es peligroso, en Pubilla 
Casas allá arriba hay una zona de discotecas 
… aquí no hay ni un alma en invierno… el 
panorama cambia mucho en invierno, nosotras 
salimos y este bar está siempre abierto cuando 
yo vengo… pero aquí hay toda la gente, hay 
muchos alcohólicos, que son la misma gente de 
siempre, y los chicos caen ahí a veces porque 
es el único bar abierto… esto es oscuro… ahora 
hace poco arreglaron las farolas, porque 
siempre las rompen,… esta calle es una 
trampa, el rato que te metes aquí ya no sabes 
para donde correr.”

“Los fines de semana hay también una 
discoteca aquí arriba y esto es súper oscuro 
y vas como una loca para intentar llegar a la 
casa cuanto antes.”

Assetjament sexual al transport 
públic i al carrer

Moltes compartim històries d’assetjament sexual 
que hem sofert en els desplaçaments, per ser do-
nes i moure’ns a la nit. Al cansament que tenim 
al sortir a les 5 o 6 del matí, després d’haver tre-
ballat tota la nit en tasques que requereixin gran 
esforç físic (neteja d’hospital, aeroport, via públi-
ca, cura de persones malaltes, etc.) se suma la por 
i la impotència d’haver d’afrontar assetjament 
sexual. Això ens ha obligat a canviar de ruta per 
no deixar rastre dels nostres recorreguts i que cap 
home pugui controlar els nostres moviments.

“A mí me intimida encontrarme hombres por 
el camino a esas horas, y tener que esperar 
sola al autobús…”

“Hay hombres que son pesados, que vienen 
de trabajar o van a trabajar. Y sí que me pasó 
que, a mí, tres noches seguidas un hombre me 
siguió hasta aquí [el trabajo] desde la parada, 
me asusté un montón. A la tercera noche, que 
iba cagada de miedo, me bajé en mi parada 
empecé a andar más deprisa y se me puso al 
lado y le dije que quería y me dijo que era una 
mujer muy linda.”

“Estaba muy constipada y estaba un hombre 
mayor sentado en la salida del metro, adentro, 
y me dijo ‘buenos días’ y yo dije buenos días 
y, tratas de sonreír para que no te digan que 
eres maleducada y te vayan a caer. Yo me 
subí en el ascensor y él por las escaleras, salí 
y estaba sentado ahí y yo tenía que pasar por 
las escaleras, y me dice ‘estás muy constipada’, 
y le digo sí un poco, y me dice ‘pero esos 
constipados con un buen polvo se te curan’. Y 
era un hombre viejo… y no había ni un alma 
en la calle… y pensé ¿qué hago? Y veo que me 
sigue y se cruza como yo, yo pasé y crucé por el 
paso de peatones y él por abajo… y ya no me 
podía meter por el callejón, me fui a hacer el 
recorrido por allá arriba… A veces cuando te 
encuentras a este tipo de gente, te da miedo… 
ese día cambié el recorrido porque era la 
única manera que él no supiera el recorrido 
que yo hago y no sea que me espere otro día 
escondido… y me fui al cajero, y a la que voy 
a salir, lo vi sentado en un banco adelante… y 
entonces me dice: ‘¿te animas o qué al final?’. 
Y le dije que si me seguía un poco más llamaba 
a los Mossos que están ahí al frente, y me dijo 
‘caminar puedo caminar, que soy libre en la 
calle’. Y yo me metí en una cafetería haciendo 
como si fuera a desayunar…”

“En Sabadell me bajo en la estación sur y es 
puro polígono. A la 11 de la noche un hombre 
viejito se va con el coche y pasa diciendo ‘hola 
guapa ¿te alcanzo?’ a cualquier mujer que 
pasa. Usted baja del tren y sale el bus que va 
al centro, pero yo estoy en una casa cerca de la 
zona hermética y hay cada loco, chalado ¡como 
está el panorama!”
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Percepció de por vinculada als 
missatges socials que reben  
les dones

A la nostra societat, les dones seguim sent so-
cialitzades per tenir por a l’espai públic i a la nit. 
Missatge com “No caminis sola de nit” és un de 
tants missatges que rebem a través de la famí-
lia, els mitjans de comunicació o l’educació for-
mal i informal, sobre com hem de protegir-nos 
per prevenir una violació o de l’abús sexual per 
part d’un estrany, perpetuant el missatge de que 
nosaltres hem de ser responsables d’evitar una 
agressió. En conseqüència, les dones sentim por 
a la nit i a l’espai públic, malgrat que gran part 
de la violència contra les dones encara continui 
passant a l’esfera privada a casa i per una persona 
coneguda.

“La gente te mete miedo, por ejemplo, mis 
propios vecinos incluso me dicen, tu cuando 
vengas a las cinco de la mañana no gires 
la esquina pegada a la esquina, te sales de 
la acera y la giras… porque puede haber 
gente escondida ahí. Yo tengo que aparcar 
muchas veces el coche, a veces hasta en el 
cementerio que me da miedo, y cuando llego 
a la esquina pues ya estoy pensando en lo que 
me han dicho, y ahora ya voy con un miedo 
innecesario, que me han metido los propios 
vecinos… y luego piensas ¿quien va estar 
ahí en una esquina esperándote a las 5 de la 
mañana?”

Violència i assetjament  
per treballar al carrer

Tant les treballadores que fan neteja viària a Bar-
celona com les treballadores sexuals patim situa-
cions d’assetjament sexual i violència, vinculat a 
com s’interpreta socialment el cos d’una dona a 
l’espai públic de nit i al tipus de treball que realit-
zem, que és freqüentment menys valorat social-
ment. 

En el cas de les treballadores sexuals, la por i la 
inseguretat es dóna a la matinada, quan es redueix 
el nombre de persones a les zones de treball, i hi 
ha més perill d’agressions i robatoris. També ens 
sentim vulnerables pel fet de ser treballadores se-
xuals al carrer, perquè els nostres cossos es veuen 
com a objectes que poder ser violentats i abusats 
més enllà del treball que realitzem.

“A veces piensan que por ser trabajadora 
sexual tenemos que estar dispuestas a todo…  
El problema es el lugar donde estamos en la 
calle. La violencia a la que estás expuesta, 
robos, … hay algunos que te controlan en la 
noche para robarte, y cuando te van a robar es 
cuando tú ya has trabajado, y ellos lo saben y 
cuando no pasa nadie lo planean.”

“Me siento insegura a las dos y media de la 
mañana cuando se van las compañeras y me 
quedo sola y tengo que estar con los ojos para 
todos los lados.”

Les treballadores sexuals també percebem la 
presència de policia amb un doble sentiment de 
seguretat/inseguretat, perquè el rol de la policia 
és diferent depenent de la zona de treball i es per-
cep a vegades com una amenaça i a vegades com 
protecció. Al centre de Barcelona a l’haver molt 
turisme hi ha més policia, però això afecta a la 
feina perquè es dóna assetjament policial contra 
les dones i s’espanta a la clientela; en canvi, a al-
tres zones més perifèriques, com el Camp Nou, 
algunes dones consideren que la policia propor-
ciona companyia.

Mapa de la xarxa quotidiana mostrant on la presència policial  
es percep com element negatiu al centre de Barcelona
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“La policía se queda en los sitios de trabajo. 
Esto es bueno y también malo, porque a veces 

está bien que esté la policía porque a veces 
pasan gente borracha, van mal... a veces está 
bien. Y a veces está mal porque no nos dejan 

trabajar.”

Les treballadores de la neteja viària també patim 
assetjament i agressions per ser dones que nete-
gen el carrer. La baixa valoració social de la feina 
de neteja en la nostra societat, provoca que mol-
tes vegades se’ns tracti com un objecte més del 
mobiliari urbà o que se’ns assetgi i agredeixi. Això 
incrementa la percepció d’inseguretat d’aquestes 
treballadores, sobretot en zones de la ciutat on es 
concentren llocs d’oci nocturn.

“Empiezan a salir los niñatos, y luego a lo 
mejor... o van caminando y se empiezan a 
meter contigo, y yo me empiezo a poner así de 
lado, lo mismo que miro para adelante, tengo 
los ojos detrás. Claro, por si me sacan algún 
cuchillo, o me quieren robar, o me quieren 
hacer algo a última hora.”

Aquesta sensació també és compartida d’una ma-
nera similar per les treballadores de la neteja a 
l’aeroport que, tot i que no és un espai públic om 
el carrer, sí que és un equipament de gran escala 
on et trobes amb situacions similars.

“¿Sabes también a lo que estamos expuestas? 
A la manera de los pasajeros de dirigirse a 
nosotras… La falta de respeto que tienen, que 
ellos se piensan que eso es suyo...”

Els aspectes que ens fan sentir 
segures són:

La sensació de seguretat moltes vegades ve do-
nada per la diversitat d’usos, és a dir, amb la 
presència diversa d’activitats, espais, equipa-
ments i persones. Quan de camí a casa comencen 
a obrir els comerços i comença a veure’s més di-
versitat de persones. 

Al transport públic, l’increment de vigilants a 
les andanes del metro ens fa sentir més segures 
a alguna de nosaltres mentre esperem el metro a 
primera hora, perquè abans estaves pràcticament 
sola a aquest espai esperant.  

“Han puesto un vigilante en la parada del 
metro… yo me siento más segura con un 
vigilante. Ya sé que no hará nada, tiene allí el 
perrito y ni se mueve, y seguro que va a venir 
alguien y no me va a hacer ni caso, pero bueno. 
Yo estoy más segura que cuando no estaba.”

També per moltes el sentiment de pertinença 
i coneixement del nostre barri fa que quan ens 
desplacem a certes hores ens sentim més segures, 
perquè coneixem bé el territori.

“No me siento insegura, he nacido y crecido 
en ese barrio. No puedo tener sensación de 
inseguridad porque me siento parte de la 
comunidad.”

Però la percepció de seguretat associada amb 
l’autonomia i la llibertat de poder-se moure, gau-
dir i participar de la ciutat a qualsevol hora del dia 
i de la nit es concep encara com una cosa difícil 
d’aconseguir.

“Para mí la seguridad es estar tranquila. Y 
pienso, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo me 
podrían dar a mi esa tranquilidad, ese control 
que tienes durante el día? y ostras, es que no 
sé, se me hace un poco difícil de imaginar. 
Sentirme protegida, lo único que me haría 
estar tranquila es ir con alguien. Es lo único, 
igual porque desconozco otras maneras de 
funcionar a nivel de ciudad, pero en realidad,  
a mí me cuesta mucho de imaginar.”

Per això, desenvolupem estratègies a nivell per-
sonal per sentir-nos segures. Les estratègies que 
desenvolupem per sentir-nos més segures o evi-
tar situacions de por varien; algunes portem es-
prais de pebre o una laca petita per si algú ens vol 
agredir.

“Yo llevo un espray siempre en el bolso, y 
cuando camino sola lo llevo en la mano”
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Algunes que anem a peu o en transport públic 
canviem de ruta, per tal que no ens puguin con-
trolar. En el cas d’una treballadora de l’Hospital 
de Bellvitge que viu a 10 minuts en metro de la 
parada més pròxima a casa seva, va decidir can-
viar la seva ruta i invertir una hora més de tra-
jecte	(metro	fins	Pl.	Catalunya	i	bus	nit	de	torna-
da a L’Hospitalet) per evitar creuar el pont que 
connecta la parada de Santa Eulàlia amb el barri 
de Collblanc. L’ansietat que li provocava creuar 
aquest pont a les 5:30 de la matinada va arribar a 
ser paralitzadora i va decidir invertir més temps 
en el recorregut, viatjar més tranquil·la i reduir 
l’ansietat.

Foto de Cristina Morales Fernández: Cristina podria arribar en 15 
minuts a casa seva, però per evitar l’angoixa que passava al creuar el 

“Pont de la por” que connecta Santa Eulàlia amb Collblanc, va canviar 
de recorregut i tarda una hora i mitja en arribar a casa.

Fotos que mostren més detalls del pont  
que connecta Santa Eulàlia amb Collblanc
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“Yo hago un recorrido diferente cada día, 
nunca hago el mismo, una es porque trabajo y 
vivo aquí…”

“Realmente incluso cuando estás trabajando 
y vienes de noche, todas las mujeres que 
trabajamos de noche, es costumbre no hacer el 
mismo recorrido también, porque de repente 
alguien puede estar vigilando por ahí… lo que 
sí hago es el metro rigurosamente.”

Alguna treballadora també canviem el recorregut 
depenent de l’època de l’any. Per exemple, una 
treballadora de l’aeroport a l’estiu quan a les 6 
del matí comença a sortir el sol fa la ruta agafant 
dos autobusos; a l’hivern, quan a aquestes hores 
és fosc allarga el seu trajecte i va en metro perquè 
li fa por esperar-se sola al segon autobús en una 
parada solitària, ubicada a un polígon industrial 
amb molt poca activitat a aquestes hores.

“Aquí en invierno por las mañanas yo no lo 
suelo hacer este tramo, lo hago en el metro 
porque es muy de noche, … Aquí tenemos muy 
buena combinación, pero en invierno no hay ni 
dios aquí.”

Una	altra	estratègia	és	fer	els	trajectes	en	bicicle-
ta, per anar més ràpid i a la vegada sentir-se més 
segures.

“En la noche cuando empecé a 
emparanoyarme decidí venir en bici porque  
me daba más seguridad, decidí no ponerme 
reloj por si alguien me paraba y veía que no 
tenía reloj verían que soy una mindungui y si 
algún día me paraban a robar pues tenía mi 
historia de que mi marido se estaba muriendo 
en urgencias o alguna cosa que le impactara.”

 “Me da miedo en mi barrio cuando estoy 
llegando a la portería, por si viene alguien 
corriendo y se mete detrás mío o por si hay 
alguien dentro. Entonces sí que me da miedo… 
antes de bajar del coche siempre saco las llaves 
y las tengo preparadas, y además soy una 
persona súper torpe que cuando busco cosas 
en el bolso no encuentras, y me pongo 
nerviosa… las preparo y las llevo preparadas,  
y pienso que si me ataca alguien pues las llaves 
se las puedo clavar. Una vez, era más joven, 
tenía veinte tantos, se paró una furgoneta,  
se salieron dos tíos y me agarraron, y pude 
salir y meterme para dentro de la portería… 
sería una broma… deberían venir de fiesta  
por la noche…”

Altres dones al llarg dels anys han fet tot una 
treball	mental	i	de	reflexió	per	combatre	els	sen-
timents de por que experimenten a la nit. Per 
exemple, una de nosaltres parla de tot el treball 
realitzat des de la tècnica de la consciència cor-
poral a través del moviment, i com a través de 
certs moviments, de la manera de caminar, etc. 
es pot treballar per una major percepció de se-
guretat. També algunes utilitzem la música com 
a distracció:
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Vestida de nit

Pinto les notes d’una havanera
blava com l’aigua d’un mar antic.
Blanca d’escuma, dolça com l’aire,
gris de gavines, daurada d’imatges, 
vestida de nit.

Miro el paisatge, cerco paraules, 
que omplin els versos sense neguit.
Els pins m’abracen, sento com callen,
el vent s’emporta tot l’horitzó.

Si pogués fer-me escata 
i amargar-me a la platja
per sentir sons i tardes del passat,
d’aquest món d’enyorança,
amor i calma, perfumat de lluna, foc i rom

Si pogués enfilar-me a l’onada més alta
i guarnir de palmeres el record,
escampant amb canyella totes les cales
i amb petxines fer-lis un bressol

Els vells em parlen plens de tendresa, 
d’hores viscudes amb emoció.
Joves encara, forts i valents,
prínceps de xarxa, herois de tempesta,
amics del bon temps.

Els ulls inventen noves històries,
vaixells que tornen d’un lloc de sol.
Porten tonades enamorades.
Dones i Pàtria, veles i flors.

Si pogués fer-me escata 
i amargar-me a la platja
per sentir sons i tardes del passat,
d’aquest món d’enyorança,
amor i calma, perfumat de lluna, foc i rom

Si pogués enfilar-me a l’onada més alta
i guarnir de palmeres el record,
escampant amb canyella totes les cales
i amb petxines fer-lis un bressol 

“Vestida de nit” per Silvia Pérez Cruz. Aquesta és la cançó que la 
Txell taral·leja, com a estratègia per fer front a la percepció de por 
que té al sortir de treballar de matinada.
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Efectes en les activitats  
de la vida quotidiana diürna 

La majoria de les treballadores tenim una percep-
ció positiva del nostra barri de residència, estem 
a gust vivint en ells perquè ens permeten desen-
volupar la nostra xarxa quotidiana: tenim accés 
a tots els serveis, equipaments, comerços, espais 
públics necessaris per al desenvolupament de la 
nostra vida quotidiana i connectats amb trans-
port públic que cobreix les necessitats diàries 
(diürnes). En el cas de les treballadores sexuals 
freqüentment	 tenim	por	de	 ser	 identificades	pel	
veïnat i la comunitat i que se’ns jutgi per la feina 
que fem.

En	general,	identifiquem	com	a	favorable	el	viure	
a prop de la feina, fer la compra de camí cap a 
casa o de camí a la feina (i deixar-la al cotxe) o 
aprofitar	més	el	temps	diürn,	però	en	detriment	
de dormir menys.

Com a desfavorable, un dels elements que identi-
fiquem	és	que	els	horaris	d’equipaments	i	serveis	
per fer tràmits administratius tenen majoritària-
ment horaris de matí; i per realitzar aquest tipus 
de	tasques	hem	de	sacrificar	hores	de	son.	

També el treballar de nit limita el temps que te-
nim per realitzar certes tasques quotidianes, més 
relacionades amb l’esfera de la cura personal i 
l’oci. Les joves sense persones a càrrec sí tenen 
més temps personal d’oci, exercici, etc. 

“No tener hijos ni nadie que dependa de mí. 
Ese hecho me da libertad y margen para llevar 
horarios flexibles y favorece mi descanso y mi 
bienestar.”

Les que tenim persones a càrrec no tenim tant 
temps d’oci. De fet, acostumem a dormir menys 
per poder conciliar amb la cura de les persones 
que tenim a càrrec.

Algunes comptem amb suport familiar per com-
partir tasques domèstiques o de cura i això bene-
ficia	enormement	la	nostra	qualitat	de	vida.	

També	les	dones	amb	canalla	petita	identifiquem	
com a desfavorable el no poder dedicar més temps 
en elles i en el cas d’una de nosaltres que encara 
és mare lactant, l’horari limita el poder donar el 
pit només a certes hores i no el que li agradaria.

Com ja s’ha comentat, només hi ha tres dones a 
qui no els hi agrada el barri on viuen a L’Hospita-
let durant la nit; tenim accés a diversitat d’equi-
paments i comerços al barri, però no ens agrada 
l’ambient, moltes vegades percebut com insegur 
i hostil, els espais públics no estan ben mantin-
guts, hi ha una manca de neteja i massa presència 
de bars (associats al consum d’alcohol per homes 
majoritàriament i que assetgen sexualment a les 
dones). Però és en aquestes zones on hem trobat 
habitatge assequible a prop de Barcelona. 

Les treballadores que vivim a Barcelona també 
parlem de com el turisme ha canviat la vida quo-
tidiana dels barris on acostumem a fer vida (Ciu-
tat	Vella,	Poble	Nou,	Gràcia).

Mapa de xarxa quotidiana mostrant punts negatius  
per l’alta presència de turisme



NOCTURNES 57

Impacte en les relacions 
personals, familiars i socials

Moltes de les dones sentim una manca de com-
prensió social i per part del nostre entorn més 
proper del que implica treballar de nit. Per una 
banda, tenim la sensació que la gent pensa que 
dormint 4 o 5 hores ja hem descansat, o bé, as-
socien el fet de dormir durant el dia no al descans 
sinó al no fer res.

“En la sociedad hay una incomprensión total 
de la gente que trabaja de noche, porque hasta 
que no trabajas de noche, sea en el ámbito 
que sea, no te das cuenta… la gente te llama 
por teléfono, te toca el timbre… piensa que si 
duermes un poquito, pues ya está, y además 
esperan que si duermes 4-5 horas te despiertes 
y ya seas persona.”

 “No et sents valorada, en el teu nucli fami-
liar... La gent més propera a tu, com quan tu 
treballes ells estan dormint i se’ls passa el 
temps molt ràpid, no tenen la sensació que 
treballis. És a dir, que quan ells et veuen, estàs 
a casa sense fer res, perquè estàs descansant. 
Llavors tenen la sensació de que treballes de 
pascuas a ramos. Que pots dormir menys hores 
…”

També la nostra vida social es redueix pel fet de 
treballar de nit, per una banda, perquè la vida 
social del nostre entorn es desenvolupa mentre 
treballem o mentre descansem el cap de setmana. 
Per altra banda, perquè l’esgotament ens impedeix 
tenir moltes ganes de sortir de casa.

“El trabajo de la noche lo cierto es que te 
limita. Poca vida social… claro, trabajamos de 
lunes a sábado, pero al ser el sábado por la 
noche ya plegamos el domingo por la mañana. 
Así que vida social cero.”

Això afecta també a la sensació de no poder veure 
a la família o amistats tant com ens agradaria. I a 
vegades es deriva en situacions de soledat, pèrdua 
de relació familiar i depressió.

“No tienes mucha vida social, sales de aquí, 
duermes, haces las cosas en tu casa, mis hijos 
son grandecillos, pero son chicos y los tengo 
muy mal acostumbrados y lo hago todo y hasta 
las 5 de la tarde no salgo, también voy a ver a 
mis padres, etc.”

“A mí, más que nada es con la familia. 
Porque no puedo ver a mi padre, me cuesta 
relacionarme porque no tengo tiempo. Porque 
si voy, luego no tengo tiempo para echarme 
un rato. El sábado, que es cuando tienes más 
tiempo, entre pitos y flautas, te levantas a las 
tantas, o si te levantas temprano es como si no 
estuvieras, estás zombi perdida… me afecta en 
ese sentido, en la relación con mi familia. Y no 
puedo verla como quisiera.”

Algunes mencionem la incompatibilitat d’hora-
ris amb la parella; en conseqüència, no ens veiem 
com	volguéssim,	o	bé	sacrifiquem	hores	del	des-
cans per passar més temps junts.

En el cas de les treballadores sexuals, valorem 
molt positivament el poder comptar amb el suport 
d’organitzacions i entitats que ofereixen serveis 
per aquest grup. En concret, el programa Àmbit 
Dona de la Fundació Àmbit Prevenció és com la 
nostra segona casa i és un espai en que ens sentim 
segures, recolzades, sense ser jutjades i on podem 
parlar i relacionar-nos còmodament amb altres 
treballadores que estan en situacions similars.

“Es nuestra segunda casa, damos gracias que 
hay esto, sino ¡qué sería de nosotras! Se puede 
andar con libertad, nadie te anda mirando;si 
no hubiera esto yo fuera un desastre… me han 
dado mucho la mano y me la siguen dando.”
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Efectes bio-psico-socials  
en la salut

Com ja demostren molts estudis realitzats des de 
l’àmbit sanitari, treballar de nit té impactes en la 
salut i el benestar de les persones. Aquests impac-
tes també són diferenciats entre dones i homes. 
Segons	la	doctora	Carme	Valls	Llobet,	que	ha	es-
tudiat per molts anys la salut de les dones, el torn 
de nit, l’estrès físic i mental, el no dormir bé, la 
manca de vitamina D i l’alteració de la melatonina 
augmenten el risc de patir certes malalties, com 
per exemple, càncer de mama.

A través dels mapes corporals les dones vam po-
der	 reflexionar	 i	 compartir	 sobre	 quins	 són	 els	
impactes de treballar de nit en la nostra salut i 
qualitat	de	vida,	no	només	com	influeix	el	treba-
ll realitzat en horari nocturn, sinó quins són els 
efectes al nostre cos, tant a nivell de salut com 
en relació a la vivència de moure’ns per la ciutat 
de nit. 

En general, associem el treballar de nit amb una 
pèrdua de la qualitat de vida. Per una banda, re-
marquem els efectes en la salut física com dolors 
a l’esquena i cap (a vegades no és mal de cap, és 
pressió	constant),	 inflamació	de	 les	cames	 i	va-
rius, alteració del sistema digestiu i de la gana, 
esgotament, o inclús desajustos de temperatura 
corporal durant l’horari laboral nocturn.

La gran majoria dormim menys, i entre les que 
arribem a dormir 8 hores, igual notem que no és 
el mateix descansar de dia que de nit. 

“Hay estudios que dicen que envejecemos más 
que una persona que trabaja de día. Te cambia 
en seguida la expresión de la cara. No es lo 
mismo dormir 8 horas de día que 8 horas de 
noche.”

“la nit m’afecta que em destrota els òrgans, 
dormo diferent, destrota el cos. Els òrgans se’m 
revolucionen.”

“La nit físicament i mentalment desgasta 
moltíssim, i no és lo mateix que et parli una 
persona que porta tres anys que una que porta 
15 anys. .... A vegades porto 36 hores sense 
dormir o a vegades en 48 hores he dormit molt 
poc... avui per exemple dormiré tot el que no 
he dormit el cap de setmana, perquè en algun 
moment t’has de recuperar.”

“En invierno, como que sí que amanece más 
tarde, a lo mejor hay gente que hasta las 9 y 
media o 10 de la mañana no hace ruido. Pero 
ahora en verano, que a las 6 de la mañana 
ya hace sol, claro, la gente se levanta, que 
si persianas para arriba, persianas para 
abajo, ya se empiezan a mover, es diferente. 
Pero bueno, es lo que nos toca, armarnos de 
paciencia.”

També	reflexionem	sobre	els	efectes en la salut 
emocional i mental; la manca de descans i els ho-
raris nocturns moltes vegades ens afecta al caràc-
ter, ens provoca mal humor, però també ansietat 
i depressió.

“Te cambia el carácter mucho, cambias mucho 
los horarios de dormir; a la larga si no lo frenas 
la noche es depresiva.”

 “Duermo 4-6h, no más. Y en mí lo que hace es 
que te cambia el carácter por completo, es que 
no eres ni persona. Estás irritable, te lo comes 
todo.  Es como voy a hacer ahora, llego y me 
tumbo, voy a dormir 2 horas, me mata. Cuando 
tengo que hacer una gestión es así. Prefiero no 
dormir y hacer las cosas, acostarme luego pero 
del tirón.” 
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“Yo llego a las 4 de la mañana, me acuesto una 
hora y media, y me levanto por la niña, ya dejo 
todo arreglado por la noche, y me levanto y me 
lavo la cara y todo, pero luego de dejarla me da 
sueño.”

En	general,	es	magnifiquen	certs	elements	quan	
pretenem descansar durant el dia. Per exemple, 
els sorolls diürns per obres, pel veïnat, pel servei 
postal, telèfon; un increment de sensibilitat a la 
llum, o una major sensibilitat a les aglomeracions 
en certs espais com per exemple al transport pú-
blic.

També remarquem que els efectes en el descans 
són diferenciats entre homes i dones: 

“El hombre que trabaja de noche entra a su 
casa, y la mujer procura no hacer ni un ruido 
ni molestar ni nada. Yo vivía sola y te molesta 
el cartero, el del gas, el teléfono, yo acabé 
desconectándolo todo.”

A les treballadores sexuals als efectes en la sa-
lut física i emocional se’ns suma com vivim en el 
nostre cos allò relacionat amb la part sexual de la 
nostra feina.

“A ver, a mí no es que me guste, la verdad, pero 
es un trabajo que a mí me ayuda a tirar para 
adelante; muchas veces me afecta y otras no. 
Cuando más trabajo es cuando más me afecta. 
Es un trabajo más, me ayuda a tirar para 
adelante, pero tienes que tener estómago.”

“Pues yo me mentalizo, es un trabajo más 
donde gano dinero. Yo es que lo veo normal, ya 
que necesito dinero y con eso me estoy.”

Més enllà dels efectes físics i emocionals a la sa-
lut, les dones també ubiquem als mapes corporals 
on situem la nostra força. En general, el cor i el 
cap són els dos llocs on més dones localitzen que 
tenen força, però també el temor, la por i l’estrès 
que fa que els hi bategui el cor més fort o provoqui 
palpitacions.

“Yo, el corazón mío es el que manda. Manda 
más que la cabeza en muchas ocasiones, 
dentro de que tengo los pies en el suelo. Pero 
sí. Mentalmente estoy muy agotada, muy 
agotada, precisamente por eso, porque quieres 
llegar a todos sitios, y de hecho pues llego a 
muchos sitios, y no me doy cuenta de que tengo 
una edad.”

A continuació, resumim com aquests efectes es 
distribueixen per diferents parts del cos:
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També als mapes corporals expliquem com l’en-
torn per on ens movem de nit impacta al nostre 
cos, de vegades en reacció a la por:

“Los ojos por la noche es que me van por  
todos lados. Cuando salgo de aquí, cuando 
salgo del metro empiezo a mirar para todos 
lados porque mi barrio tiene tela marinera. 
Cuando me cruzo con un hombre el corazón  
se me empieza a acelerar, cierro los puños,  
las piernas y hasta que no llego a mi casa  
no hago ‘uff’ y descanso”

“La meva impressió que si treballes de nit, i ets 
dona, el primer pensament que et ve és com 
aquesta sensació de perill, i tal. Llavors, he 
posat, que surt del cap, com a dona, tot el tema 
de la submissió, gènere vulnerable, objecte 
de desig i tal... i després també com educació 
repressora, creences limitants heretades. 
A partir d’aquí, com a base, està la por, pel 
simple fet d’anar de nit, ser una dona i anar 
sola, i després també aquests pensaments 
que es relacionen entre ells. A l’esquena notar 
aquest pes, aquesta amenaça, inseguretat, 
desconfiança,... que va fent motxilla. Aquesta 
sensació d’alerta, l’entorn que el percebo com 
amenaçant, a la nit, en general.”
 
Encara que la majoria remarquen els impactes 
negatius a nivell de salut i benestar, hi ha tres do-
nes que han treballat molts anys de nit que diuen 
que no tenen problemes, que el seu cos funciona 
millor treballant de nit. 

“Yo cuando estoy trabajando de noche, 
superbién, sin dolor de cabeza, superactiva, 
yo superbién. Yo soy nocturna. Estoy 
superequilibrada y superbién cuando  
trabajo de noche”.

Les desigualtats de gènere 
en l’àmbit laboral

Moltes de nosaltres parlem de que en el nostre 
lloc de treball l’ambient laboral de nit és més bo 
que de dia. Però algunes de nosaltres compartim 
que un dels problemes al que ens enfrontem en 
el nostre lloc de treball, per ser dones i escollir 
el torn de nit, és al masclisme tant per part de 
companys, com a través de polítiques que repro-
dueixen les desigualtats de gènere.

“A mí me afecta el machismo por el turno 
que estoy. El problema de la noche es que no 
quieren mujeres, los propios compañeros no 
quieren. Todas las que pasan por la noche 
terminan llorando y saliendo del turno. De 
hecho, yo ya he llorado. Y ahora, he pedido 
salir de la noche y estoy tramitando la 
conciliación laboral para que me pasen a la 
mañana, y a ver qué pasa.”

“He trabajado siempre de noche, pero he 
pedido cambios por conciliación y me los 
deniegan. He puesto tres denuncias. La 
conciliación familiar y eso les da igual.”

 “Yo que limpio, he estado dos años 
conduciendo maquinaria, y luego dijeron que 
no, que las mujeres no. En la fábrica donde 
trabaja mi marido no quieren mujeres, porque 
dice que distrae al personal.”

També en alguns llocs de treball masculinitzats, 
és a dir, amb un percentatge molt més alt d’ho-
mes que de dones, el masclisme està present en 
com es distribueixen les feines, però també en la 
distribució	 dels	 vestuaris,	 que	 no	 són	 suficients	
per a les dones i en canvi els homes disposen de 
molt més espai; o en la roba de feina que no està 
adaptada a les mides de les dones. 

“Lo que pasa que esta ropa es de hombre y 
son tallas muy grandes. Las que somos bajitas, 
menuditas, delgaditas, el agua nos entra por 
aquí, por acá, claro, cuando acabas el turno vas 
toda mojada.” 
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Aquestes dinàmiques sexistes perpetuen l’imagi-
nari i l’estereotip de que la nit és territori d’ho-
mes. Però totes treballem i lluitem per visibilitzar 
aquest problema i per lluitar per millors situa-
cions laborals per nosaltres i per altres dones.

Fotos de Conchi Braojos, titulades “Per la igualtat”
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1

5 PROPOSTES 
D’ACTUACIONS

A continuació, presentem un conjunt de propostes que hem realitzat entre totes amb l’objectiu 
de	que	les	administracions,	institucions	i	agents	implicats	en	la	planificació	urbana,	la	xarxa	de	
mobilitat i transport, i els drets laborals a la regió de l’AMB puguin incorporar-les en els seus 

programes i polítiques. Les propostes toquen les diferents escales de planejament: àrea metropolitana, 
municipi i barri. 

Col·lectiu Punt 6 ha completat algunes de les propostes aportant la seva experiència en l’àmbit de l’ur-
banisme feminista.

En concret, les propostes es divideixen en tres objectius:

2
Per	cada	objectiu,	definim	actuacions	que	es	poden	desenvolupar	e	identifiquem	quines	són	les	insti-
tucions i agents implicats, per poder incorporar-les en la política pública. En algunes zones de treball 
també	s’han	identificat	actuacions	específiques.

3
MILLORAR LA MOBILITAT  
DE LES PERSONES QUE TREBALLEN  
DE NIT A L’AMB DES D’UNA  
PERSPECTIVA DE GÈNERE

INCREMENTAR LA PERCEPCIÓ DE 
SEGURETAT DE LES DONES QUE ES 
DESPLACEN DE NIT PER L’AMB

 

IMPULSAR MILLORES DE  
LES CONDICIONS LABORALS DE LES 
PERSONES QUE TREBALLEN DE NIT  
DES D’UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE
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OBJECTIU 1: 
MILLORAR LA 
MOBILITAT DE LES 
PERSONES QUE 
TREBALLEN  
DE NIT A L’AMB 
DES D’UNA 
PERSPECTIVA  
DE GÈNERE

1.1 Revisió dels horaris i la freqüència del 
transport públic

Els horaris que connecten el lloc de treball i de residència no corres-
ponen a les necessitats de certs grups de dones que treballen de nit, 
en concret les que surten a les 5 del matí. A més, les esperes i les 
connexions s’allarguen el cap de setmana. Això també pot interferir 
en la decisió de sol·licitar o acceptar una oferta de feina, si no es té 
accés al transport públic o a un vehicle privat. Per tant, és necessari 
revisar els horaris i la freqüència de les línies de bus que connecten 
zones d’alt volum de treball nocturn amb altres parts de l’AMB, per 
ampliar i millorar el servei.

Agents implicats: Transport Metropolità de Barcelona (TMB)  
i centres de treball 

1.2 Transport col·lectiu de centres de treball 
(empreses, hospitals, aeroport)

Promoure a través d’incentius i regulacions que empreses amb un 
nombre elevat de persones treballadores al torn de nit ofereixin el 
servei de transport col·lectiu, amb l’objectiu de facilitar tant el tra-
jecte, millorar la percepció de seguretat i també facilitar la concilia-
ció de la vida laboral i personal.

Agents implicats: centres de treball, àrea de mobilitat dels 
municipis, sindicats, Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya

1.3 Estudi en els barris i zones de treball  
nocturn des d’una perspectiva de gènere per 
millorar la cobertura de transport públic

Que les ciutats i municipis de l’AMB amb zones de treball nocturn 
realitzin	estudis	d’aquestes	zones	per	documentar	el	perfil	de	 les	
persones treballadores, les seves necessitats de mobilitat (incloent 
ubicació de les parades de transport públic, distàncies i inconne-
xions a peu), àrees i punts insegurs, aïllament dels polígons, etc. per 
desenvolupar polítiques de millora urbanístiques i de mobilitat, que 
també previnguin els impactes diferenciats de gènere. 

Agents implicats: AMB, àrea d’urbanisme i mobilitat dels  
municipis amb zones de treball nocturn, TMB
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1.4 Increment de la senyalització i mapes 
amb informació del transport públic

Per millorar i garantir l’accés a la informació relativa al transport i 
la xarxa de mobilitat, és necessari revisar la senyalització i els ma-
pes existents vinculats al transport públic i les xarxes de mobilitat, 
i incrementar quan sigui necessari la ubicació de mapes visibles i 
ben mantinguts a totes les parades que incloguin: plànol de la xar-
xa de transport, connexions, horaris, temps dels recorreguts, rutes 
accessibles i mapa detallat de l’entorn de les parades de transport 
en relació a la xarxa quotidiana. 

Agents implicats: àrees d’urbanisme i mobilitat dels municipis 
de l’AMB

1.5 Mapa de la xarxa quotidiana nocturna a 
nivell de districte i ciutat  

Amb l’objectiu de visibilitzar les zones de treball nocturn, i a la 
vegada millorar la vida quotidiana de les persones que utilitzen la 
ciutat de nit, es proposa elaborar i ubicar mapes de la xarxa quoti-
diana nocturna a nivell de barri i districte en les diferents ciutats de 
l’AMB amb alta activitat nocturna. Això permetria ubicar no només 
les zones de treball, sinó també serveis i equipaments que ofereixin 
serveis a la nit, altres serveis públics quotidians (lavabos públics), 
rutes que siguin accessibles i segures, així com rutes alternatives, 
informació sobre la xarxa de mobilitat i les parades de transport 
públic, etc. 

Agents implicats: àrees d’urbanisme i mobilitat dels municipis 
de l’AMB.
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1.6 Revisió de les rutes i horaris de les línies 
de bus que connecten la Ciutat Sanitària de 
l’Hospital de Bellvitge amb municipis del Baix 
Llobregat

Hi ha línies de bus que connecten la Ciutat Sanitària de l’Hospital 
de Bellvitge amb altres municipis, però el recorregut cobreix tants 
municipis que els desplaçaments s’allarguen, s’inverteix molt de 
temps	i	no	connecten	eficientment	diferents	zones.	Un	exemple	és	
la línia de bus L10 que ve de El Prat i connecta l’Hospital de Bellvitge 
amb altres barris de L’Hospitalet, Cornellà i Sant Joan Despí. A més, 
les dones que utilitzen aquesta línia tenen una espera llarga a la 
parada (20’ entre setmana, 45’ el cap de setmana). Aquesta situació 
es podria solucionar augmentant les línies que connecten l’Hospital 
amb aquests municipis, que fossin directes o semidirectes. 

Agents implicats: TMB, Hospital de Bellvitge, Ajuntament de 
L’Hospitalet, Ajuntament de Cornellà, Ajuntament de Sant Joan 
Despí, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

1.7 Parada de transport públic metropolità en 
el recinte del Hospital de Bellvitge

A l’actualitat, la parada d’autobús metropolitana més propera a 
l’hospital es troba fora del recinte sanitari, a l’Avinguda Mare de 
Déu de Bellvitge davant del centre comercial MediaMarkt. Es pro-
posa ubicar una nova parada d’autobús metropolità al recinte de 
l’hospital,	 a	 prop	de	 l’entrada	d’Urgències,	 ja	 que	 facilitaria	 tant	
l’arribada de les persones usuàries de l’hospital com les persones 
treballadores.

Agents implicats: TMB, Ajuntament de L’Hospitalet,  
Hospital de Bellvitge

1.8 Transport llançadora dels barris a  
l’hospital 

A l’actualitat no existeix cap tipus de transport que connecti els ba-
rris propers a l’hospital amb la ciutat sanitària, i això pot reduir 
l’accés a serveis de salut de persones grans o amb problemes de 
mobilitat. Per això, es proposa que es posi en funcionament algun 
tipus de transport llançadora o bus de barri que millori l’accés a 
l’hospital.

Agents implicats: Hospital de Bellvitge, Ajuntament de  
L’Hospitalet, TMB

Específic de la 
zona de treball  
de la Ciutat  
Sanitària de 
l’Hospital  
de Bellvitge
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1.9 Millora de la senyalització i informació de 
busos llançadora entre l’Hospital de Bellvitge i 
l’ICO i el Centre sociosanitari 

Hi ha busos que connecten les zones sanitàries dels dos costats de la 
Gran	Via,	però	tant	la	senyalització	com	la	informació	dels	horaris	
no és del tot clara, per tant, s’ha de millorar. També l’autobús que 
connecta	els	dos	costats	de	la	Gran	Via	no	dóna	servei	entre	21	i	8	
hores, ja que respon als horaris del tanatori, però no de l’ICO o del 
centre sociosanitari. Així que l’ampliació dels horaris també facili-
taria la mobilitat de les persones que treballen en aquesta zona i de 
les persones usuàries. 

Agents implicats: Hospital de Bellvitge, ICO,  
Centre Sociosanitari, Ajuntament de L’Hospitalet

1.10 Parada de taxis a urgències 

Amb	la	posada	en	marxa	de	la	nova	zona	d’Urgències	de	l’hospital,	
que a l’actualitat té la seva entrada a la part nord pel carrer de la 
Residència, no es va ampliar la parada de taxis. La parada de taxis 
segueix ubicada a l’entrada sud, on està l’entrada principal, però no 
hi ha sempre taxis. Moltes vegades les persones han d’anar a buscar 
el taxi a l’Hotel Hesperia, fora del recinte de l’hospital, a l’Av. Mare 
de	Déu	de	Bellvitge,	 tocant	a	Gran	Via.	Això	dificulta	 la	mobilitat	
de les persones, sobretot d’aquelles amb problemes de salut que 
necessiten un taxi més proper a urgències, per poder oferir aquest 
servei a les persones usuàries, però també com a elements que con-
tribuiria a la percepció de seguretat a la nit, ja que incrementaria la 
presència de persones i “ulls” en aquest carrer. 

Agents implicats: Hospital de Bellvitge, Ajuntament de  
L’Hospitalet, Associació o Gremi de Taxistes de L’Hospitalet

1.11 Adequació de l’aparcament de Carrer  
de la Residència per a persones que utilitzen 
l’hospital

A l’actualitat hi ha un aparcament de terra ballat al costat del Club 
de Petanca de Bellvitge que es podria adequar per tal que pogués 
se utilitzat per les persones usuàries de l’hospital. La utilització 
d’aquest espai a diferents hores del dia també ajudaria a donar més 
vitalitat a aquest carrer, a millorar la il·luminació de la zona i reduir 
la percepció d’inseguretat que ara transmet. 

Agents implicats: Ajuntament de L’Hospitalet
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OBJECTIU 2:  
INCREMENTAR  
LA PERCEPCIÓ  
DE SEGURETAT 
DE LES DONES 
QUE ES 
DESPLACEN DE 
NIT PER L’AMB

2.1 Elaboració d’auditories de seguretat  
urbana amb perspectiva de gènere 

Les Auditories de seguretat urbana amb perspectiva de gènere són 
una eina de diagnòstic urbà, basada en una anàlisi integral dels as-
pectes socials, físics i funcionals que condicionen la percepció de 
seguretat a l’espai aplicant una perspectiva de gènere interseccio-
nal. Impliquen un treball conjunt entre personal tècnic, organitza-
cions de dones, altres organitzacions de la societat civil i persones 
que treballen al territori, en col·laboració amb un equip facilitador 
i redactor de l’Auditoria. Es desenvolupa aplicant un repertori d’ei-
nes i mètodes participatius per obtenir informació sobre com im-
pacta la seguretat a la vida quotidiana de les persones. L’elaboració 
d’aquestes auditories per part dels diferents ajuntament de l’AMB 
seria	clau	per	identificar	els	factors	físics,	socials	i	econòmics	que	
afecten a la inseguretat de les dones i, millorar els entorns de les 
diferents ciutats de l’AMB per a que siguin entorns segurs: senya-
litzats, visibles, equipats, vigilats, vitals i comunitaris1. 

Agents implicats: àrees d’urbanisme, igualtat i participació dels 
diferents municipis de l’AMB i associacions i grups de dones 
dels diferents municipis.

2.2 Incorporació a les polítiques  
de planificació urbana de la rehabilitació  
de zones monofuncionals de treball

El disseny d’àrees monofuncionals de treball no respon a la vida 
quotidiana de les persones i en particular de les dones, sobretot 
de les que treballen de nit. Per això, és necessari que a les dife-
rents	 escales	 de	 planificació	 urbana	 es	 modifiquin	 les	 polítiques	
relacionades amb el disseny de polígons industrials i altres àrees 
monofuncionals de treball, per tal que integrin usos mixtes i no es 
converteixin	en	“illes”	i	zones	aïllades	amb	grans	dèficits	en	termes	
de mobilitat, qualitat d’espai públic, percepció de seguretat, accés 
a serveis, etc. 

Agents implicats: àrees d’urbanisme dels diferents municipis 
de l’AMB, AMB, Departament de Política Territorial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

4   Per més informació sobre les auditories urbanes amb perspectiva de gènere: Col·lectiu 
Punt 6. Entorns Habitables. Auditoria urbana amb perspectiva de gènere a l’habitatge i el seu 
entorn.	Ed.	Col·lectiu	Punt	6.	https://issuu.com/punt6/docs/entorns_habitables_cat_final
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2.3 Campanyes de sensibilització sobre el 
problema de l’assetjament sexual a la xarxa de 
mobilitat i transport

L’assetjament sexual que les dones viuen mentre es desplacen a peu 
o en transport públic és un dels factors que condiciona i limita la 
seva mobilitat a la nit. Per això, per visibilitzar i sensibilitzar social-
ment sobre aquest problema es proposa realitzar una campanya que 
es difongui al transport públic (interior del metro, autobús, tren de 
rodalies, FGC, Tram, però també a les parades de transport) i que 
permeti a les persones accedir a informació dels serveis que exis-
teixen a cada municipi.

Agents implicats: TMB, àrees d’igualtat dels municipis de 
l’AMB

2.4 Increment de la percepció de seguretat a 
la nit en les infraestructures de transport públic 
(metro, tren i bus)

A la matinada dels caps de setmana s’incrementa la percepció d’in-
seguretat al transport públic, degut també a l’increment de l’oci 
nocturn, de persones èbries, etc. Es proposa buscar estratègies 
per augmentar la percepció de seguretat en el transport públic en 
aquestes franges horàries, per exemple, amb més personal de TMB 
en parades de metro, amb l’ampliació d’horaris de comerços ubi-
cats al metro i el tren (cafeteries, quioscs). I també adaptant para-
des d’autobús per a que siguin més segures, amb informació clara 
dels horaris, recorreguts i incidències, ben il·luminades, transpa-
rents i amb la ubicació d’intèrfons que serveixin per comunicar-se 
en cas de necessitar ajuda. 

Agentes implicados: TMB

2.5 Il·luminació per vianants contínua  
distribuïda de manera homogènia i sense  
obstruccions
A molts municipis de l’AMB es podrien incorporar millores en la 
il·luminació a les voreres, les interseccions, així com les àrees amb 
senyalització dels recorreguts per vianants. Evitant elements que 
obstrueixin la llum de les faroles (vegetació, publicitat, ornamen-
tació), contrastos entre zones molt il·luminades i poc il·luminades, 
tant als espais públics com en l’accés a l’habitatge i a les zones de 
treball. Posant una il·luminació continuada en els camins principals 
que connecten les zones de treball amb el transport públic o els 
barris veïns. Garantint el bon manteniment de la il·luminació, així 
com el seu funcionament en tot l’horari nocturn.

Agents implicats: àrees d’urbanisme dels municipis de l’AMB
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2.6 Eliminació o adequació d’espais amb  
racons, àrees amagades, sense visibilitat  
o abandonades

En aquells llocs on existeix aquest tipus d’espai, s’hauria de con-
dicionar-los per exemple a través de la introducció d’altres activi-
tats a l’entorn, col·locant il·luminació de forma que sigui visible i 
millorant les línies de visió, o instal·lant miralls a cantonades. Als 
portals	d’habitatge,	equipaments,	edificis	d’oficines,	evitant	racons	
de façana on puguin amagar-se persones i produir-se agressions. 
En espais nous, dissenyant espais oberts sense racons, àrees ama-
gades, murs cecs o espais abandonats.

Agents implicats: àrees d’urbanisme dels municipis de l’AMB

2.7 Canvi o adaptació del mobiliari urbà,  
vegetació o altres elements que entorpeixin  
les línies de visió

Es recomana revisar la instal·lació i manteniment de mobiliari urbà, 
vegetació, ornamentació i elements de publicitat o senyalització per 
a que no obstrueixin la visió de les persones que van caminant o 
per a que les vegin des d’un vehicle. Per exemple, els contenidors 
de reciclatge de gran format, ballats o arbustos o altres elements 
d’alçades superiors a 1 metre que divideixen els espais públics en 
seccions	i	que	dificulten	parcial	o	totalment	la	visibilitat.

Agents implicats: àrees d’urbanisme dels municipis de l’AMB

2.8 Reforç de la cura, la neteja i el  
manteniment d’espais públics  

L’estat de neteja i de manteniment tant d’espais públics com de te-
rrenys buits de propietat privada condiciona la percepció de segure-
tat, ja que una manca de neteja dóna sensació d’abandonament, re-
dueix els seu ús i per tant es redueix la vitalitat en aquest espai. Per 
tant, s’ha de reforçar la cura, la neteja i el manteniment d’aquests 
espais per tal que es doni diversitat d’usos i activitats a diferents 
hores del dia i la nit.  

Agents implicats: àrees d’urbanisme dels municipis de l’AMB
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2.9 Participació de les dones en la co-cons-
trucció de polítiques urbanes, de mobilitat i 
seguretat

Projectes com aquest demostren que el coneixement que les do-
nes	tenen	del	seu	entorn	és	imprescindible	per	identificar	les	ne-
cessitats, les barreres i les oportunitats d’un barri o municipi. Per 
això,	a	les	diferents	fases	de	la	planificació	urbana	s’ha	de	garantir	
l’accés de les dones a la participació per incorporar el coneixement 
de la vida quotidiana, del treball domèstic i de les cures. Per això, 
les	activitats	i	reunions	s’han	de	planificar	en	horaris	possibles	per	
conciliar amb les altres activitats i en lloc que estiguin connectats 
i siguin accessibles. També és necessari facilitar servei d’acollida 
per la cura de nenes i nens o fomentar que les persones cuidadores 
assisteixin a reunions i sessions participatives amb persones de-
pendents. 

Agents implicats: àrees d’urbanisme, igualtat, seguretat  
i participació dels municipis de l’AMB

Específic de la 
zona de treball 
de la Ciutat 
Sanitària de  
l’Hospital  
de Bellvitge

2.10 Millora de la senyalització, la il·luminació 
i la mobilitat a peu dins de la Ciutat Sanitària 
de l’Hospital de Bellvitge

S’identifiquen	certs	punts	que	connecten	vàries	zones	i	edificis	de	
la	ciutat	sanitària	que	no	estan	suficientment	 il·luminades,	on	es	
creen racons i zones amagades, i també falta senyalització que aju-
di a ubicar-se i moure’s dins del recinte. Per tant, una millora en 
la senyalització i en l’adequació dels espais intermedis del recinte 
hospitalari contribuiria a una major percepció de seguretat a la nit, 
i a una millor mobilitat i orientació en qualsevol moment del dia o 
de la nit.

Agents implicats: Hospital de Bellvitge, ICS

2.11 Eliminació o adequació d’espais sense  
visibilitat, abandonats, àrees amagades i  
passos soterranis

A la Ciutat Sanitària de l’Hospital de Bellvitge hi ha certs espais 
i infraestructures que causen elevada sensació de por i on també 
s’han donat agressions sexuals i robatoris. Per això, es considera de 
caràcter urgent poder eliminar les zones que estan fosques, ama-
gades, tenen racons i es consideren com insegures, tant al Carrer de 
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la Residència com als aparcaments de terra al voltant de l’hospital. 
Però també l’adequació o eliminació i recerca d’una alternativa se-
gura	i	accessible	al	pas	soterrani	que	travessa	la	Gran	Via	i	que	es	
percep tant de dia com de nit com a insegur. És necessari buscar una 
ruta alternativa, accessible, visible i segura per a les persones que 
quotidianament	han	de	creuar	la	Gran	Via	per	anar	a	l’Hospital	de	
Bellvitge o a la zona de l’ICO i el Centre Sociosanitari.

Agents implicats: Ajuntament de L’Hospitalet, Hospital  
de Belvitge, ICS

Específic de la 
zona de treball 
del Raval i Camp 
Nou a Barcelona

2.12 Millora de la il·luminació en zones  
específiques

La il·luminació de la zona de Drassanes i el Museu Marítim de Bar-
celona	és	deficient	a	la	nit,	en	part	per	la	manca	de	manteniment	
de l’arbrat que obstrueix la il·luminació. Aquesta és una zona molt 
transitada de dia per la connexió amb el port de creuers, i de nit és 
una	zona	amb	tràfic	de	vehicle,	però	poca	gent	caminant.	Millorar	
la visibilitat de l’entorn a través de la il·luminació o el manteniment 
d’arbres i vegetació ajudaria a incrementar la percepció de segure-
tat de les treballadores que es desplacen en aquesta zona. 

Agents implicats:	Àrea	d’Ecologia,	Urbanisme	i	Mobilitat	 
de l’Ajuntament de Barcelona

2.13 Lavabos públics mantinguts i segurs

Ubicació	de	lavabos	públics	a	diferents	zones	de	la	ciutat	que	siguin	
accessibles, estiguin ben mantinguts i es percebin com a segurs. És 
important que es puguin accedir a qualsevol hora del dia i de la nit i 
que puguin servir de suport per aquelles dones que treballen de nit 
a l’espai públic.

Agents implicats:	Àrea	d’Ecologia,	Urbanisme	i	Mobilitat	 
de l’Ajuntament de Barcelona
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2.14 Revisió del rol de la Guàrdia Urbana  
en relació al treball sexual 

El	rol	de	la	Guàrdia	Urbana	a	l’actualitat	provoca	sentiments	con-
tradictoris entre les treballadores sexuals, depenent de la interven-
ció	que	la	Guàrdia	Urbana	realitza.	Per	això,	es	proposa	fer	un	tre-
ball	amb	Guàrdia	Urbana	i	les	organitzacions	que	ofereixen	serveis	
a treballadores sexuals i les mateixes treballadores sexuals, amb 
l’objectiu	de	debatre	sobre	el	rol	de	la	Guàrdia	Urbana	a	la	seguretat	
relacionada amb el treball sexual, per evitar situacions de crimina-
lització i persecució de les treballadores sexuals.

Agents implicats:	Guàrdia	Urbana,	Àrea	de	Prevenció	i	 
Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, organitzacions  
de suport a treballadores sexuals i treballadores sexuals  

2.15 Manteniment de serveis existents  
i creació de nous centres d’atenció nocturn  
per a treballadores sexuals 

Les organitzacions que proporcionen serveis a les treballadores 
sexuals, com per exemple, la Fundació Àmbit Prevenció a través 
del programa Àmbit Dona, són valorades molt positivament per 
les treballadores, que reivindiquen que aquest tipus de programes 
continuïn rebent el suport de l’administració pública per poder se-
guir donant serveis. Però també ampliar el servei amb la creació 
d’un centre a la zona del Raval que ofereixi atenció nocturna, amb 
WC, espai per descansar, menjar o prendre alguna beguda calenta, 
que pugui proporcionar suport a les treballadores sexuals que tre-
ballen de nit. 
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OBJECTIU 3:  
IMPULSAR  
MILLORES DE  
LES CONDICIONS  
LABORALS DE LES 
PERSONES QUE 
TREBALLEN DE  
NIT DES D’UNA  
PERSPECTIVA  
DE GÈNERE

3.1 Increment del personal a la nit a certs 
sectors de treball  

A certs sectors de treball, com les residències de persones grans, la 
neteja	d’edificis	o	la	policia,	es	redueix	el	personal	a	la	nit	amb	la	
idea de que disminueix la feina en aquestes franges horàries. Això 
provoca inseguretat i sobrecàrrega de les persones que cobreixen 
aquest torn ja que moltes vegades hi ha més incidents que passen 
a la nit, o bé, s’ha de fer la mateix feina amb menys gent. Per això, 
es proposa fer un treball de reivindicació i visibilització de les ne-
cessitats de certs sectors per tal que els convenis laborals del sector 
puguin cobrir les necessitats del personal. 
 

Agents implicats: sindicats, patronals, centres de treball,  
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya  

3.2 Convenis laborals i contactes amb visió 
de gènere que responguin a les necessitats de 
la vida quotidiana de les persones que treballen 
de nit

La majoria de convenis i contractes laborals aborden la nocturni-
tat en temes econòmics, en relació al plus que es rep per treballar 
en aquesta franja horària. Per hi ha una manca de sensibilització 
de com els torns de nit impacten la vida quotidiana, la conciliació 
de la vida laboral i familiar, o la salut. Per això, es proposa que es 
revisin convenis i contractes laborals per tal que responguin a les 
necessitats de la vida quotidiana, adaptant aquells drets que tenen 
les persones que treballen de dia, a la realitat de les persones que 
treballen de nit. Per exemple, és necessari revisar els permisos per 
raons de salut, per malalties de familiars de primer grau, lactància, 
permisos de maternitat i paternitat, vacances, etc. Però també es 
podrien revisar les jornades, reduint les 1.700 hores de treball anual.

Agents implicats: sindicats, patronals, centres de treball,  
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
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3.3 Revisió dels horaris de treball nocturn 
compatibles amb els horaris de transport públic

Una	opció	que	es	planteja	per	 reduir	 els	 impactes	de	 la	mobilitat	
nocturna a les dones que treballen de nit és la revisió dels horaris 
nocturns. Per exemple, en l’àmbit sanitari, les treballadores de la 
neteja del torn de nit actualment treballen de 22 a 5 i també hi ha 
un nou torn d’urgències a l’Hospital de Bellvitge que acaba a les 2 
de	la	matinada.	Seria	favorable	revisar	i	modificar	les	jornades,	per	
tal que l’hora de sortida fos més tard (23 a 6) o qüestionar torns 
que acaben a mitja matinada que comporten que només que puguin 
realitzar-los	persones	que	tenen	vehicle	privat.	En	definitiva,	revi-
sar els horaris de treball per a que en els horaris en que hi ha buits 
de transport públic, cap persona es trobi limitada per aquest factor. 

Agents implicats: centres de treball, sindicats, Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya 

3.4 Sensibilització sobre les desigualtats de 
gènere en congressos d’infermeria i medicina

Es proposa sensibilitzar tant al personal de l’àmbit sanitari com a 
la població en general a través de l’organització de taules de debat 
en congressos relacionat amb la salut, no només per visibilitzar els 
efectes diferenciats del treball nocturn a la salut de dones i homes, 
sinó també sobre les desigualtats en altres aspectes de la vida quo-
tidiana: mobilitat, seguretat, conciliació de la vida laboral i familiar, 
relacions socials, etc.

Agents implicats: Congressos i conferències en l’àmbit de la 
salut  

3.5 Coresponsabilitat social de les tasques 
reproductives

Elaboració i promoció de campanyes per fomentar la coresponsa-
bilitat en el desenvolupament de les tasques reproductives i de cura 
com una responsabilitat col·lectiva i social i no individual. Aques-
tes campanyes poden anar acompanyades d’una revisió dels horaris 
dels equipaments i serveis públics que permetin la conciliació de les 
diferents esferes de la vida tant de les persones que treballen de dia 
com de nit

Agents implicats: àrees d’igualtat dels municipis de l’AMB



NOCTURNES 78

Edita:  
Col·lectiu Punt 6  
Blanqueria 9, Bajos, local 2  
08003 Barcelona  
www.punt6.org

La publicació ha sigut possible gràcies al suport del Public Scholar 
Initiative	de	la	Facultat	d’Estudis	de	Postgrau	de	la	Universitat	
de British Columbia, i d’una subvenció a entitats 2016 de 
l’Ajuntament de Barcelona

Autores: Ángeles	Acien	Vilches,	Pilar	Bullón	Hidalgo,	Neus	
Capdevila Balletbò, Antonia García Coloma, Cristina Morales 
Fernández, Conchi Braojos, Laura Lozano Pintor, Susana Flórez 
Félez, Ana López Barrera, Txell Olivella i Salinas, Karina Muñoz, 
Zenobia Sabaté Lobé, Silvia Álvarez Fernández, Pilar Capitán 
Cortés, Yoli Roque Aguilera, Cristina López González, Rafaela 
Caballero Prieto, Núria Sauqué Pujol-Xicoy, Josefa Ramos Baeza, 
Mayte,	Laura,	Yoli	Triano,	Inés	Vallejo,	Lidia	Vares	Maldonado,	
Mercè Meroño Salvador, Felisa Pradas Plou, Marta Fonseca 
Salinas, Carla Alsina Muro, Sara Ortiz Escalante, Col·lectiu Punt 
6, Fundació Àmbit Prevenció, Ca la Dona, Secretaria de la Dona de 
CC.OO., Irídia

Fotografies: fetes durant les activitats del projecte o per algunes 
de les dones que treballen de nit

Il·lustracions: Tonina Matamalas
Disseny Gràfic: Odile Carabantes 



NOCTURNES 79



NOCTURNES 80

NOCTURNES
LA VIDA QUOTIDIANA DE LES DONES QUE TREBALLEN 
DE NIT A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

PILAR BULLÓN
 HIDALGO

ÁNGELES ACIEN 
VILCHES

NEUS CAPDEVILA 
BALLETBÒ

ANTONIA GARCÍA 
COLOMA

CRISTINA MORALES
 FERNÁNDEZ

CONCHI BRAOJOS

LAURA LOZANO 
PINTOR

ANA LÓPEZ 
BARRERA

TXELL OLIVELLA 
I SALINAS

KARINA MUÑOZ

ZENOBIA SABATÉ LOBÉ

SILVIA ÁLVAREZ 
FERNÁNDEZ

PILAR CAPITÁN 
CORTÉS

SARA ORTIZ 
ESCALANTE

MARTA FONSECA 
SALINAS

FELISA PRADAS PLOU

MERCÈ MEROÑO 
SALVADOR

LIDIA VARES 
MALDONADO

INÉS VALLEJO

YOLI TRIANO

LAURA

JOSEFA RAMOS 
BAEZA

NÚRIA SAUQUÉ 
PUJOL-XICOY

RAFAELA 
CABALLERO PRIETO

CRISTINA LÓPEZ 
GONZÁLEZ

COL·LECTIU PUNT 6

FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ

 CA LA DONA

SECRETARIA DE LA 
DONA DE CC.OO

IRÍDIA

CARLA 
ALSINA MURO

YOLI ROQUE 
AGUILERA

SUSANA 
FLÓREZ FÉLEZ

NOCTURNES 
LA VIDA QUOTIDIANA DE LES DONES QUE TREBALLEN DE NIT A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

MAYTE


