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LA CIUTAT FEMINISTA, 
LA CIUTAT PER A TOTES

L’urbanisme feminista, lluny d’estar centrat 
únicament en les dones, vol pensar qui viu, 
com ho fa i quines necessitats hi ha en els 
territoris que habitem des d’una perspectiva 
multidisciplinar.

Les ciutats són, han estat i es preveu que siguin 
les majors agrupacions de població i activitats 
econòmiques, esdevenint l’expressió de les 
nostres societats, les seves potencialitats i els 
seus límits.

En aquest sentit, un topall amb el que es troben 
les nostres àrees urbanes és un caràcter 
definit per una inspiració fortament patriarcal 
i capitalista. Aquest fet actua en detriment 
no només de les dones, també ho fa contra 
la classe treballadora, les persones migrants, 
la gent gran o les persones amb diferents 
orientacions sexuals o maneres de socialitzar 
que no són les heteronormatives.

Els espais s’han dissenyat, al llarg dels anys, 
perpetuant els rols que socialment ens han 
estat inculcats, i precisament una de les 
crítiques feministes a l’urbanisme és que centra 
el seu disseny, majoritàriament, en el subjecte 
privilegiat del neoliberalisme: l’home blanc, 

adult i adinerat, que va de casa a la feina i de la 
feina a casa.

Durant els anys setanta, es va començar 
a teoritzar i a indagar sobre l’urbanisme 
feminista, que no començaria a aplicar-se 
fins els anys noranta. Lluny d’estar centrat 
únicament en les dones, es centra en pensar 
qui viu, com ho fa i quines necessitats hi ha 
en els territoris que habitem. L’urbanisme 
feminista, lluny d’estar centrat únicament en 
les dones, vol pensar qui viu, com ho fa i quines 
necessitats hi ha en els territoris que habitem 
des d’una perspectiva multidisciplinar.

Per tant, l’urbanisme amb perspectiva de 
gènere vol posar al centre de les polítiques 
urbanes les necessitats de les persones.

Un dels exemples més desenvolupats el 
trobarem a la ciutat de Viena, al districte de 
Mariahilfer, on fa dues dècades l’Ajuntament de 

la ciutat ha estat implantant un programa on les 
actuacions s’executen pensant en la diversitat 
de les persones que hi viuen. Així doncs, 
s’han fet millores en temes com la seguretat 
(millorant la il·luminació), la mobilitat (ampliant 
voreres, eliminant aparcaments en superfície 
per facilitar el passeig de la ciutadania), i en 
socialització, tant al carrer (amb bancs encarats 
per facilitar les converses) com en espais 
privats (cases amb portals i vestíbuls més 
amplis que afavoreixin trobades).

I és que els habitatges també s’haurien de 
dissenyar tenint en compte serveis que cuiden 
i aporten benestar a les que hi vivim, amb 
espais per poder guardar bicicletes o cotxets 
per a infants, buscant dissenys que no aïllin 
les persones en zones concretes com la cuina, 
on es puguin compaginar tasques de cura i la 
socialització.

Sigui com sigui un dels reptes dels temps que 
vivim serà construir, rehabilitar o reconstruir 
unes ciutats on sigui quina sigui la nostra 
condició s’hi potenciï una vida digne, autònoma 
i segura.

Per on començar?
• Reivindica a les administracions locals que incloguin una perspectiva de gènere en les seves 

polítiques urbanes

• Informa’t dels diferents moviments veïnals que tens a prop i ves a processos participatius, fes 
sentir la teva veu quan es dissenya el teu entorn

• Inclou la perspectiva de gènere en el teu entorn i escampa la visió a les persones que tens més 
a prop

Més informació

http://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca
https://punt6.files.wordpress.com/2011/03/dones-treballant-final-baixa.pdf
https://www.arquitectes.cat/
http://www.pikaramagazine.com/2016/01/la-leyenda-de-la-ciudad-feminista/
http://www.punt6.org/ca/

