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3. EDITORIAL

Transitant cap a una  
altra vida possible

12-17. “NOMÉS UN NOU MODEL 
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44-49. ENTREVISTA YAYO 
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50-53. UNA ENERGIA NETA. 
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Virgili (URV)

32-33. SOLSONÈS. SOBIRANIA 
ENERGÈTICA A CO(O)P DE SOL

Joan Bernà Periodista i politòleg, 
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68-71. URBANISME FEMINISTA
PER A UNA TRANSICIÓ 
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Blanca Valdivia i Sara Ortiz 
Escalante Investigadores de 
la cooperativa d’arquitectes, 
sociòlogues i urbanistes 
Col·lectiu Punt 6
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Gustavo Duch Veterinari, 
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86-87. NOUS VALORS PER 
A UNA NOVA SOCIETAT?
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assessor en polítiques públiques

80-83. L’AGENDA 2030 I 
L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA: 
BUSCANT LES CRUÏLLES

Jordi Boixader Economista i 
politòleg, cap de la subsecció 
Innovació del Desenvolupament 
Econòmic (Diputació de Barcelona)

88-95. DEU LECTURES SOBRE 
LA TRANSICIÓ ECOSOCIAL

Redacció Nexe

84-85. ESBOSSAR UNA 
ESTRATÈGIA PER A LA TRANSICIÓ 
ECOSOCIAL A CATALUNYA

Gisela Torrents Ambientòloga, 
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Ivan Miró Sociòleg i soci de la 
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Les grans ciutats s’han convertit en agents depredadors que no tenen 
en compte ni les necessitats humanes ni la seva relació amb el medi. Per 
revertir aquesta tendència, el feminisme planteja una ciutat cuidadora, 
inclusiva, decolonial i amb perspectiva de gènere, que desplegui estratè-

gies al servei de la vida humana i la custòdia de l’entorn.

Text: Blanca Valdivia i Sara Ortiz Escalante

URBANISME FEMINISTA
per a una transició ecosocial
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L es ciutats no són espais neutres; són una producció 
cultural, i com a tal, reflecteixen els valors hegemò-

nics de la societat en què es troben. Avui dia, els valors 
que imperen són els d’un sistema capitalista i patriar-
cal, basat en la divisió sexual del treball, l’acumulació 
de capital i la maximització del benefici privat. Això fa 
que la configuració urbana hagi prioritzat les activitats 
productives per davant de les reproductives, comunità-
ries i personals, afavorint les vides de les persones que 
responen a un model de masculinitat heteropatriarcal.

D’acord amb aquest afany productiu, les ciutats han 
contribuït a un creixement que ha propiciat la ruptura 
de qualsevol vincle amb l’entorn natural, sense tenir 
en compte les conseqüències ambientals i socials que 
això provoca. L’esgotament i la destrucció de recursos 
energètics, orgànics i territorials ho ha fet palès: el 55 % 
de la població mundial viu en entorns urbans, i en el 
cas de l’Estat espanyol i d’Amèrica del Sud, aquest per-
centatge és superior al 75 %. De fet, es calcula que les 
ciutats consumeixen el 80 % de l’energia i produeixen 
el 60 % de les emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle, tot i que ocupen menys del 2 % de la superfície 
de la Terra.

DESCONSTRUIR PER SOSTENIR

Amb l’objectiu de promoure territoris més equitatius a 
escala social i ambiental, l’urbanisme feminista plan-
teja canviar les prioritats i posar la vida en el centre de 
les decisions urbanes. Això passa per valorar les nos-
tres activitats quotidianes, més enllà de les laborals i 
purament mercantilistes. En altres paraules, es tracta 
de visibilitzar i valorar les activitats domèstiques i de 
cura, per tal que es reparteixin entre tota la comunitat i 
deixin de recaure sobretot en les dones. 

Així doncs, és fonamental integrar l’esfera de les 
cures a l’urbanisme, tenint com a premissa que la vul-
nerabilitat és una característica innata, que situa les 
persones en una relació d’interdependència amb els 
altres, amb l’entorn i la naturalesa. El paper de l’urba-
nisme, doncs, consisteix en proporcionar un suport 
físic i social adient que satisfaci una xarxa complexa 
de cures essencial per sostenir la vida.

En aquest sentit, ja fa dècades que l’ecofeminisme 
i el feminisme decolonial critiquen el model de pro-
ducció i de consum imperant, que dona l’esquena a 
l’equilibri natural i al benestar humà. A més, consi-
deren que el model actual està vinculat a un sistema 
patriarcal que supedita la llibertat i els drets de la 
meitat de la humanitat. 

La crisi ambiental (pic del petroli, crisi climàtica, 
problemes d’accés a l’aigua, perjudicis de les substàn-
cies químiques en els humans) i la crisi de les cures 
(translimitació del temps, en particular en les dones) 

no deixen de ser part del sistema capitalista, patri-
arcal i colonial que ens du a la insostenibilitat i a la  
injustícia. És més, són les responsables directes del 
deteriorament de les condicions i la qualitat de vida. 
Així ho afirmen Yayo Herrero, Marta Pascual, María 
González i Emma Gascó a La vida en el centro: voces y 
relatos ecofeministas, en què ens recorden que la vida 
humana es desenvolupa en un medi natural —del qual 
depenem per existir i reproduir-nos— amb uns límits 
físics i una organització pròpia en cicles i cadenes trò-
fiques per tal de mantenir-se i perdurar.

En la mateixa línia, el feminisme decolonial denun-
cia la manera en què el model colonial, sustentat en la 
propietat privada i l’extractivisme, ha trencat i violen-
tat la relació orgànica entre les persones i els territoris. 
En resposta a aquest fet, les feministes indígenes i 
comunitàries defensen la visió territorio cuerpo-tierra, 
que consisteix a recuperar el cos de les dones com a 
acte polític per guanyar llibertat i defensar el territo-
ri-terra. I és que els cossos femenins s’han colonitzat 
com a objectes sexuals, quan són el primer territori per 
gaudir d’una vida digna, lliure i saludable. Es tracta 
d’un espai que no es pot entendre si no transformem 
els entorns urbans perquè no siguin ni depredadors del 
medi ni generadors de desigualtats i opressions. 

A més a més, amb referència a la noció d’ecodepen-
dència, és indispensable emmarcar els entorns urbans 
dins un context que ja ha sobrepassat tots els límits. 
Per tant, la planificació de la ciutat no es pot concebre 
en l’actual model de consum de recursos (econòmics, 
territorials, ambientals, energètics). Ben al contrari: 
s’ha de promoure un model que inclogui els límits 
naturals i els temps de les cures tenint en compte la 
mobilitat, la infrautilització residencial, la gestió de 
residus o el subministrament de serveis energètics.

UNA CIUTAT CONNECTADA I SOSTENIBLE

En els últims anys s’ha escrit molt entorn de l’urba-
nisme amb perspectiva de gènere. Però en un context 
de crisi global, no ens podem quedar amb accions o 
mirades parcials. Cal un canvi de paradigma que posi 
la sostenibilitat de les vides al centre. 

Segons la cooperativa d’arquitectes, sociòlogues i 
urbanistes Col·lectiu Punt 6, aquest nou paradigma és 
el de la “ciutat cuidadora”, és a dir, una ciutat que ens 
cuida i ens permet cuidar-nos, tant a nosaltres com als 
altres, i a l’entorn. Partint d’aquesta visió, convé menci-
onar els criteris necessaris perquè l’urbanisme cuidi el 
territori, amb el benentès que aquests han d’orientar-se 
al decreixement. Això implica, per exemple, reduir el 
domini dels vehicles motoritzats, que a banda de con-
taminar, provoquen accidents i inseguretat i fan un ús 
abusiu de l’espai públic. Només a Barcelona, aquest 



mode de transport ocupa el 70 % de l’espai públic, quan 
la mobilitat motoritzada representa el 20 % dels des-
plaçaments, el 75 % dels quals els fan els homes. 

La restricció dels vehicles motoritzats (cotxes i 
motos) significa, entre altres coses, el compromís de 
les polítiques amb la mobilitat sostenible, sigui a peu o 
en bicicleta, la qual cosa implica la creació d’una xarxa 
de transport accessible i assequible connectada amb 
els serveis i equipaments del municipi i que no pena-
litzi les persones que viuen a la perifèria ni les que es 
desplacin per fer tasques de cures. 

Però la mobilitat sostenible només és possible 
amb un entramat urbà que afavoreixi els recorreguts 
de vianants i amb carrers que connectin els diferents 
espais d’ús quotidià: els que són funcionalment útils 
(amb comerços i equipaments en plantes baixes) i els 
estrictament urbans, com ara bancs, ombres i fonts i 
una senyalització que faciliti els desplaçaments a peu.

S’ha demostrat que, quan les vianants són les pro-
tagonistes del carrer, els vehicles alenteixen la velocitat 
i les persones marquen el ritme. Davant d’això, l’ús de 
la bicicleta és fonamental, perquè reuneix diferents rit-
mes i cicles, permet entrellaçar recorreguts i ubicar-se 
en aparcaments segurs tant en la superfície com en les 
estacions de transport públic intermodals. Aquests 
traçats han de preveure iniciatives que evitin l’assetja-
ment viari de caràcter sexual o de gènere. 

En resum, cal reduir els desplaçaments en vehi-
cle privat i promoure la proximitat com a qualitat 

urbana, dotant els barris amb una xarxa d’espais 
públics, equipaments, serveis i xarxes de transport 
públic, amb vianants i ciclistes. D’aquesta manera, 
conservarem les trames existents i introduirem nous 
usos en àrees monofuncionals, siguin residencials, 
industrials o de serveis. 

Igualment, caldrà acabar amb el malbaratament 
territorial i comprometre’s amb la rehabilitació d’es-
pais i edificis, cosa que ha d’implicar mesures que 
penalitzin els habitatges buits i facilitin la cessió tem-
poral de solars buits per al seu ús i gestió comunitària. 
No oblidem tampoc l’aprofitament dels recursos exis-
tents, que ens permetrà incorporar nous usos en espais 
infrautilitzats a determinades hores del dia, com ara 
els patis, les biblioteques o els gimnasos de centres 
escolars. 

TEIXINT UNA NOVA COMUNITAT

La ciutat cuidadora per la qual apostem fa èmfasi en 
l’escala de barri i en una xarxa d’espais i sistemes de 
mobilitat que, per facilitar la vida de les persones, han 
d’estar distribuïts de manera homogènia. Es tracta 
d’una ciutat entesa com un territori cuidador en què 
les diferents administracions públiques cooperen i  
gestionen de forma més eficient els recursos econò-
mics i ambientals.

En aquest sentit, cal destacar la creació a Barcelona 
de la Xarxa comunitària de cures en l’entorn de l’habi-
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tatge, impulsada pel Col·lectiu Punt 6, on persones que 
resideixen a diferents tipus d’habitatge (cooperatiu, de 
lloguer o social) comparteixen les cures quotidianes i 
creen una xarxa de suport que atén les persones més 
necessitades. En aquesta línia, Col·lectiu Punt 6 plan-
teja crear espais de criança, cuines o bugaderies comu-
nitàries i utilitzar infraestructures ja existents com els 
bancs de temps, les xarxes d’intercanvi de roba o les 
xarxes de suport a gent gran que viu sola.

Parlem d’una ciutat que cuida l’entorn, minimitza 
la producció de residus i promou accions per la 
neteja de l’aire, una ciutat que posa en marxa actu-
acions que milloren la gestió del cicle de l’aigua, així 
com diverses iniciatives comunitàries i veïnals. En 
aquesta ciutat hi tenen cabuda els horts comunitaris, 
la Caixa d’Eines i Feines al barri de Sant Pere i Santa 
Caterina o la Xarxa de Segona mà de la Vila de Grà-
cia, que promouen la reutilització, l’intercanvi sense 
una transacció econòmica i la disminució del consum 

mentre enforteixen les xarxes de suport mutu. 
Quan ens referim a una ciutat cuidadora també 

parlem d’aquella que construeix corredors verds, 
recupera la flora i la fauna autòctona i crea refugis cli-
màtics que serveixen a la població davant de les grans 
onades de calor o del clima extrem. Parlem d’una 
ciutat que transforma les àrees verdes en espais de 
proximitat disponibles a escala de barri i accessibles 
a tothom. En aquest projecte, des del Col·lectiu Punt 
6 es proposa crear una xarxa de refugis climàtics i de 
cures combinant elements de vegetació i aigua amb 
d’altres físics i socials, com ara bancs visibles i cuidats 
entre tota la comunitat. 

Aquests són alguns dels criteris que l’urbanisme 
hauria d’integrar a fi d’afrontar la crisi ecològica i de 
cures actual. Són uns criteris desenvolupats a través 
d’una mirada que no pot ser autocomplaent, sinó que 
s’ha d’adaptar al context mentre es manté obertament 
ecofeminista i decolonial.—
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