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Creiem que aquesta Llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles pot 
contribuir de manera efectiva en termes de justícia social, ambiental i territorial al nostre 
país. 

Però volem aprofitar la oportunitat d’estar avui en aquesta compareixença per compartir 
els nostres dubtes i inquietuds sobre el contingut i posterior desplegament de la llei.  

En primer lloc, volem recordar que la conformació de les nostres ciutats i dels nostres 
pobles és androcèntrica i que ha reproduït les injustícies de un sistema capitalista i 
patriarcal que prioritza el treball productiu i el benefici econòmic, però que no té en 
compte la sostenibilitat de la vida ni les cures. La planificació territorial i la configuració 
i el disseny dels espais determinen la vida quotidiana i la qualitat de vida de les 
persones. 

Els nostres territoris s’han desenvolupat prioritzant un tipo de subjectes i experiències, 
invisibilitzan la heterogeneïtat social i generant desigualtats perquè els nostres entorns 
no ens proporcionen un suport físic adient per a totes les activitats i necessitats que 
tenim en el nostre dia a dia. Per concretar, la forma en que s’han construït les nostres 
ciutats i pobles té un impacte directa en les desigualtats en termes de gènere, per 
exemple en la distribució desigual de temps, en la percepció d’inseguretat i el dret a 
gaudir de l’espai públic amb llibertat i autonomia, en l’accés a l’habitatge o en la 
dificultat per accedir a llocs de treball. 

Respecte al contingut de la llei, considerem que a aquestes alçades parlar d’urbanisme 
inclusiu, i no directament d’urbanisme amb perspectiva de gènere, reforça la idea de 
que una part de la població necessitem que algun altre, el que té el poder, ens inclogui. 
Tenim en compte que les dones som el 51% de la població de Catalunya, no volem que 
ningú ens faci el favor d'incloure'ns, el que volem és que deixin d'excloure'ns.  

Per altre banda, tot i que valorem molt positivament que el text inclogui referències a 
les desigualtats de gènere i d’integrar una perspectiva de gènere i generacional en 
l’urbanisme, creiem que per facilitar una correcta aplicació de la llei al territori en aquest 
sentit, es necessari poder concretar una mica més de què s’està parlant. 

Trobem a faltar referències explicites a la percepció de seguretat en l’espai públic entre 
homes i dones. Avui a Catalunya sabem que moltes dones continuen autolimitant els 



 

seus recorreguts per por; sabem que un 57% de usuàries del transport públic han patit 
assetjament o violència al menys una vegada en els darrers dos anys, al transport públic 
en els dos últims anys, però lluny de voler revictimitzar a les dones i estigmatitzar els 
espais públics i sabem que incorporar criteris de gènere en el disseny dels espais: 
garantir la visibilitat, la vigilància informal, la senyalització, la vitalitat, la equipació i 
l’enfortiment de la comunitat contribueix de manera directa i efectiva en la millora de 
la percepció de seguretat de les dones i de tota la població. 

Les dones catalanes dediquem el doble de hores que els homes als treballs de cures, a 
més sabem que el 85% de les persones cuidadores de persones malaltes i grans son 
dones. Això en uns territoris que s’han dissenyat partint de la dicotomia públic-privat 
que vincula l’espai domèstic amb les cures i l’espai privat amb la esfera productiva i que 
mai no ens ha proporcionat un suport físic adequat per donar resposta a la vulnerabilitat 
que és innata a la vida, simplement per poder fer totes les activats de cures que 
desenvolupem als espais públic, quan anem a buscar a la nostra filla a l’escola, a fer la 
compra o a acompanyar a la nostra mare al centre de salut. Aquesta manca de suport 
físic a les cures penalitza especialment a les dones. Per tant, la normativa ha d’incloure 
que quan es fan intervencions de millora als espais públics s’han de posar elements com 
bancs, ombres, fonts, lavabos públics que son les infraestructures bàsiques per la cura, 
i a més introduir criteris perquè la xarxa d’espais públics, equipaments i serveis al 
territori siguin de proximitat i estiguin connectats.  

També considerem necessari incloure criteris de gènere quan es parla de la millora de 
la xarxa de transport públic. Les dones representen els 62% de les usuàries del transport 
públic però tenim una xarxa que continua prioritzant els horaris i els recorreguts per 
anar a la feina però que menysvalora les necessitats dels desplaçaments vinculats amb 
les cures, a més tenim una xarxa que genera desigualtats territorials perquè hi ha molts 
municipis on no es pot arribar en transport públic i això penalitza especialment a les 
dones que fan menys us del cotxe. 

A part d’aquest temes més específics creiem que és important incorporar una 
perspectiva de gènere transversal en tota la llei, perquè quan parlem de transició 
energètica, no ens poden oblidar que les dones son les principals afectades per la 
pobresa energètica; perquè quan parlem d’activitats econòmiques, tampoc ens podem 
oblidar que hi ha més dones en situació d’atur, que el biaix de gènere en els salaris 
persisteix, i que encara existeix una segregació vertical i horitzontal en el mercat laboral 
que fa que les dones estiguin als sectors més precaritzats i fora dels llocs de pressa de 
decisions 

També ens preocupa de quina manera els municipis aplicaran la perspectiva de gènere 
si no s’assegura una formació específica als equips tècnic. La perspectiva de gènere a 
l’urbanisme no és un àmbit subjectiu, es un coneixement concret i especialitzat amb 



 

una llarga genealogia teòrica i pràctica i amb tot un seguit de metodologies, eines i 
criteris per poder aterrar-se.  

Per poder fer un correcte seguiment del desplegament de la llei creiem que es necessari 
incorporar eines d’avaluació, com indicadors qualitatius, per poder mesurar l’impacte 
de les actuacions sobre la vida de les persones i a més l’impacte diferencial entre homes 
i dones, i no només indicadors quantitatius que contabilitzen el numero d’actuacions o 
els pressupost però que ens aporten poca informació sobre el projecte ha millorat 
d’alguna manera la vida de les persones. 

Per últim, considerem que perquè aquesta llei no contribueixi a generar noves 
desigualtats, és imprescindible aplicar una perspectiva de gènere interseccional, 
perquè sabem que la realitat i oportunitats de les dones és molt diferent i que hi ha 
altres estructures que es creuen amb el gènere i que generen opressions com poden 
ser el procés de racialización, la classe social, la pobresa, la monomarentalidad, la 
diversitat funcional, la edat o la identitat sexual.  

Com assenyala Clara Greed, la planificació urbanística pot ser qualsevol cosa que 
vulguem, no és una cosa que estigui prefixat, no és un do de Déu, sinó una creació de 
realitats per a dones i homes.  

És el moment de canviar les realitats, construint una societat més justa erigida sobre els 
pilars d'una ciutat cuidadora que canviï radicalment els principis en què s'ha basat el 
nostre model urbà 


