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Referències

Guia Urbanisme i gènere: la ciutat per a la vida quotidiana
Direcció de Programes de Dones. Ajuntament de Barcelona

La guia Urbanisme i gènere elaborada per 

Isabel Segura i Soriano i editada per 

la Direcció de Programes de Dones de 

l’Ajuntament de Barcelona recull, en la 

seva introducció, una breu síntesi his-

tòrica de les aportacions que les dones 

han fet al coneixement i l’anàlisi de les 

ciutats i una breu història recent de les 

dones de la ciutat de Barcelona, que 

ens mostra com, a partir de les seves 

realitats, amb les seves reivindicacions 

(com el dret a un habitatge digne, a 

una ciutat accessible, a la seguretat i al 

desenvolupament de serveis públics) i 

les seves accions col·lectives, han contri-

buït a la millora de la qualitat de vida 

del conjunt de persones que viuen a la 

ciutat de Barcelona.

L’autora, amb la seva mirada, ens 

proposa un exercici de reconeixement 

de l’autoritat femenina i de la impor-

tància de les necessitats de la vida 

quotidiana com a fonament de la vida 

pública i comunitària de la ciutat i 

ens insta a la participació, com a eina 

de responsabilitat social i col·lectiva. 

A més, no només ens aporta una nova 

manera de veure i interpretar l’espai 

públic, sinó que ens proporciona un 

seguit de recomanacions per tal d’ade-

quar la ciutat a les necessitats de la 

vida quotidiana. 

Així, la guia inclou criteris generals 

que, des de fa anys, dones de diversa 

procedència han posat de manifest a 

través de congressos, publicacions i 

tallers, com ara les Jornades Catalanes 

de la Dona o la Carta europea de les dones 

i la ciutat, així com altres referències 

bibliogràfi ques. Per acabar ens proposa 

redescobrir els nostres barris per mitjà 

de dues guies d’avaluació: una sobre 

la seguretat i l’altra sobre la mobilitat, 

plantejades com dues activitats per dur 

a terme en grup i que poden convertir-

se en una activitat lúdica i analítica 

que ens permeti compartir i projectar 

una mirada crítica per contribuir a fer 

noves millores en el nostre entorn per-

sonal i comunitari. 
 


