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FORMACIÓ DE SEGURETAT, ESPAI PÚBLIC I GÈNERE 

Ajuntament de Barcelona  Setembre 2013 

Tècniques: Zaida Muxí i Marta Fonseca, arquitectes del Col·lectiu punt 6. Experta 

convidada Alba García, tècnica en seguretat i gènere. 

 

Objectiu de la formació 

L’objectiu del curs ha estat explicar i desenvolupar les eines per fer una marxa 

exploratòria amb perspectiva de gènere, ja que aquest tipus de marxa són essencials 

per fer una Auditoria de seguretat amb perspectiva de gènere. El curs està compost 

per parts teòriques que transmeten conceptes claus per incorporar la perspectiva de 

gènere i per parts pràctiques que donen visibilitat i permeten experimentar l’aplicació 

de les qüestions teòriques a les marxes exploratòries. Els conceptes i l’experimentació 

contribuiran a les pràctiques quotidianes de les diferents persones tècniques que 

participen. 

Participants 

Reconeixem un grup més o menys homogeni en edat, ocupació i característiques 

socials. Respecte a la perspectiva de gènere, tenen diferències de coneixement sobre 

el concepte i sobre la seva utilització com paràmetre que pot ajudar a definir accions a 

favor de la seguretat als espais públics. 

Han participat 18 persones, entre elles, 15 dones i 3 homes. Cinc dones dels Serveis 

de Prevenció;  tres dones i un home del CIRD; tres dones Tècniques de Dones; dos 

dones de la Guàrdia Urbana; una dona tècnica de Formació Gerència PSM i dos 

homes tècnics, un d'Espais Verds i Biodiversitat i un altre tècnic de Barri.   

Per començar, em parlat de l’experiència quotidiana que tenim dels llocs on vivim. 

Hem preguntat, per exemple: teniu persones sota la vostra cura? podeu identificar 

llocs insegurs a l’espai urbà que utilitzeu? En el grup som majoria aquelles i aquells 

que tenim i cuidem filles i fills que tenen entre 2 i 16 anys. Hi ha també dones amb 

filles i fills que ja fan la seva vida entre 18 i 30 anys, altres sense persones sota la seva 

cura i ningú s’ocupa de gent gran.   
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Tenim un grup divers respecte als llocs on vivim:  en barris de la ciutat, en 

urbanitzacions o en ciutats pròximes com Terrassa, és a dir, vivim en diferents  

entorns, cadascun amb les seves pròpies particularitats. Hi ha interès per la 

incorporació del gènere com eina d’anàlisi transversal als seus treballs. Consideren 

Barcelona una ciutat segura i tenen poca percepció d’inseguretat, això els fa pensar 

que la percepció d’inseguretat per tothom també es baixa.  

De l’experiència particular surten molts aspectes amb els quals ens interessa treballar 

al curs, per evidenciar com influeix la perspectiva de gènere en la comprensió dels 

espais i dels fenòmens urbans: l’apropiació diferenciada de l’espai urbà segons dones i 

homes, segons edats, segons els horaris d’ús, etc.; les característiques físiques que 

col·laboren o no amb la percepció d’inseguretat; la seguretat en la mobilitat, per 

exemple, opcions i possibilitat de triar. 

Desenvolupament de la formació 

Part 1: preparació de la marxa exploratòria 

DIA 1 

Com a primer pas s’ha fet una presentació de cada persona del grup, incloses les 

tècniques de formació, per valorar l’experiència pròpia i exposar expectatives 

particulars o vinculades al lloc de treball que pot generar aquest curs. 

Es comença fent exercicis de sensibilització per visualitzar de manera més inconscient 

o lúdica els prejudicis i les diferents perspectives des de les que es poden avaluar la 

percepció d’ inseguretat. 

El primer exercici fa visible percepcions sentides per dones i homes en situacions 

quotidianes. Aquestes percepcions poden ser apercebudes de maneres molt diferents 

segons les nostres variades condicions (edat, sexe, situació econòmica…). Es tracta 

d’un exercici de sensibilització per a revelar com situacions ordinàries o quotidianes 

afecten de manera diferent a la percepció d’inseguretat de persones, tant si són del 

mateix sexe com si no. I com aquesta percepció condiciona activitats, recorreguts, i en 

definitiva fer ús del dret a la ciutat 

Descripció:  “Amb  els  ulls  al  clatell”:  les  persones  participants  es  posen  en  rotllana  
dempeus. Se’ls hi explica que hauran de tancar els ulls i que la facilitadora anirà dient 
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frases que  representen  situacions  i percepcions que es poden viure a  la ciutat. Amb 
cada frase, les persones que es sentin identificades s’asseuran i les que no romandran  
dempeus. Al final es reflexiona, fent palès que aquestes percepcions són sentides per 
dones i homes de manera diferent. Que són situacions quotidianes, que moltes dones 
viuen a diari. Es un exercici per escalfar i endinsar‐nos en el tema. 
 

El segon exercici, exposa i replanteja, mites i prejudicis que atorguen rols a les dones, 

a les persones encarregades d’ atendre la violència contra les dones i a la societat en 

general.  

Descripció: “Mites i prejudicis” Es divideixen en grups de 3 a 5 persones, se’ls hi passa 
a  cadascun  una  situació  relacionada  amb  temes  de  percepció  d’inseguretat  i  es 
discuteixen en petit grup. Després, un o una portaveu, presenta  la  situació que han 
discutit a la resta del grup i es debat entorn al paper donat per “els mites i prejudicis” a 
les dones i a la gent encarregada d’atendre la violència contra les dones. 

 

Xerrada 1: Introducció al concepte d’Urbanisme i Gènere. La seguretat com un dels 

temes inclosos en l’ Urbanisme amb perspectiva de Gènere, però no l’únic. Definició 

de conceptes: crim, violència de gènere, percepció d’(in)seguretat i presentació de 

teories d’abordatge de la seguretat. 

DIA 2 

Xerrada 2: Especialista convidada, Alba García, Técnica en Seguretat i Gènere. 

L‘objectiu d’aquesta xerrada és valorar i posar sobre la taula la necessitat de trobar 

camins transversals entre treballs fonamentals per l’anàlisi, la proposició, el 

desenvolupament i l’ avaluació de la seguretat des de diverses disciplines.  

Xerrada 3: Metodologies utilitzades en Auditories de seguretat des de la perspectiva 

de gènere: caminades exploratòries, grups de discussió, enquestes al carrer, 

enquestes de percepció i exposició d’exemples d’auditories en: Canadà, Argentina, 

India, País Basc, Catalunya. 

Xerrada 4: Eines desenvolupades pel Col·lectiu punt 6 per reconèixer i valorar 

l’experiència que tenim dels llocs on vivim, vincular el coneixement femení derivat dels 

rols de gènere i visualitzar les aportacions d’aquesta perspectiva per ajudar a la 

configuració d’espais segurs.  

Preparació de marxa exploratòria: explicació i lliurament del DUG (Diagnosi urbana 

amb perspectiva de gènere): una eina per la observació i l’anàlisi dels entorns urbans 
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des d’una perspectiva de gènere. L’objectiu és preparar la observació, ja que es tracta 

de llegir la ciutat amb una perspectiva no acostumada, posant en relació variables de 

diferent tipus. Es treballa la definició i els objectius de les marxes exploratòries. Les 

tres marxes segueixen el mateix recorregut i serveixen per visualitzar i viure la 

diferència dels espais segons les hores, el medi físic i les activitats. El primer 

recorregut s’havia proposat a les 7:00 del matí, però es va acordar fer-ho mitja hora 

més tard. Considerem que aquesta modificació no ha estat convenient ja que canvien 

molt els espais i la vida de la ciutat en aquesta mitja hora. 

 Part 2: Marxes exploratòries 

DIA 3 

Realitzem tres sessions, mati, tarda i nit, per poder experimentar i observar com és 

l’espai i la vida al barri als diferents moments del dia. Es proposa portar càmera 

fotogràfica individual per registrar els recorreguts segons la seva pròpia mirada. 

 

Durant el recorregut vam decidir, fer algunes bifurcacions de camins, dividint el grup en 

dos, per considerar que era important la complementarietat de les opcions i per que 

sent molt properes, presentaven característiques molt diferents. 
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Per recollir les observacions fetes es va portar una matriu a on es posen en relació els 

aspectes més físics de la quotidianitat amb les qualitats que han de complir els espais 

per millorar la seguretat als entorns. Aquestes qualitats fan referència als sis principis 

proposats en Montreal pel disseny d’espais segurs des de la perspectiva de gènere. La 

seguretat i la participació es llegeixen en les accions resultants d’aquesta matriu. 

               

       
Exemples de matriu emprada 
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El grup fa observacions on es verifica que el desconcert inicial respecte al que significa 

abordar la seguretat amb perspectiva de gènere, ha estat superat i que les i els 

participants poden fer aportacions des d’una perspectiva de gènere per a analitzar i 

proposar la millora de la seguretat als entorns urbans.  

Algunes de les qüestions aportades o revelades són: “els camins que relacionen 

activitats no són clars”; “les relacions entre àmbits municipals no es donen de forma 

que es pugui treballar de manera pluridisciplinar i transversal. Es detecta la necessitat 

d’un urbanisme que valori les aportacions des d’aquesta perspectiva per incloure 

aspectes que han estat exposats relacionats amb el coneixement que tenim les dones 

dels llocs a on vivim. S’ha plantejat moltes vegades la dificultat de dialogar en igualtat 

de condicions amb els tècnics i tècniques que des de l’àmbit de l’urbanisme defineixen 

els espais de la ciutat.”  
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Exemples generals d’aportacions: 

  

   
Reportatge fotogràfic d’observacions favorables 

Per millorar la visibilitat a l’ entorn: cuidar l’ ubicació i l’altura de murs a la sortida del 

metro (mobilitat); definir el tipus de reixa al parc i l’alçada de la vegetació perquè 

impedeixen relacionar l’andana amb les activitats interiors (espais públics); la façana 

de la biblioteca al carrer no dona vincules visuals per sentir-se acompanyada 

(equipaments); vincular visualment els espais compartits d’habitatges, per exemple 

zones enjardinades, amb el barri (habitatge), etc. 

Per millorar la vigilància informal: elements físics, com finestres, portes en planta 

baixa, miralls en carrerons o angules de visió que permitent “un cop d’ull” entre el 
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veïnatge (espais públics, equipaments, habitatges); activitats que donen suport i 

acompanyament en diferents franges horàries, al mati, a la nit (mobilitat, serveis), etc. 

Per millorar el suport a les xarxes quotidianes: millorar il·luminació i accessibilitat als 

camins que vinculen activitats (espai públic, equipaments, habitatges);  “¿com es mou 

la gen gran per un relleu inclinat?”; donar facilitats perquè l’ús de la bici sigui una opció 

a les escoles (equipaments), etc. 

Per millorar la senyalització: establir criteris clars per orientar l’ ubicació en general 

d’equipaments i serveis o senyalitzar opcions de mobilitat dintre del barri o en relació a 

la ciutat; etc. 

Per millorar la vitalitat a un entorn: el relleu presenta dificultats a les que es necessari 

plantejar alternatives d’ús per no deixar espais abandonats i sense activitat; els espais 

de relació han de tenir en compta les característiques físiques i dependents de les 

persones: un parc infantil, la ubicació de bancs, l’ ubicació d’ ombra o l’ elecció de 

materials per construir un entorn net i acollidor;  etc. 

Per millorar els entorns comunitaris: valorar el tancament i els horaris del llocs de 

trobada en relació a les activitats que vinculen (espai públic, equipaments i serveis); 

proveir opcions de mobilitat per facilitar activitats quotidianes i donar autonomia, etc. 
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Al finalitzar vam exposar les nostres observacions de la marxa exploratòria, aclarint 

que aquestes aportacions haguessin estat més adequades i coneixedores de totes les 

condicionants si comptéssim amb la participació de les dones que viuen en aquest lloc 

quotidianament, ja que la nostra observació continua sent parcial. 

La marxa exploratòria es una eina adequada per treballar la seguretat a les Auditories 

perquè:  

• Es fa des de la experiència directa de les dones que hi habiten els entorns 

analitzats. 

• Incorpora la perspectiva de gènere. 

• Apodera l’experiència individual i comunitària que tenim dels llocs a on vivim, 

visualitzant el dret de les dones a la ciutat i al ús de l’espai públic. 

• Fa un reconeixement de l’espai i de les activitats per valorar la (in)seguretat 

que no deriva dels delits tipificats. 

• Identifica característiques físiques, socials i mediambientals, per millorar la 

seguretat i reduir la percepció d’inseguretat. 

• Dona pautes per aprendre a observar, analitzar i obrir plantejaments 

transversals entre participants de diverses disciplines. 

 

A mode de comentaris finals 

• Com que encara avui hi ha grans diferències entre participants respecte a 

l'abordatge del gènere com paràmetre d'analisis, considerem necessària la 

insistència i l'exposició de la part teòrica, perquè visualitza culturalment el que 

som com a societat i s'obren discussions que evidencien aquestes diferències i 

el treball que tenim per fer. 

• Per properes edicions d'aquesta formació, introduirem en la part de 

sensibilització, un exercici pràctic on explicar aproximacions pròpies realitzades 

en els llocs de treball. En aquesta ocasió van sortir qüestions interessants com: 

què aporta un canvi en els protocols d'atenció?, què succeeix quan es reubica 
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un servei com els SIAD?, que val la pena contrastar dades d'interior amb dades 

d'atenció a les urgències dels hospitals. 

• La formació ha remogut plantejaments, exemplificant possibles accions i 

generant inquietuds pel que fa a la recerca de com incidir des dels llocs de 

treball. 

 


