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* El presente documento es parte del desarrollo teórico de la tesis doctoral de la autora “El 
género del espacio: calidad de vida urbana desde la perspectiva de género” 

 

Realización 

 

Blanca Gutiérrez Valdivia. Socióloga CPSV. 



Introducció 

Aquest treball forma part de la tesi doctoral de l'autora “El gènere de l'espai: qualitat 

de vida urbana des de la perspectiva de gènere”. Dins d'aquesta tesi s'estudien 

diversos casos d'estudi. Un dels casos d'estudi és el barri de la Mariola a Lleida. 

En aquest document es fa una descripció de les metodologies qualitatives aplicades al 

barri, fent primer una descripció de la metodologia i després dels resultats d'aquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observació participant 

Objectiu de la tècnica: 

Analitzar les condicions de vida de les persones i poder extreure conclusions sobre 

aquestes que em permetin elaborar uns indicadors. 

Procediment: 

Abans de realitzar l'observació s'ha realitzat un treball previ de diagnòstic en el qual 

s'ha treballat amb les dades estadístiques disponibles de la zona d'estudi. En aquest 

diagnòstic s'han analitzat dades sobre les característiques soci-demogràfics del barri 

procedents del IDESCAT (és la informació que s'ha presentat en l'apartat anterior). 

L'observació ha constat d'una anàlisi seqüencial en diferents espais per a diferents 

hores del dia (demà, migdia, tarda, nit) i en dies diferents (laborable, dissabte, festiu).  

Per recollir millor la informació i facilitar la posterior anàlisi s'ha treballat amb dues 

dimensions: dimensió física i dimensió social. La intenció d'aquesta segmentació de la 

informació és facilitar la seva sistematització i en cap cas segregar la realitat ni establir 

causalitats simplificadores. A continuació es detalla el que s'ha analitzat en cadascuna 

de les dimensions: 

-Dimensió física: accessibilitat per a persones amb diferents tipus de mobilitat, 

permeabilitat de l'espai, visibilitat, infraestructures, higiene, connectivitat amb altres 

espais, accés en transport públic, existència de mobiliari urbà que faciliti el 

desenvolupament de tot tipus d'activitats, estètica del lloc, manteniment… 

-Dimensió social: qui usen l'espai (gènere, edat, origen) amb qui, quantes persones 

utilitzen simultàniament l'espai, quines activitats realitzen, durant quant temps 

El treball de camp de les observacions s'ha fet entre els mesos de març i setembre del 

2012. Al mateix temps que s'han anat fent les observacions s'ha anat transcrivint la 

informació al diari de camp per a la seva posterior anàlisi.  

A més, per poder tenir un major coneixement del barri s'han realitzat dos tipus 

d'observacions: dinàmiques i estàtiques 



En les observacions dinàmiques s'ha recorregut el barri seguint diferents itineraris per 

poder analitzar de manera global quina espais utilitzen les persones i quins són els 

espais més concorreguts. 

A continuació es mostren els itineraris realitzats. 

Il·lustració 1 Mapa de l'itinerari 1 

 

Elaboració pròpia amb Google Earth 

Il·lustració 2 Mapa de l'itinerari 2 

 

Elaboració pròpia amb Google Earth 



Il·lustració 3 Mapa de l'itinerari 3 

  

Elaboració pròpia amb Google Earth 

 

Il·lustració 4 Mapa de l'itinerari 4 

 

Elaboració pròpia amb Google Earth 

 

 

 



Il·lustració 5 Mapa de l'itinerari 5 

 

Elaboració pròpia amb Google Earth 

 

En les observacions estàtiques s'ha observat determinats espais parant esment a les 

característiques físiques dels espais i a les característiques soci-demogràfiques de les 

persones usuàries. 

 

Els espais observats en el àmbit són: xarxes de mobilitat, equipaments, espais públics i 

eixos comercials. A continuació es detallen els espais per els espais observats segons el 

tipus d'espai: 

 

 

 

 

 



Taula 1 Espais d’estudi 

  La Mariola 

Espais públics Plaça dels Pagesos 
Jardins del Primer de 
Maig                    
Rambla de la Mercè 

Equipaments Centre Civic Mariola 
CAP Primer de Maig 
Escola Magi Morera i 
Galicia 

Xarxes de mobilitat Parada bus Plaça dels 
Pagesos             
Passeig Ronda Gran 

Comerç  Carrer de La Mariola 
Passeig Ronda Gran 

 

 

Il·lustració 6 Espais observats 

 

Elaboració pròpia amb Google Earth 

 



Resultats 

Aquesta tècnica m'ha permès fer-me una idea clara de la situació quant a l'ús de dones 

i homes dels diferents espais analitzats, facilitant i asseient una base empírica per la 

elaboració dels indicadors 

A continuació es detallen les principals conclusions relacionades amb cadascun dels 

aspectes observats: 

-ESPAIS PÚBLICS. En termes generals, les dones fan un ús més relacionat amb les 

tasques reproductives (cura de persones), mentre que els homes fan un ús més 

relacionat amb l'oci, el temps lliuro i la socialització. En l'ús de l'espai públic que fan les 

dones, la majoria de les vegades l'àmbit públic i el privat estan entremesclats. L'ús que 

fan les dones en l'espai públic és la majoria de les vegades d'activitats pels altres, i les 

activitats que desenvolupen els homes són per a si mateixos. A pesar que hi ha una 

persistència dels rols socials assignats als sexes, a poc a poc es veu que les conductes 

socials estan canviant, per exemple s'ha vist que cada vegada hi ha més pares que van 

a buscar als menors a l'Escola i també avis. És important destacar que hi ha altres 

variables (edat, situació laboral, persones a càrrec, tipus de mobilitat…) que incideixen 

en l'ús que fan les dones dels espais públics.  

En algunes zones del barri, els espais públics estan molt masculinitzats i gairebé a 

qualsevol hora del dia hi ha grups d'homes utilitzant-los. La masculinització dels espais 

públics pot limitar l'ús dels mateixos per part de les dones al sentir una percepció 

d'inseguretat. 

 

 

 

 

 

 

 



Il·lustració 7 Espais Públics observats 

 

Elaboració pròpia amb Google Earth 

 

-EQUIPAMENTS. En general l'ús segons el sexe està molt relacionat amb els rols de 

gènere i amb els equipaments que s'utilitzen en relació a tasques reproductives. Els 

usos són molt variats depenent del tipus d'equipament. En els CAP s'ha vist 

majoritàriament a persones que anaven soles o a dones que acompanyaven a menors 

o majors; l'ús de les escoles és més heterogeni i s'han vist molts pares i avis portant a 

nens i nenes al col·legi; El centre cívic és utilitzat més o menys amb igual intensitat per 

homes i dones. 

 

 

 

 

 

 

 



Il·lustració 8 Equipaments observats 

 

Elaboració pròpia amb Google Earth 

 

-XARXES DE MOBILITAT. Pel que s'ha observat el transport públic és més o menys 

utilitzat per homes i dones, encara que difereix l'horari, el tipus de desplaçament i si 

està o no acompanyat.  L'edat és una variable determinant en l'ús del transport públic, 

sent les persones majors les que més els utilitzen. 

En el cas dels recorreguts per als vianants, aquests són utilitzats més per dones que 

estan realitzant compres. La imatge general que s'ha pogut extreure del barri és que hi 

ha més dones caminant pel barri, tant al matí com a la tarda. La majoria d'aquests 

desplaçaments estan relacionats amb compren o amb portar als nens i nenes al 

col·legi.  Un exemple molt il·lustratiu és que a les hores d'entrada al col·legi es veuen 

un munt de dones travessant al barri acompanyant a nens i nenes. Molts d'aquests 

fluxos són fora del barri pel que s'ha deduït que un percentatge important de la canalla 

del barri vas agafar a col·legis localitzats en altres barris 

 

 



Il·lustració 9 Xarxes de Mobilitat observades 

 

Elaboració pròpia amb Google Earth 

 

-COMERÇ. Al barri no hi ha cap mercat ni mercat setmanal, així que s'han observat dos dels 

carrers amb més comerç del barri. Segons el que s'ha observat les dones utilitzen més els 

comerços de proximitat, sobretot el comerç bàsic (alimentació, farmàcia, fleca…). S'ha 

comprovat que les petites compres diàries són una manera d'establir relacions de veïnat, i que 

les dones com a usuàries són més proclius a aquest tipus de relacions També s'ha vist que 

són majoritàriament dones les que van a realitzar les compres fora del barri. Hi ha un 

repartiment més equitatiu en relació a petites compres quotidianes, com la compra del 

pa. 

 

 

 

 

 



Il·lustració 10 Carrers comercials observats 

 

Elaboració pròpia amb Google Earth 

 

El resultat principal de les observacions realitzades és l'ús realitzat per dones i homes 

en els diferents serveis urbans és diferent, i sembla que aquesta diferència està 

bastant relacionada amb el repartiment de les tasques reproductives segons el gènere, 

encara que també és important destacar que hi ha altres variables rellevants: edat, 

origen, situació laboral, tipus de mobilitat, persones a càrrec… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevistes en profunditat 

Aquesta tècnica aporta infinitat de matisos i detalls sobre el problema a investigar. El 

tipus d'entrevista que es va a realitzar és l'entrevista oberta, basada en un guió, 

caracteritzada per la preparació d'un guió de temes a tractar encara que sense 

preguntes molt estructurades, ja que la intenció és que la persona entrevista pugui 

aportar dades complementàries. 

L'avantatge d'aquesta tècnica és que permet l'obtenció de gran riquesa informativa, en 

les paraules i enfocaments de les persones entrevistades. A més ofereix el contrast o 

contrapunt qualitatiu als resultats obtinguts mitjançant procediments quantitatius i 

facilita la comprensió dels mateixos. (Vallés, 1999, pp196) 

Un altre avantatge d'aquesta tècnica és que permet descobrir “coses noves”, aspectes 

del problema investigable que es desconeixien, i que per tant no han estat explorats 

abans de fer les entrevistes. 

 

Objectiu de la tècnica: 

Analitzar les condicions de vida de les persones i poder extreure conclusions sobre 

aquestes que em permetin elaborar uns indicadors. 

 

Procediment: 

Aquesta tècnica també s'ha aplicat en l'àmbit de la Mariola per poder establir una 

relació entre les condicions materials de l'entorns i les condicions de vida de les quals 

parlaven les persones entrevistades. 

S'ha elaborat un guió d'entrevista amb aspectes molt generals sobre la vida quotidiane 

i les dificultats que té la persona entrevistada en els diferents espais (espais públics, 

equipaments, xarxes de mobilitat i comerços) 

S'han realitzat 4  entrevistes a dones que habiten a la Mariola amb característiques 

diferents (edat, origen, persones a càrrec).  



Els perfils de les dones entrevistes són els següents: 

-Dona marroquina d'uns 40 anys amb persones a càrrec  

-Dona autòctona d'uns 70 anys sense persones a càrrec  

-Dona autòctona d'uns 50 anys amb persones a càrrec  

-Dona autòctona d'uns 16 anys sense persones a càrrec 

Les entrevistes s'han realitzat entre els mesos de maig i setembre, i la durada de les 

entrevistes ha variat entre els 20-30 minuts. 

Resultats 

Les entrevistes m'han permès obtenir més informació sobre com és la vida de les 

dones al barri i sobre les dificultats que troben en el seu moment a dia en relació a 

l'espai urbà.  

A continuació es detallen les principals conclusions de les entrevistes: 

• En el dia a dia sembla que les persones no utilitzen molts espais diferents, El 

nombre d'espais augmenta quan hi ha persones a càrrec, ja que s'utilitzen els espais 

relacionats amb les cures com el col·legi o el parc. 

• La mayor parte de los desplazamientos los realizan a pie, esto es posible gracias a 

que el ámbito espacial cotidiano es el del barrio o el del entorno del barrio.  

• Les activitats reproductives tenen un paper fonamental en la jornada diària, 

independentment que es tingui o no persones a càrrec. L'activitat més comuna és 

anar a la compra. 

• En el cas de les dones que tenen càrregues familiars, això passa a ocupar el lloc 

central en el seu repartiment del temps i de l'ús de l'espai.  

• En gairebé totes les entrevistes han esmentat la percepció d'inseguretat dins del 

barri, per la qual cosa moltes de les activitats relacionades amb l'oci i la socialització 

les desenvolupen fora del barri. 



• La majoria es queixen que al barri no hi ha molta diversitat comercial, encara que 

realitzen les seves compres quotidianes en el Carrefour que hi ha al barri. 

 

 

 


