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VECINA, BAJA TU SILLA: 
DEBAT PÚBLIC SOBRE ESPAI PÚBLIC I GÈNERE
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Presentació

Anna Castellano - Les Vernedes: “Vecina, baja” tu silla va ser una idea que van tenir des de la 
brigada feminista de la Verneda, ja que una companya que tenen del sud els va explicar que allà 
fan molta comunitat amb les veïnes al carrer. A través de les marxes exploratòries va sortir que 
determinats espais públics estan molt masculinitzats. “Volíem que també les places estiguéssin 
més feminitzades”. La primera edició va ser frustrada per la pluja, així que el primer Vecina, baja 
tu silla es va decidir fer conjuntament amb Energies Comunitàries.

Gemma Garcia - moderadora i periodista de La Directa: Exposa que ella és del barri de 
Sants, a on també tenen la mateixa problemàtica. Planteja la tarda en dues parts: La primera, que 
el grup de dones expliquin la seva experiència. En la segona, obrir el diàleg a la resta de cadires.
Exposa les bases de respecte i diàleg de la trobada.

Participen: 
Fatima Hassoun Mohamed: Grup de dones de Marxes exploratòries de Trinitat Vella 
Cristina Vázquez: Grup de dones de Marxes exploratòries de Bon Pastor
Anna Castellano: Les Vernedes 
Grup de joves del barri

Temes a tractar: 

• Seguretat, què entenem per seguretat com a dones? Ens sentim segures als nostres barris? 
Què podem fer per revertir la sensació d’inseguretat si la tenim? Què s’ha fet ja o s’està fent?
• Diversitat, l’espai públic és un espai on ens relacionem amb els altres però som dones diverses 
les que hi som? Hi ha diverses necessitats? Parlar també de la clau generacional, com s’integra i 
conviu aquesta diversitat als barris?

“Siempre que hay mujeres hay energías 
positivas”.

El projecte de les marxes és del Pla de Barris 
(Ajuntament Barcelona).

• Primera fase: Trobada de dones del barri, de-
tecció de punts vermells i d’inseguretat al bar-
ri, i també detecció d’aspectes positius en clau 
de gènere. Es van reunir al Centre Cívic i van fer 
un mapatge. 

• Segona fase: fer el recorregut in situ i obrir un 
diàleg. Fer una marxa exploratòria no mixt. La 
Fatima sosté que les marxes siguin per dones, 
ja que així és una manera d’assegurar que les 
seves veus siguin escoltades i a més, tenen una 
visió més específica de les seves problemàti-
ques.

• Tercera fase: què faries tu? Què es pot fer? 
Propostes de les dones de millora.

Grup de dones Trinitat Vella - fatima hassoun

Desenvolupament de la sessió
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Totes les reflexions es passen a l’Ajuntament, 
qui fa un recull d’aquestes propostes.

A l’hora de parlar de diversitat: “Yo, como mu-
jer marroquí, he coincidido con la mayoría de 
propuestas de las mujeres de aquí”. El fet de 
ser dona travessa la problemàtica i compartei-
xen la inseguretat a l’espai públic.

“Bon Pastor neix perquè hi visqui la clas-
se obrera i treballadora”. Està rodejat de 
fàbriques i amb un històric de falta de recursos. 
La Cristina ve de la comissió de dones del bar-
ri, nascuda recentment gràcies al Pla de Barris, 
que els ofereix fer les marxes exploratòries. Es 
troben amb el mateix denominador comú de la 
inseguretat, carrers poc il·luminats i desconfi-
ança en tornar a casa en horaris nocturns no 
acompanyades. 

La Cristina exposa que ella és gitana i s’ha cri-
at en un entorn sobreprotector que l’ha afectat 
en la seva conducta. Quan, des de Pla de Bar-
ris, aporten l’oportunitat de poder fer un canvi 
en l’entorn, la iniciativa va agradar molt, ja que 
sentien que podrien incidir.

Anna es vol centrar més en el post de les mar-
xes exploratòries. Els punts vermells es van 
veure per la web.

Anna arriba a les marxes a través d’un cartell 
i les ganes de conèixer altres veïnes del barri 
preocupades en millorar-lo. Va servir per in-
timar més, van determinar que faltava conèi-
xer-se entre elles. A més, van veure que el 8 de 
març feien moltes activitats i es contraprogra-

Van fer el recorregut pel barri amb tècniques 
i elles. Tenien en compte qualsevol excusa que 
els generés intranquil·litat (Les adolescents de 
16 anys que han de creuar de barri per una zona 
massa industrialitzada per anar a l’església). 
“Queríamos hacer nuestro el espacio público, 
que es de todos”.

Cristina parla de l’educació com a eina funda-
mental, educar en els mateixos drets tan per 
nens com per nenes. “Me he dado cuenta de lo 
importante que es educar en las nuevas mas-
culinidades y transformar todo mi entorno y 
feminizarlo”. 

Convida a les assistents a fer les marxes explo-
ratòries si tenen l’oportunitat. Cristina també 
ha de marxar després de la seva intervenció.

Respecte a la diferència generacional, Fatima 
ressalta que alguna problemàtica està en rela-
ció al fet que les joves es posen al parc a la la 
nit, fan soroll i les veïnes es queixen.

Des del punt de vista de la Fatima pensa que en 
general, les problemàtiques ens afecten a to-
tes segons origen i edat. Fatima marxa després 
de la seva intervenció.

Grup de dones bon pastor - cristina vázquez

Les Vernedes - Anna Castellano
maven, així que van començar a organitzar-se. 
D’aquí també neix una iniciativa d’un cop al mes, 
de forma rotativa, quedar a les diverses enti-
tats del barri actives per anar treballant temes 
concrets i fer projecte comú: neixen Les Verne-
des.

Les Vernedes és un grup de dones diverses del 
barri, l’Anna convida fermament a les presents 
a participar i anar-se coneixent entre totes!



4 [  e n e r g i e s c o m u n i t a r i e s . b a r c e l o n a  ]

Obre un torn de paraules a altres dones que 
formen part d’aquest grup:

Txaro (vocalia de la dona de la Palmera Cen-
tre): celebra haver conegut a molta gent gràci-
es a Pla de Barris. Creu que ha servit per unir-
se. 

Una altra dona explica que val la pena lluitar 
“para que no haya violencia, porque el barrio 
funcione, para tener una seguridad, para tener 
un entorno sano y seguro. La partida de unirnos 
todas las asociaciones es gracias al Pla de Bar-

En termes d’inseguretat, la mare sempre diu: vés amb compte! i la jove es pregunta: per què he 
de sortir sempre amb inseguretat? Moltes vegades comenta que són les inseguretats dels adults 
que es traslladen generacionalment. Que en general ella es troba a gust al barri.

ris”. Es comenta que ja van per la quarta troba-
da. La pròxima serà el 7 de juliol a les 17.30 h a 
la Via Trajana. De cara al setembre es volen fer 
coses conjuntes.

Una altra veu comenta que l’interessant 
d’haver participat en les marxes exploratòries 
és que “hay muchas mujeres anónimas que han 
luchado y se han quedado en el tintero”. Van 
buscar llocs on el paper de la dona va ser im-
portant. Pla de Barris ha ajudat a conèixer més 
dones i reivindicacions. 

Noies joves del barri

La Gemma Garcia comenta que un eix que s’ha anat repetint és el de la seguretat/inseguretat. 
El contextualitza dins de la notícia també de la manada, increment de denúncies per agressions i 
d’altres variables fan que la temàtica sigui candent.

• Com es pot treballar la sensació de seguretat? No només en relació al canvi de l’espai públic 
sinó a escala relacional. Quines experiències de transformació han millorat la nostra qualitat de 
vida i han garantit la nostra llibertat com a dones en l’espai públic?

Carlota - Consellera de Districte de Feminismes i LGTBI. Dóna les gràcies per tota la setmana, a 
Pla de Barris. Parla de la seguretat i de la por. La por de sortir que tenen les dones, por a empo-
derar-nos a nosaltres mateixes. Diu que aquest punt el portarà al Districte. “No pot ser que les 
dones anem amb por per la via pública”. Comenta que va assistir a les marxes exploratòries, i 
que veu que hi ha zones fosques que es miraran d’arreglar des de Districte. Dóna rellevància a la 
xarxa entre les veïnes i al grup de Les Vernedes, és una forma d’empoderament conjunt “juntes 
canviarem el món”. Recorda també el paper del Consell de Dones, convida a les participants a 
assistir-hi. El dijous 14 faran una festa de commemoració del 25 aniversari de Sant Martí a la Seu 
del Districte a les 17.30 h.

Una altra veu comenta que li agradaria que Les Vernedes continuessin. També es comenta el pa-
per de la guàrdia comunitària. 

Torn obert de paraula
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• Pregunta per a les joves: teniu algun espai on us agrupeu els amics i heu tingut alguna experièn-
cia dolenta?

Joves. Comenten que es reuneixen a plaça de La Palmera. Una jove comenta que no ha tingut 
males experiències. Una explica la seva vivència de dos nois joves que les van rodejar amb la bici-
cleta quan estaven al banc amb un altaveu fins al punt que les van incomodar.

Es torna a parlar de la por, i en cas de veure que alguna companya en situació compromesa la 
dona demana que: “perdamos un poco el miedo y nos ayudemos las unas a las otras, si no nos 
juntamos nunca estarem bien”.

Amaia - Efecte Jove. Han engegat dos espais de participació amb joves. Elles parlen d’una inse-
guretat en relació a homes que situen a certs bars i espais públics. Preocupa el tema de l’asset-
jament al carrer. La legitimitat que tenen alguns homes de dir-te coses respecte al teu cos, que 
tenen actituds sexistes i que s’encoratgen en grup. Aquest tema les travessa a totes, explica 
vivència personal d’aquell mateix dia que un home li ha dit: bonita! Amaia respon dient-li que no 
és ningú per opinar del seu cos.

Se segueix parlant de l’assetjament, si contestar o no contestar davant problemàtiques quotidi-
anes. 

• Gemma apunta que estem en un sistema patriarcal i torna a plantejar o a preguntar: quines es-
tratègies tenim per desenvolupar més seguretat entre nosaltres?

Les joves comenten que quan tornen de nit so-
len anar acompanyades. Intenten que cap es 
quedi sola. 

Una altra persona comenta “El conejo de Alicia, 
el cazador cazado”, vídeos del Youtube. És una 
noia que es dedica a gravar els homes que l’in-
vaeixen pel carrer. Va haver de tancar el projec-
te perquè per les xarxes també van començar a 
increpar-la. Es torna a la temàtica de l’educació 
en els nens, els nens a tenir respecte a les ne-
nes, i a les nenes apoderar-les. El problema és 
cultural. Recomana també el vídeo de “la taza 
de té”. “El no és no, però només el sí és sí”.

Apareix una altra temàtica, que és la natura-
litat amb què s’accepten aquestes agressions. 
Hi ha una part de responsabilitat d’explicar-les 

i fer veure que ens passa a totes i de forma 
quotidiana. En relació a les estratègies, hi ha un 
Telegram comunitari de dones on s’envien ubi-
cacions en cas d’emergències. També hi ha un 
factor de proximitat de les botigues a peu de 
carrer, “la coneixença és una altra gran eina”.

Es dóna potencial i rellevància al grup de Les 
Vernedes, és important crear sororitat entre 
dones.

Rosa Saiz -Tècnica de feminismes. Dóna les grà-
cies a Energies Comunitàries i a la Direcció de 
l’Ajuntament. Dóna suport al  grup de Les Ver-
nedes. Al fet d’unificar els diferents territoris, 
“és una iniciativa que només hem tingut les do-
nes”. Encoratja a fer altres grups i omplir-los 
de contingut.
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• La moderadora obre un nou tema respecte la diversitat i la gent gran, dones grans. Com conver-
tim el barri en un àmbit de cures? Com el transport privat té una rellevància, qui el pot agafar? 
Com ens afecta com a dones grans els diferents aspectes de la ciutat?

Es genera un moment divertit en el qual ningú 
vol prendre paraula. Finalment parla una dona 
gran sobre la seva experiència quan era jove i 
la seva relació amb el feminisme. Parla de la 
por d’abans de la democràcia, por a les deten-
cions polítiques. Creu que s’han fet molts asso-
liments i que la por s’ha reconvertit. Diu que els 
mitjans de comunicació tenen un paper impor-
tant en la reproducció d’aquesta por. 

“El miedo nos quita libertad, a alguien 
le debe estar interesando. Tenemos que 
trabajarnos a nosotras mismas el mie-
do”. 

Comenta que la por que té ella està relacionada 
amb els furts. Posa l’exemple de la nseguretat 
a casa i com s’aprofiten d’això les companyies 
d’alarmes i assegurances. “No quiero vivir con 
miedo, prefiero que si un día pasa algo asumir 
las consecuencias”. 

“A los hombres hay que educarlos pero noso-
tras tenemos que hacer un trabajo mental de 
que somos capaces (...) no dejéis de ir a un si-
tio por miedo, no os quedéis en casa por miedo 
porque eso es una victoria del machismo”. Es 
produeixen aplaudiments.

Una altra paraula torna a adreçar-se al tema de 
seguretat i de la por. 

“Yo nunca he tenido miedo”, “nunca 
vayas con miedo porque entonces pier-
des la batalla”, parla cap a les joves, encorat-
jant-les en la “no por”. 

Es comença a parlar de l’assetjament a l’espai 
públic i d’encarar-se, de diferents respostes 
com la d’insultar a l’agressor. S’afegeix un con-
trapunt. Parla una dona: “no es que el miedo 
sea bueno o malo sino cómo se gestiona”, alar-
ma del paper de la superdona, de l’importància 
de no sentir-se sola. 

Una altra persona parla de l’actitud. L’actitud 
de seguretat: “como mínimo tienes que tener 
esta actitud para no verte en según qué situa-
ciones”. S’agraeix que s’hagi tret el tema de la 
gestió de la por. 

“Es la primera vez que mujeres mayores 
me dan mensajes de empoderamiento”, 
es parla que el comú són els missatges d’alar-
ma.
 
Quina és la nostra responsabilitat com a mares, 
filles, germanes? Quin és el missatge que do-
nem? Ens inculquen la por des de petites, i tam-
bé es transmet generacionalment i pels mitjans 
de comunicació. “No quieres tener miedo pero 
al final lo tienes porque lo ves en todos los siti-
os y al final pasa”.

Es comença a parlar d’estratègies. Com per 
exemple, a la nit no acostar-se molt als por-
tals. O enlloc de cridar “ajuda!” cridar “foc!” En 
aquest sentit es recorda que cada cop millorem 
més i es recorda el darrer 8 de març i la seva 
resposta multitudinària.



7 [  e n e r g i e s c o m u n i t a r i e s . b a r c e l o n a  ]

• La Gemma pregunta: què podem crear o canviar dels nostres espais per fer que aquesta por no 
ens paralitzi en aquest barri per sentir els espais més nostres?

La resposta fa menció a les marxes exploratòries on van marcar totes les parts conflictives. 
Posar més il·luminació o mirar llocs on hi ha grups de gent conflictiva. Recorda que fa falta segu-
retat policial en segons quines zones perquè els veïns no arriben. 

Gemma anima a dones d’altres barris a donar experiències concretes de resposta però ningú 
contesta. Es retorna al tema de la il·luminació i la Carlota recorda que ho traslladaran. Gemma 
agraeix a les presents i la intergeneracionalitat. 

“Que la por no ens paralitzi, hem de construir estratègies col·lectives”.

Es convida a les dones el 7 de juny a venir a la següent reunió de Les Vernedes, a les 17.30 h a Via 
Trajana. Es convida també als següents “Vecina, baja tu silla”.

Finalment, s’acull des de les Energies el caliu atorgat pel barri i la Carme de la Madrid, de la coo-
perativa Etcèteres, convida a començar amb la sorpresa musical que s’havia preparat amb molta 
cura a càrrec de l’Angi i l’Àlex, una batucada comunitària a càrrec de totes les dones presents. 
Sona forta i amb molta força! 

Observacions


