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RESUM DE LES CARTOGRAFIES REALITZADES PER LES DONES I DE LES INFORMACIONS RECOLLIDES ALS TALLERS SOBRE ELS ESPAIS DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ.

Anna Paricio és llicenciada en Psicologia per la UB (1997), post-
graduada en Medi ambient urbà i sostenibilitat per la UPC (1998) 
i màster en Intervenció ambiental: contextos psicològics, socials 
i de gestió per la UB (1999). 
És coordinadora del projecte “Les diferències de gènere en 
l’ús i el discurs de l’espai públic”, elaborat per l’IGOP, i docent 
d’Urbanisme participatiu amb perspectiva de gènere al Centre 
Bonnemaison i al màster Laboratorio de la vivienda del siglo XXI, 
a la UPC. Ha estat corealitzadora dels projectes “Recomanacions 
per la implementació de la perspectiva de gènere a la planificació 
urbanística” per a l’Institut català de les dones, i “La ciutat possi-
ble i desitjada per les dones: recerca per un disseny i planificació 
urbanística des d’una perspectiva de gènere” per a la Diputació 
de Barcelona, així com responsable de l’apartat de participació 
de l’Estudi del paisatge de les comarques gironines, elaborat pel 
departament de Paisatgisme de la UPC.
Actualment és consultora de les assignatures Psicologia social i 
Psicologia ambiental a la UOC i membre del grup de recerca UR-
BSIC (Ciutats en la societat de la informació i el coneixement).

Pep Vivas-Elias és doctor en Psicologia social per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (2004) i màster en Intervenció 
ambiental: contextos psicològics, socials i de gestió per la 
Universitat de Barcelona (1998).
Ha exercit com a professor associat de Psicologia a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (1999) i a la Universidad de 
Oviedo (2000-2001), impartint assignatures com Dinàmica 
de grups, Psicologia política i Psicologia ambiental.
Actualment és professor de Psicologia social als estudis de 
Psicologia i Ciències de l’educació de la Universitat Oberta de 
Catalunya, així com d’estudis de tercer cicle al departament 
de Psicologia social de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na. També és professor tutor del màster en Intervenció am-
biental al departament de Psicologia social de la Universitat 
de Barcelona i membre del grup de recerca URBSIC (Ciutats 
en la societat de la informació i el coneixement).
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TRENCANT DUALITATS
Fins fa un parell més o menys de dècades, la qüestió del disseny 
urbà es considerava una competència exclusiva dels professionals 
de l’arquitectura i l’economia. L’urbanisme s’ha anat transformant 
en incorporar elements transversals per oferir respostes integrals 
en les intervencions a les ciutats. Això ha estat potenciat amb 
el desenvolupament d’un marc normatiu que ha anat introduint 
mecanismes d’interacció amb la ciutadania (Fernández, Suñer i 
Soler, 2010) mitjançant diferents lleis d’urbanisme (Decret legis-
latiu 1/2005, de 26 de juliol, on s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme i Decret 305/2006, de 18 de juliol, on s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme). Usem, aleshores, el concepte 
d’urbanisme participatiu, que té com a objectiu recollir l’opinió de 
la ciutadania, de forma directa, en la presa de decisions quan es 
promou un canvi o una transformació territorial i urbanística en un 
entorn concret.

Qualsevol transformació urbanística provoca una sèrie d’efectes 
físics, econòmics, polítics, culturals i socials sobre el lloc on es 
desenvolupa. Des d’un punt de vista social, un dels més destacats 
és que qualsevol territori, un cop transformat i construït, no és 
un espai neutre: en el seu interior s’estableixen tota una sèrie 
de jerarquies d’usos i de prioritats, i s’afavoreixen determinats 
valors, a la vegada que s’anul·len d’altres. Històricament, des de 
l’urbanisme s’ha pres com a model a l’usuari masculí amb treball 
remunerat i amb capacitat adquisitiva. Per això, la ciutat s’adapta 
a ell, als seus moviments, als seus temps i a les seves necessitats 
(Borja, 2003). Així doncs, la “ciutadania” com a categoria no apor-
ta iguals drets de facto a tothom. Les mal anomenades minories 
s’enfronten quotidianament a diferents formes d’exclusió per raó 
del seu gènere, edat, ètnia o orientació sexual. Això és el resultat 
de definir com quelcom universal allò que és propi del grup domi-
nant (Sassen, 2003). 

El problema de fons és que la ciutadania s’ha construït en relació 
directa amb el món públic, amb un mercat de treball remunerat, 
visible i reconegut i aquest espai han estat assignat tradicional-
ment als homes. 

El món domèstic i privat, de la cura dels altres –assignat tradicio-
nalment a la dona– ha quedat fora del concepte de ciutadania, 
no és visible, no està reconegut i no es remunera (Muxí, 2006). 
Malgrat que s’evidencia aquest darrer raonament, quan es trans-
forma i es crea espai urbà no hem de caure en la perpetuació 
de l’assignació de rols femenins/masculins. L’urbanisme parti-
cipatiu significa una oportunitat magnífica per trencar aquestes 
dualitats. Mitjançant l’ús d’una sèrie de tècniques que fomenten 
la participació es tracta de recollir la visió de certs col·lectius que 
viuen i tenen l’experiència quotidiana de la seva ciutat, del seu 
barri, del seu carrer, etc. En certa mesura, l’urbanisme participa-
tiu possibilita no solament donar veu sinó també “fer visibles” 
certs col·lectius, que tenen unes necessitats i unes expectatives 
concretes sobre territori més immediat.

LES DONES PRENEN LA VEU A TRAVÉS DE LES CARTOGRAFIES 
SOCIALS I ELS ESCENARIS DE FUTUR
L’experiència que expliquem dóna la veu a les dones que viuen, 
o vivien, al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, per dissen-
yar i planificar urbanísticament (Cruells i Paricio, 2005), a partir 
d’usos reals i d’expectatives de futur, l’espai públic. L’ús de tèc-
niques de recerca (cartografies socials i escenaris de futur) va 
permetre reflexionar de forma crítica i fer propostes d’acció. La 
idea de fons era fer visible a l’espai públic el món domèstic i de 
cura de les persones i, alhora, posar de manifest com transfor-
mar l’espai públic del barri per trencar amb la “normalització” 
urbanística imposada.

Les tècniques que es van usar potenciaven la participació de les 
dones en els processos de detecció de necessitats i definició de 
propostes sobre espais urbans; a la vegada, integraven les seves 
aportacions per promoure la transformació social i la igualtat de 
gènere. En aquest projecte, tant per a les investigadores com per 
a les participants, el procés va ser més important que els resul-
tats. Per això vàrem treballar amb les cartografies socials i els 
escenaris de futur. 

Quan parlem de dones no volem caure en essencialismes, assu-
mint una única experiència femenina, un únic punt de vista. Les 
dones formen un grup heterogeni, ampli i divers. No hem de pas-
sar per alt les diferències de classe, ètnia, opció sexual o cultura. 
Això també es va tenir en consideració en treballar amb aquest 
col·lectiu dins del barri de la Mina: hi van participar dones de 
diferents ètnies, orígens, edats i condicions socioeconòmiques.

La cartografia social es va usar sota la premissa següent: qui 
habita el territori és qui millor el coneix. Es tractava de posar 
sobre un paper tot el coneixement acumulat pel col·lectiu de les 
dones per legitimar-lo. Els mapes són oberts, es poden canviar, 
ampliar, connectar les diferents variables, etc. Les cartografies 
socials són més aviat un procés que no un resultat i permeten 
una mirada multidimensional, física i social de l’espai públic.

El procés d’elaboració de les cartografies va consistir en:
1) Delimitació l’espai que es volia a cartografiar. 
2) Definició de les categories que volíem estudiar prenent com 
referent bàsic el concepte de vida quotidiana: mobilitat, equipa-
ments, comunicació/participació, convivència/seguretat. 
3) Recopilació de la informació: entrevistes individuals i/o gru-
pals, amb un guió d’enquesta breu i amb l’ajuda d’un mapa i uns 
gomets de colors i d’uns retoladors. 
4) Transposició i representació de la informació en el mapa.

El taller d’escenaris de futur té com a objectiu elaborar un diag-
nòstic de la situació present de les dones en relació a l’espai públic 
a partir d’una projecció futura, en negatiu i en positiu, en un espai 
de temps reduït. Es va contextualitzar a escala local, segons les 
necessitats del barri i les problemàtiques definides en el mateix. 
Així doncs, es posava l’accent en el futur i, per tant, en les poten-
cialitats i amenaces urbanes sobre les quals es podia intervenir. 
Va resultar una tècnica molt útil com a exercici per a l’elaboració, 
per estimular la creativitat, per a la recerca de consensos i la presa 
de decisions col·lectives.

BREUS REFLEXIONS FINALS
A la imatge podem veure com majoritàriament les dones van col.
locar els gomets vermells d’inseguretat en els marges del barri, 
excepte a la part que connecta amb Barcelona per la vessant oest. 
Aquests marges del barri descrits no es corresponen amb els lí-
mits administratius. També s’observa com aquests espais on es 
senten insegures no tenen equipaments propers ni són espais de 
trobada i corresponen a les fronteres que representen l’autopista, 
la ronda, la via de tren i els grans carrers (línia d’estrelles). Aques-
tes traves físiques, sumades a les diferències socials, fan difícil 
la relació amb els altres barris del voltant, segons ens expliquen 
les dones.

Als tallers es va denunciar la pèrdua de la platja com espai de tro-
bada i d’esbarjo (recordem que en els seus orígens el barri gaudia 
de les platges de Pequín i de Parapeto). Aquesta pèrdua es deu en 

gran part a causes físiques, com la construcció de grans infraes-
tructures no pensades pels vianants o el nou port esportiu. És per 
això que es demana l’obertura d’una rambla que arribi fins al mar, 
representada amb una línia vertical a la imatge.

Infraestructures per a la vida quotidiana, com les botigues de pri-
mera necessitat i de roba, o escoles són situades fora del barri. 
Dels tallers es va desprendre el desig de crear un barri autosufi-
cient no depenent de grans superfícies (Diagonal Mar, Decathlon, 
etc). La proximitat d’equipaments i serveis es va descriure com 
una necessitat primordial. Per això, són molt ben valorats els ser-
veis públics: piscina, biblioteca, CAP. També es reclama una xarxa 
d’autobusos que connecti l’interior del barri amb els altres barris 
i reforci les mancances del metro, eix central de la mobilitat de la 
zona.

La Mina ha estat un barri lluitador i la seva associació de veïns 
i veïnes ha estat molt reivindicativa des dels anys setanta; en 
l’actualitat, la Plataforma d’entitats i veïns de la Mina aglutina 
tot un moviment veïnal i associatiu (a la imatge observem com 
les dones la van situar com a centre de totes les comunicacions). 
Això, unit a una xarxa associativa diversa i rica (al mapa van situar 
algunes de les seves associacions de dones, com les Adrianes, 
les Iris o Alfacostura), fa que ens trobem davant un barri amb una 
identitat forta i definida. Als treballs va sorgir un clar sentiment de 
pertinença al barri i una valoració molt positiva d’aquest, malgrat 
el relat d’alguns problemes de convivència i sobretot de civisme, 
relacionats amb la neteja.

Les participants en el projecte van descriure els estrets lligams so-
cials i van expressar la percepció que tothom es coneix. Aquests 
dos factors fan que es produeixi un sentiment de seguretat i de 
bona qualitat de vida al barri. Aquesta realitat contrasta força amb 
la imatge que es dóna als mitjans o que es té des d’altres barris, 
tema que preocupa als veïns i veïnes. •

Referències bibliogràfiques:
Borja, J. (2003). La ciudad conquistada. Madrid: Alianza Editorial.
Brugué, J. (2010). Pròleg. “Urbanisme i participació: una estranya 
parella?” A C. Fernández, G. Suñer, G. i C Soler (2010). Cap a una es-
tratègia participativa en urbanisme. Reflexions sobre un urbanisme 
participatiu de qualitat. Barcelona: Fundació Segle XXI. (p. 8).
Cruells, E. i Paricio, A (2005). La ciutat possible i desitjada per les 
dones: recerca per un disseny i planificació urbanística des d’una 
perspectiva de gènere. Ajudes a la recerca Francesca Bonnemaison, 
Diputació de Barcelona.
Muxí, Z. (2006). “Ciudad próxima. Urbanismo sin género”. Ingenie-
ría y territorio, 75, (p. 68-75).
Sassen, S. (2003). Contrageografías de la globalización. Género y 
ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Madrid: Traficantes de 
sueños. 

Les tècniques que es van usar 
potenciaven la participació de les 
dones en els processos de detecció 
de necessitats i definició de 
propostes sobre espais urbans; 
a la vegada, integraven les seves 
aportacions per promoure la 
transformació social i la igualtat 
de gènere.

L’urbanisme participatiu té com 
a objectiu recollir l’opinió de la 
ciutadania, de forma directa, en la 
presa de decisions quan es promou 
un canvi o una transformació 
territorial i urbanística en un 
entorn concret.

La millora del barri de La Mina


