Departament de Feminismes i LGTBI
Drets Socials

Projecte: De la vida quotidiana “Constructores de ciutat”

Presentació
La Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI vol impulsar el projecte
“Constructores de ciutat” de la ma de la historiadora Isabel Segura Soriano.
Constructores de ciutat és un projecte col·lectiu que vol situar en el mapa la
contribució de les dones a la construcció de la ciutat de Barcelona durant el segle
XX, a partir de la seva lluita en el manteniment dels drets essencials per al
sosteniment de la vida quotidiana.
Les contribucions i aportacions de les dones han estat excloses massa sovint de la
construcció de la narrativa històrica hegemònica basada, en esdeveniments
bèl·lics.
La història, la ciutat, però, no es construeix a partir de la destrucció i la mort. La
ciutat es construeix dia a dia, amb aportacions no tan sorolloses, sense tan de
retruny de canons. És un anar fent, un anar teixint, que es construeix dia a dia, a
partir d’accions, de pensament, de xarxes, de desitjos...
La subsistència quotidiana de la ciutat al llarg de la història ha tingut unes
protagonistes destacades, les dones, i és amb elles que plantegem de recuperar la
història de la ciutat.
El projecte es planteja com una nova estratègia de participació de les dones dels
districtes i de dinamització dels seus consells

Objectius
Objectiu general:
Fer emergir i divulgar les diverses i variades contribucions de les dones a
l’esdevenir col·lectiu, a l’esdevenir social, en definitiva, a la història de la ciutat. I fer
visible les seves construccions en els sosteniment de la vida quotidiana, la defensa
dels drets essencial bàsics i les lluites feministes .
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Objectius específics:


Convertir les dones en subjectes, investigadores i narradores de la
història de la ciutat.
Facilitar les condicions, els instruments i els mitjans, per fer emergir
l’experiència històrica de les dones, en el context de la història de la ciutat.



Situar en el mapa la contribució de les dones a la construcció de la ciutat,
a partir de les seves aportacions en quatre àmbits bàsics, imprescindibles per a
la continuïtat de la ciutat, quatre àmbits en que les dones han tingut un paper
destacat:
1.- Alimentació
Doncs les dones han alimentat tota la població al llarg del temps, amb els
seus coneixements, amb les seves activitats, amb els seus sabers i han
generat una cultura al respecte. Amb recursos i pressupostos més o menys
folgats, han vetllat per la subsistència quotidiana, be sigui en l’àmbit
domèstic o en l’àmbit col·lectiu.
2.- Habitatge
El dèficit històric d’habitatges a la ciutat de Barcelona, ha comportat accions i
mobilitzacions amb un clar protagonisme femení, exigint que l’habitatge fos
considerat un dret
3.- Salut
Amb els sabers transmesos de generació en generació de dones, s’ha vetllat
per la salut del col·lectiu familiar i s’ha exigit el dret a la salut tan personal
com col·lectiva, en tots els seus àmbits, el dret a una salut integral.
4.- Constructores de ciutat
Des de la praxis i la llibertat, les dones han qüestionat les jerarquies
establertes, han convertit el considerat personal en polític, han redissenyat
l’espai públic i han creat noves formes de relació.
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Incrementar la relació entre les diverses associacions, entitats, xarxes i els
Consells de Dones dels Districtes.
El treball conjunt de les dones al llarg de les sessions, vol contribuir a enfortir les
relacions i lligams entre les dones dels diversos barris de la ciutat i contribuirà a
la dinamització dels Consells de Districte.



Promoure l’empoderament de les dones i grups dels districtes
Donant visibilitat a les seves aportacions essencials en el sosteniment de la vida
quotidiana i les lluites per a al benestar de les persones, i la consecució dels
seus propis drets de ciutadania. A l’hora que permet la reflexió col·lectiva ver les
noves prioritats a l’hora de construir l’agenda política de les dones.



Dotar les dones d’ instruments metodològics per a la investigació
històrica. Es realitzaran sessions de metodologia històrica i es farà recerca en
els arxius municipals.



I potenciar l’intercanvi de coneixements i d’informació entre les dones i els
Arxius Municipals.
La documentació textual i gràfica, aportada per les dones participants
incrementaran els fons dels arxius, alhora que la documentació que es troba en
els Arxius Municipals contribuirà a l’elaboració del projecte.

Àmbit cronològic del projecte: Segle XX-XXI.
Àmbit territorial del projecte: Els diferents districtes de Barcelona, prioritzant els
Districtes de la Franja Besos.

Metodologia
Per elaborar el projecte volem comptar amb la participació de:
-Grups de dones dels barris o districtes on es realitzi el projecte
-Grups de dones de les associacions de veïnes i veïns
-Dones de les escoles de persones adultes.
-Dones individuals que vulguin col·laborar-hi
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-Consell de Dones dels districtes i de Ciutat.
Les dones participants, decidiran treballar els quatre àmbits proposats o bé
treballar-ne un en profunditat, en funció de les seves necessitats i desitjos.
Desenvoluparem el projecte a partir de 10 sessions de dinamització i de treball
conjunt amb les dones dels barris de la ciutat.
Durant el treball conjunt i a mesura que apaeixin narracions i documentació sobre el
tema o temes triats, aquests es faran públics en forma d’exposició pública.
Resultat final
1. Com ha resultat final del treball efectuat a cada districte es durà a terme un
llibre de la col·lecció de Dones Constructores de Ciutat a cadascun dels
districtes.
2. Un cop editats els diferents llibres als districtes, como a cloenda del procés, es
durà a terme la producció d’una exposició itinerant d’àmbit ciutat, que doni
visibilitat a les aportacions dels diferents districtes.
Equip de coordinació:
L’equip de coordinació de projecte estarà format per:
- Isabel Segura Soriano,
- La Tècnica de dona de districte
- I Olga Arisó, tècnica del Departament de Feminismes i LGTBI.

Barcelona , maig del 2016

4

