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Des que es va constituir el govern del canvi i arranquen els primers 
contactes amb els col·lectius professionals i socials del meu àmbit 
competencial, ens vam adonar que havíem d’abordar d’una manera més 
integradora el disseny de les polítiques públiques. Això passa per escoltar i 
posar en valor la perspectiva de les dones tant les professionals de 
l’arquitectura i l’urbanisme com les que dia a dia viuen, gaudeixen i 
pateixen la ciutat. És per això que al juliol de 2016 es van organitzar les 
Jornades de Gènere i Política Urbana, en col·laboració amb l’Institut 
Valencià de l’Edificació i la Universitat Politècnica de València. En aquesta 
publicació recollim el treball d’aquelles jornades, on vam tindre el gust de 
comptar amb la participació d’expertes de diversos camps que, 
posteriorment, van accedir gustosament a contribuir a aquest llibre.  

És voluntat del Govern Valencià transversalitzar les polítiques per a la 
igualtat efectiva dels diferents gèneres. La perspectiva de gènere 
proporciona una via d'aproximació des col·lectius socials històricament 
silenciats, i, paradigmàticament, pot també proporcionar noves eines 
d'interpretació de la realitat i incloure en l'espai públic noves estratègies 
d'intervenció. El nostre objectiu és poder integrar la perspectiva de gènere 
en les polítiques urbanístiques amb mesures específiques, considerant i 
donant valor específic a les necessitats de les activitats reproductives i 
d’atenció de les persones.  

El context polític i de transformació actual obri una gran oportunitat per a 
reformular la nostra relació amb la ciutat; tant en els edificis com en els 
espais urbans. Per això és necessari disposar de coneixements, instruments 
i experiències innovadores en la matèria, com les que aquest document 
introdueix, que ajuden a formular polítiques públiques i estratègies de 
disseny per a regenerar les nostres ciutats, perquè volem ciutats i territoris 
més amables, acollidors i amb més qualitat de vida. 

És important atendre la complexitat i la diversitat de la realitat urbana, que 
no pot explicar-se des d'una perspectiva lineal, vertical i masculinitzada, 
on els fets succeeixen de manera sistemàtica, amb un ordre establit, sinó 
que s'entén més com una xarxa transversal i horitzontal, on es combinen 
fenòmens socials, mediambientals, econòmics i culturals.  

En conseqüència, per a plantejar polítiques innovadores de regeneració 
urbana i llars més intel·ligents, l'anàlisi de l'espai urbà ha de tindre una 
visió holística i integradora, basada en la coordinació, la col·laboració i la 

PRESENTACIÓ 

Mª José Salvador Rubert 
Consellera d’Habitatge,               

Obres Públiques i                     

Vertebració del Territori 
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cooperació entre tots els agents intervinents, amb perfils, àmbits i 
disciplines diferents. 

L'experiència urbana ha d'entendre's des d'una doble visió, qualitativa i 
quantitativa. No solament s’han de considerar els aspectes objectius, 
basats especialment en les dades, estadístiques, censals…, que no 
reflecteixen la complexitat i la diversitat del fenomen urbà, sinó també, 
subjectius, que informen sobre les dinàmiques socials i la percepció que té 
el ciutadà de l'espai, especialment l'ús diferent que en fan els diferents 
gèneres. 

La publicació Gènere i política urbana. Arquitectura i urbanisme des de la 

perspectiva de gènere vol prendre el testimoni del desafiament urbà al 
qual s'enfronta la nostra societat. Prioritzar experiències exitoses prèvies i 
tindre la participació de professionals de contrastada trajectòria, que ens 
permetrà generar coneixement per a començar a abordar la ciutat, en la 
seua escala urbana i domèstica, des de la perspectiva de gènere, i 
escoltar i considerar l'opinió de les dones. 

Després d'aquest primer pas, esperem poder continuar els treballs i els 
estudis necessaris que conclouran en el llibre blanc de la Política urbana 

de la Generalitat Valenciana. 
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La ciutat té vocació ciutadana, però no sempre es compleix aquesta 
vocació per a tot el món. L'objectiu de l'urbanisme hauria de ser poder 
gaudir de ciutats inclusives que tinguen en compte la diversitat real que 
caracteritza els espais urbans, i així fer possible que el dret a la ciutat siga 
un dret humà per a totes les persones. És evident que la realitat no és 
neutra i que hi ha diferències per a homes i dones, per la qual cosa és 
necessari que l'Administració incorpore la perspectiva de gènere a 
l'urbanisme. 

La perspectiva de gènere és una eina útil per a totes les persones que 
aspirem a millorar les condicions de la vida a la ciutat, ja que des de la 
consideració de les necessitats dels col·lectius més dèbils, l'organització i 
la planificació dels nostres pobles i ciutats afavorirà entorns de vida més 
humans. L'objectiu de l'urbanisme amb perspectiva de gènere no és un 
altre que repensar les ciutats, els pobles i els barris guiats per la idea de 
poder desenvolupar les diferents esferes de la vida (el treball, l'oci, les 
tasques de la llar, el transport, l'educació, la cultura, la sanitat, l'esport) en 
igualtat d'oportunitats. Es tracta de construir, o reconstruir, barris que no 
perpetuen les diferències i les desigualtats de gènere, classe, ètnia o edat. 
Es tracta de tornar a estudiar, analitzar i registrar la realitat per aconseguir 
entorns urbans més adequats. 

Quan parlem d'urbanisme amb perspectiva de gènere, es fa necessari 
analitzar tres aspectes fonamentals de la vida a les ciutats: mobilitat, 
seguretat i accessibilitat. Dissenyar espais públics, segurs i accessibles 
afavoreix la interacció i la cohesió social. És necessari tenir en compte les 
necessitats de les persones que utilitzen els equipaments, aplicar el 
llenguatge quotidià i el domèstic juntament amb el tècnic, facilitar la vida 
a la ciutat i produir beneficis per a totes les persones que l'habiten. 

Les polítiques de gènere en l'àmbit urbà comencen a ser més conegudes i 
familiars, però no podem oblidar les relatives a l'habitatge, menys 
estudiades, i que fins ara se centren fonamentalment en habitatges per a 
dones víctimes de violència de gènere. 

Una societat que aspira a estar formada per éssers humans en igualtat ha 
de planificar les seues ciutats des de la visibilitat i la igualtat, és important 
reconéixer que la manera com es construeixen les ciutats no és neutral. És 
necessari pensar l'espai urbà des de la diferència no des de la desigualtat, 
un espai urbà que reflectisca la identitat de totes les persones que 
l’habiten, posicionant en igualtat de condicions totes les demandes, sense 

PRÒLEG 

Rebeca Torró Soler 
Directora general d’Habitatge, 

Rehabilitació i                   

Regeneració Urbana 
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decisions a priori i que incloga l'experiència de les persones com a font 
fonamental de coneixement de les decisions urbanes. 

La publicació s’estructura en tres blocs temàtics que volen abordar des de 
tres visions diferents el repte que significa la exclusió de gènere. 

El primer bloc temàtic, Des de la perspectiva de gènere, s’obri amb “La 
ciutat compartida: urbanisme i moviments socials” de María Ángeles 
Durán Heras, que des del Consell Superior d’Investigacions Científiques 

ens recorda que les reflexions sobre urbanisme i gènere no poden 
deslligar-se de canvis socials i polítics generals de major envergadura, 
com les premisses estipulades per la Constitució de 1978, per a repartir el 
pes de l'atenció: primer el dels xiquets, després el dels exempts, els malalts 
i, finalment, amb els ancians. En definitiva, es qüestiona: com conciliar la 
càrrega de l'atenció amb la incorporació plena a la vida econòmica i 
política, cultural o d'oci? A continuació, Carolina Juan Nadal, Viktor 
Navarro Fletcher i Capitolina Díaz Martínez de la Universitat de València, 
“Ciutat i ciutadanes: la perspectiva de gènere en les polítiques urbanes. 
De portes endins i de portes enfora”, a través de l'exposició de dos 
exemples –l’EDUSI del Cabanyal i la Casa Malva de Gijón- mostren 
l'efecte de les polítiques urbanes i arquitectòniques sobre la distinció 
(cognitiva, social i arquitectònica) del que és "portes endins" i el que és 
"portes enfora". D'aquesta manera s'argumenta sobre la importància 
d'usar la perspectiva de gènere en la planificació urbana i en l'arquitectura 
com a mitjà per a crear ciutats sostenibles i sostingudes amb la 
participació de gran part de la ciutadania, incloses les dones. 

El segon bloc temàtic, Normativa i política urbana, comença amb Jordi 
Bosch Meda de la Universitat Pompeu Fabra i l’article “Polítiques 
d’habitatge amb perspectiva de gènere: una anàlisi des de la crisi”, on 
analitza el fort increment de la població en risc de pobresa a partir de 
l'esclat de la bambolla residencial i la posterior crisi, on l’habitatge és un 
dels camps més afectats. Posteriorment, proposa enfortir les polítiques 
d’habitatge espanyol, ampliant l'enfocament actual que escassament es 
limita a la protecció de les llars monoparentals i de les víctimes de 
violència de gènere. Posteriorment, prenent com a base les recents 
Directrius d'Ordenació del Territori del País Basc, Inés Sánchez de 
Madariaga de la Universitat Politècnica de Madrid, en l’article “Una nova 
generació de polítiques per a la igualtat efectiva de gènere en 
l’urbanisme. De la Nova Agenda Urbana a les Directrius d’Ordenació del 
Territori del País Basc”, exemplifica amb aquest cas la integració de les 
iniciatives internacionals que donen suport a la igualtat de gènere com a 
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aspecte fonamental per a promoure un desenvolupament urbà més 
sostenible.  

El tercer i últim bloc temàtic, Gènere i ciutat, aborda els aspectes més 
holístics i potser intersubjectius que aquesta temàtica representa. En 
primer lloc, Eva M. Álvarez Isidro i Carlos J. Gómez Alfonso, des de la 
Universitat Politècnica de València, en l’article “A qui pertany la ciutat? La 
perspectiva de gènere aplicada a la ciutat de Viena”, expliquen aspectes 
específics de la gestió administrativa -i legislativa- de la ciutat de Viena en 
relació amb el planejament urbà, l’habitatge i la mobilitat, ja que, en part 
gràcies a l'impuls originat per la urbanista Eva Kail, Viena ha introduït de 
manera transversal polítiques de gènere en el disseny i l’administració de 
la ciutat. A continuació, Nuria Álvarez Lombardero de l'Architectural 
Association School of Architecture en l’article “L’espai urbà com a 
condició social. L’experiència de la dona a la ciutat contemporània”, 
identifica algunes barreres en la configuració de l'espai públic de la ciutat 
contemporània, en relació amb les possibilitats d'interacció social 
espontània. Finalment, Mariola Fortuño, d’Apeu de Carrer, en l’article 
“Urbanisme amb mirada de gènere. Representativitat dels treballs 
reproductius a l'espai urbà”, incorpora alguns plantejaments que 
s'inclouen a l’urbanisme per a fer-lo més inclusiu, i, finalment, centra 
l'article en una reivindicació d'aquests espais de la vida quotidiana que 
han perdut el seu espai a la ciutat. 

És per tot això, que les conclusions, els suggeriments i les idees que 
recollim en aquesta publicació contribuiran, sens dubte, al 
desenvolupament de les polítiques que es posen en marxa des d'aquesta 
conselleria. 
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Els estats i els mecanismes a la seua disposició juguen un paper 
protagonista a l'hora de delimitar el marc on pot desenvolupar-se 
l'urbanisme i l'arquitectura. Com a agents de transformació de la realitat 
social i construïda tracen en gran mesura les línies mestres des d'instàncies 
executives, legislatives i jurídiques. Tant és així que, en el context europeu, 
i més concretament en l'espanyol, ben bé poden identificar-se dinàmiques 
en la conformació de les ciutats al llarg de la història que coincideixen 
amb estratègies ideades des dels estaments públics. Per l'urbanisme 
expansionista, per exemple, es va prioritzar atendre a una població 
urbana massificada i promoure l'eficiència del sistema industrial 
estandarditzant, donant lloc a un model de ciutat dispersa i altament 
dependent del transport. L'actualitat acusa, però, un canvi significatiu. 
L'intent de reequilibrar els desajustos provocats pels processos de 
creixement urbà desmesurat i la recent crisi financera unida a l'esclat de la 
bombolla immobiliària han forçat la revisió dels paradigmes manejats fins 
ara. Avui es volen prioritzen estratègies centrades en l'habitant de la ciutat 
consolidada. La prelació a tota consideració quantitativa de criteris de 
petita escala i la gradual assumpció de noves claus de diagnòstic social 
ha portat, en sintonia amb el marc legislatiu europeu, a incloure en les 
estratègies més esteses nocions com la sostenibilitat, la qualitat de vida, la 
salut democràtica (afavorint, per exemple, la participació ciutadana) i la 
igualtat. 

En aquest sentit, el context polític i de renovació legislativa de l'actualitat a 
la Comunitat Valenciana obre una oportunitat per reformular la relació 
amb la ciutat. En concret, la tramitació de l'Avantprojecte de Llei per a la 
Funció Social de l'Habitatge, el Pla de Dignificació de l'Habitatge Social o 
la Proposició de Llei de Pobresa Energètica, així com múltiples iniciatives 
parlamentàries encara en procés embrionari, proporcionen un marc inèdit 
de revisió del fenomen urbà. Per a això cal implementar a aquest 
entramat conceptual perspectives concretes que col·laboren a dotar-lo de 
contingut i permeten fer efectius aquests enunciats en la realitat material 
de la ciutat actual. En aquest sentit, la perspectiva de gènere proporciona 
una via d'aproximació privilegiada des d'uns col·lectius històricament 
silenciats que, paradigmàticament, pot proporcionar noves eines 
d'interpretació de la realitat i bolcar en l'espai públic noves estratègies 
d'intervenció. 

Apunts sobre el cas de la 
Comunitat Valenciana1

 

Begoña Serrano Lanzarote 
Carolina Mateo Cecilia 
Alberto Rubio Garrido 

Institut Valencià de l’Edificació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1_ Aquest text recull les reflexions prèvies 
a l'elaboració d'un document pre-
normatiu per a la Comunitat Valenciana. 
Ha estat presentat amb anterioritat, en 
altres formats i amb continguts variables, 
en el Congreso Engendering Habitat III. 

Facing the Global Challenges in Cities, 

Climate Change and Transport celebrat a 
Madrid els dias 5 i 6 d’octubre de 2016 i 
en la revista TRIA. Territorio della Ricerca 

su Insediamenti e Ambiente, 17. 
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La perspectiva de gènere aplicada a l'urbanisme té ja un llarg recorregut i 
acumula un seguit d'experiències prèvies. No obstant això, les 
contribucions encaminades a articular un cos legislatiu específic són 
escasses a la Comunitat Valenciana. Per aquest motiu en el que segueix, 
un cop presentades certes referències bàsiques, s'analitzarà part del 
corpus legislatiu d'aplicació a la Comunitat Valenciana per avaluar quin 
grau d'implantació té en l'àmbit autonòmic. Les mancances són notables i 
exigeixen una intervenció. Per això, i en últim lloc, s’escolliran dues línies 
directrius en els precedents normatius per tal de delimitar futures iniciatives 
legislatives. 

 

1 La perspectiva de gènere aplicada a l'urbanisme 

El gènere 

En sintonia amb les grans revolucions en la història de l'urbanisme, la 
incorporació de la perspectiva de gènere a la transformació i regulació de 
la ciutat resulta de la convergència de múltiples exigències 
pluridisciplinars. No en va, el mateix concepte de “gènere” prové de 
disciplines científiques. Caldria remuntar-se al període d'entreguerres per 
trobar en l'antropologia el seu precedent més allunyat. En comparar 
Margaret Mead en la seua obra Sexe i temperament en tres societats 

primitives (1935) la manera en què homes i dones en diferents pobles de 
Nova Guinea establien els seus comportaments sexuals i estructuraven la 
seua societat, va poder deduir que els rols sexuats depenien en gran 
mesura de una construcció cultural. El pes biologicista fins llavors atribuït 
es va presentar, doncs, com un biaix més en la construcció cultural de la 
distinció entre allò que és i ha de ser un home o una dona: no es tractava 
per a Mead d'una relació determinada per naturalesa. L'adequació entre 
sexe i rol social o identitat sexual en un determinat context cultural seria, 
en aquest sentit, fal·laç. 

Des de llavors, i d'una manera notòriament feta callar fins a èpoques més 
recents, la història de la perspectiva de gènere ha acompanyat la història 
de les reivindicacions en la nostra societat occidental. Fites de la 
immediata postguerra com El segon sexe de 1949, les contribucions des 
de la irrupció del deconstructivisme o, més tard, del postestructuralisme 
van obrir els àmbits de revisió a la lingüística, la psicologia social,2 l'art...3 

Però és especialment a partir de la incorporació del terme a les teories 
feministes en la dècada dels setanta, quan “gènere” adquireix un caràcter 
marcadament reivindicatiu. En el marc dels Women Studies, va passar a 
al·ludir a la condició de la dona en la seua relació al subjecte universal 

2_ La psicologia mèdica juga un paper 
protagonista en la introducció en les 
ciències socials de la distinció entre sexe i 
gènere. Robert Stoller va defensar en Sex 

and Gender (1968), a partir dels trastorns 
de la identitat sexual, que predomina 
l'assignació cultural d'una identitat sobre 
el sexe biològic. 
 
3_ Vegeu, per exemple, en la seua 
aplicació a la ciutat: JAMES, William i 
NAVARRETE, Ana (ed.) (2004), The 

Gendered city: espacio urbano y 

construcción de género. Conca: Ed. de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. 
 
4_ Així es formula en la síntesi proposta 
del quart capítol de DE LAURENTIS, 
Teresa (1999), Soggetti eccentrici. Milà: 
Feltrinelli. 
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encarnat en l'home, la seua subordinació al patriarcat, a la família i 
societat, fonamentada en ja siga atributs naturals o constituïts socialment.4 

El gènere, en tant que categoria de la teoria feminista, es fonamenta en 
els seus orígens en la diferència sexual sobre la qual s'assenta la denúncia 
de les jerarquies socials. 

No obstant això, aviat es van diversificar les maneres d'entendre la relació 
entre gènere i sexe, donant lloc als setanta i vuitanta a una multiplicitat de 
formes d’abordar-lo. Esquemàticament, es podria identificar aquells 
postulats que entenien el gènere com una interpretació cultural travessada 
per les estructures de l'aparell opressor patriarcal, i aquells que insistien en 
la diferenciació sexual dual.5 En qualsevol cas, totes dues postures 
pressuposaven al sexe com a element constitutiu anatòmic, independent 
de les configuracions socio-històriques. Més enllà d'aquestes, en els 
noranta, molt especialment a partir de l'obra de Judith Butler6 i la 
consolidació de la Teoria Queer, la revisió radical de la construcció de la 
identitat subjectiva porta al qüestionament dels fonaments biologicistes del 
sexe mateix, closos en una lògica heterosexual falocèntrica, i reivindica la 
desnaturalització del gènere, el sexe i el desig més enllà del sistema 
binari. 

Dins de les denominades soci-ecoéticas, l'ecofeminisme identifica les 
formes d'opressió de la natura amb les formes d'opressió de les dones, ja 
que ambdues es despleguen a partir de la mateixa lògica de poder, 
basada en la submissió de l'altre. Es pot identificar, dins del seu pluralisme 
(essencialista, biològic, emancipatori, etc.), un corrent que defensa la 
singularitat de la dona enfront de l'home, en base fonamentalment a la 
seua capacitat de gestar vida,7 i aquella que insisteix en la superació de 
les diferències entre sexes i defensa la igualtat de gènere des de claus 
il·lustrades.8 

En aquest sentit, recents estudis des de la teoria de rols socials en revistes 
especialitzades com Journal of Gender Studies donen suport aquests 
últims postulats.9 Defensen que els homes i les dones estan 
constitutivament condicionats per les característiques que es requereixen 
per tenir èxit en els seus diferents rols atribuïts.10 A més, les expectatives 
estereotípiques de gènere poden, tant directament com indirectament, 
encoratjar homes i dones a participar en el comportament esperat del seu 
sexe.11 En aquest sentit, els rols de gènere no només es consideren 
descriptius, sinó també prescriptius en la forma en què inclouen una 
conducta apropiada per a dones i homes. No només descriuen les 
característiques dels homes i les dones, sinó com han de comportar-se. 

5_ El “sistema sexe-gènere", per exemple, 
és un terme encunyat per Gayle Rubin el 
1975 per fer referència al “conjunt de 
disposicions per les quals una societat 
transforma la sexualitat biològica en 
productes de l'activitat humana, i en el 
qual es satisfan aquestes necessitats 
humanes transformades.” Així, “el sistema 
sexe-gènere és la part de la vida social 
seu de l'opressió de les dones, les 
minories sexuals i alguns aspectes de la 
personalitat humana de l'individu.” Vegeu 
RUBIN, Gayle (1975): “The Traffic in 
Women: Notes on the 'Political Economy' 
of Sex", a REITER, Rayna (ed.), Toward an 

Anthropology of Women. Nova York: 
Monthly Review Press. 
 
6_ El Género en disputa. Feminismo y la 

subversión de la identidad (1990) i 
Cuerpos que importan. El límite discursivo 

del sexo (1993) són dues obres de 
referència. 
 
7_ Són referències significatives en aquest 
àmbit les obres de Mies o Shiva. 
 
8_ H. PULEO, Alicia (2007), “Libertad, 
igualdad, sostenibilidad. Por un 
ecofeminismo ilustrado”, Isegoría. Revista 

de Filosofía Moral y Política, 38, pp. 39-
59. 
 
9_ DIEKMAN, A. B. i EAGLY, A. 
H. (2000), “Stereotypes as dynamic 
constructs: Women and men of the past, 
present, and future”, Personality and 

Social Psychology Bulletin, 26. 
 
10_ MARCH, E., VAN DICK, R. i 
HERNANDEZ, A. (2016), “Current 
prescriptions of men and women in 
differing occupational gender roles”, 
Journal of Gender Studies, 25. 
 
11_ EAGLY, A. H. i WOOD, W. (1999), 
“The origins of sex differences in human 
behaviour: Evolved dispositions versus 
social roles”, American Psychologist, 54. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09589236.2015.1090303
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09589236.2015.1090303
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09589236.2015.1090303
http://www.tandfonline.com/toc/cjgs20/25/6
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Gènere i urbanisme 

La mirada des de la perspectiva de gènere a l'àmbit concret de 
l'urbanisme ha heretat, com no podia ser d'altra manera, les discussions 
pròpies de la genealogia abans apuntada. Predominarà, això sí, una 
concepció del gènere dualista fortament amarada dels postulats 
feministes, en què la reivindicació de la millora de les condicions urbanes 
per a la dona centrarà la major part de les aportacions. No ha 
d'estranyar, d'altra banda -tal com es pot identificar en pràcticament tot 
canvi històric en l’urbanisme-, un cert retard respecte dels avenços en 
aquesta matèria en altres disciplines. 

Els tractats d'economia i organització domèstica del s. XIX -com les obres 
de Catherine Beecher- educaven a les dones en les normes de la moral 
protestant, vinculades a les obligacions del treball domèstic, a la defensa 
del sentiment patriòtic i a l'assimilació d'un progrés centrat en la 
tecnologia. El seu llibre The American Woman's Home (1841) inclou 
capítols sobre cuina saludable, la decoració de la llar, l'exercici, la neteja, 
la bona ventilació d'aire, l'etiqueta, la costura, la jardineria i la cura dels 
nens. La intenció d'elevar l’”esfera de la dona” sobre l'administració de la 
llar a una professió respectable basada en principis científics, va esdevenir 
la finalitat última d'aquest tipus de publicacions. Seguint aquesta línia, 
després de la Segona Guerra Mundial i el retorn de la dona a les tasques 
domèstiques poden localitzar-se de nou estratègies encaminades a enaltir 
l'acompliment de les tasques de cura. 

Aquest marc estructurant de les societats de postguerra va ser subvertit per 
una sèrie de moviments socials, fortament arrelats en el món anglosaxó,12 

que fet i fet va tenir importants repercussions en com entendre la ciutat a 
través dels feminismes des d'enfocaments presents en àmbits com 
l'arqueologia, la narrativa, la ciència i la tècnica, a més de l'arquitectura. 
En qualsevol cas, més enllà de les pioneres obres The Death and Life of 

Great American Cities (1961) de Jane Jacobs i la Mística de la feminitat 
(1963) de Betty Friedan, abunden només a partir dels anys 80 les 
contribucions que des de diversos àmbits professionals i acadèmics han 
contribuït a establir els termes de la crítica a la ciutat des d'una 
perspectiva feminista. En aquesta línia, l'anomenada Tercera Ona del 
Feminisme revisa críticament i des de diferents enfocaments feminismes 
anteriors que operaven per oposició al sistema establert i rebutja les 
retòriques precedents.13 La dona havia de poder criar sense renunciar a 
l'èxit professional, evitant la victimització de la dona amb lleis específiques. 
En aquesta revisió es manté el sentiment d'autosuficiència, alimentat per 

12_ El que es coneix com a “Segona 
Onada del Feminisme". Vegeu, 
VALCÁRCEL, Amelia (2012), Feminismo 

en un mundo global. Madrid: Cátedra. 
 
13_ Aquest és el cas, per exemple, del 
concepte ladies que substituiria al de girls, 
encunyat per la segona onada. 
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una estratègia mediàtica global d'apoderament basat en valors com la 
joventut, l'èxit professional o el control de la sexualitat i les emocions. 

Sota aquestes premisses, a manera d'exemple, convé recordar com, amb 
els precedents de The Grand Domestic Revolution (1981) de Dolors 
Hayden i Making Space. Women and the Man-Made Environment (1984) 
del col·lectiu anglès Matrix, Elizabeth Wilson va obrir a The Sphinx in the 

City. The Control of Disorder and Women (1991) la possibilitat de 
reivindicar en l'heterogeneïtat urbana l'espai de l'anonimat necessari per al 
desplegament alternatiu de les possibilitats vitals de la dona. A The Global 

City (1991), Saskia Sassen va destacar els efectes de la globalització en 
els equilibris urbans, denunciant l'augment de la desigualtat entre 
col·lectius i la redistribució de poders amb conseqüències notablement 
perjudicials per a la dona. Per la seua banda, Linda McDowell va 
transcendir l'aproximació dualista al territori i l'espai en Gender, Identity 

and Place. Understanding Feminist Geographies (1999). Va reivindicar la 
pluralitat de gèneres des de codis globals assumint la inestabilitat dels 
termes. 

A Espanya són de destacar almenys tres aportacions de l'última dècada 
del segle XX, doblement valuoses en la mesura que aporten, cadascuna 
des d'un enfocament complementari, una visió centrada en el nostre 
territori. Soledad Murillo posa el focus en El mito de la vida privada. De la 

entrega al tiempo propio (1996) en una clamorosa desigualtat en la 
nostra societat en l'ús de l'espai urbà. Les dones, majoritàriament, han de 
reduir la seua privacitat a aquells moments que queden vacants després 
d'atendre a les seues múltiples obligacions: la lluita per un ”temps propi” i 
la manera en què es contagia allò públic del domèstic des d'aquesta 
perspectiva constitueix un punt de partida ineludible per a tota política 
urbana amb perspectiva de gènere. Teresa del Valle proposa en 
Andamios para una nueva ciudad (1997) una aproximació a la ciutat 
aliena als enfocaments més comuns i centra la seua anàlisi en la manera 
en què els diversos espais urbans (interior, exterior i públic) reflecteixen les 
relacions entre gèneres. El completa amb un seguit de propostes 
encaminades a integrar la diversitat de gèneres que conviuen en una 
ciutat. María Ángeles Durán dibuixa a La ciudad compartida. 

Conocimiento, afecto y us  (1998) un acostament a la ciutat des de 
múltiples enfocaments, que abasta tant els processos de coneixement, la 
memòria, la subjectivitat urbana, els espais de la ciutat o el contracte 
social que regeix en ella. Tanca aquesta obra una molt completa 
bibliografia d'obligada consulta. D'altra banda, són així mateix obres de 
referències les col·lectives coordinades per Isabel León García (Ciudad y 

Mujer, 1995), Beatriz Colomina (Sexualitat i espai. El disseny de la 
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intimitat, 1997) i Booth et al. (La vida de las mujeres en las ciudades. La 

ciudad un espacio para el cambio, 1998). 

Més recentment, pot localitzar-se un creixent nombre de treballs 
monogràfics sobre l'aplicació concreta de la perspectiva de gènere a 
l'àmbit de l'urbanisme.14 Des de que les institucions internacionals15 van 
anunciar oficialment el seu decidit afany per acabar amb les desigualtats 
endèmiques entre homes i dones en les ciutats, projectes pilot, 
declaracions, treballs de prospecció i guies d'implementació s'han succeït 
al llarg d'aquestes dues últimes dècades. 

 

2 Avaluació de les normatives i projectes legislatius autonòmics 

Atenent a aquest ampli i dilatat context de reflexió i reivindicació, és de 
rigor reconèixer que a dia d'avui en la normativa autonòmica en matèria 
d'edificació i urbanisme actualment en vigor, així com en certes iniciatives 
legislatives en curs, no ha estat adequadament incorporada la perspectiva 
de gènere en la Comunitat Valenciana. Per fer una anàlisi exhaustiva de 
la normativa urbanística i d'habitatge autonòmica, així com d'altres 
matèries relacionades amb l'edificació, caldria remetre al Codi de Dret 
Urbanístic i el Codi de l'Habitatge. Sens dubte, una tasca necessària i 
requerida en el moment actual, que necessita d'un estudi minuciós i 
detallat de tot l'articulat normatiu, tant més urgent donat el context de 
renovació legislativa en què aquesta autonomia es troba immersa. 

Sent conscients d'aquesta revisió necessària, avui es poden apuntar, tot i 
succintament, algunes barreres detectades en les dues lleis que en gran 
mesura regeixen la pràctica arquitectònica a la Comunitat Valenciana des 
de l'edificació i l'urbanisme: el Decret 151/2009 i la Llei 5 / 2014, així 
com l'avantprojecte de la Llei que mostra les noves directrius a les que 
s'apunta en qüestió de polítiques inclusives d'accés a l'habitatge, el de la 
Funció Social de l'habitatge. 

Aquesta breu anàlisi pretén ser una mostra exemplar de la profunda 
revisió que requereixen tant les normatives ací especificades, com moltes 
altres: des de les relatives a la supressió de barreres arquitectòniques, fins 
a aquelles que regulen la protecció d'habitatges i a la normativa fiscal 
autonòmica que afecta la promoció, rehabilitació, adquisició i 
arrendament d'habitatges. En concret, seria desitjable analitzar des de la 
perspectiva de gènere la següent normativa autonòmica: Llei 8/2004 de 
20 d'octubre de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana; Llei 3/2004 de 
30 de juny d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació; l'Ordre 
19/2012 de 17 de setembre de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i 

14_ Especialment intensa en aquesta 
última dècada. Convé, referent a això, 
tenir presents en l'àmbit europeu 
SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés i 
ROBERTS, Marion (ed.) (2013), Fair Share 

Cities. The Impact of Gender Planning in 

Europe. Aldershot-Nova York: Ashgate. 
 
15_ La implicació a mitjans dels 90 de 
Nacions Unides ha suposat un canvi de 
tendència a nivell global i ha impel·lit, en 
el que ací ocupa, a la Unió Europea i a 
l'estat Espanyol a implementar mesures 
concretes contra la discriminació per 
gènere en les ciutats. Sobre això, aplicat 
al cas concret de les implementacions de 
normatives concretes, es tractarà en el 
tercer capítol. 
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Medi Ambient, per la qual es regula la tramitació de l'accés a l'habitatge 
de protecció pública i altres procediments administratius en matèria 
d'habitatge; el Decret 39/2004 de 5 de març del Consell de la 
Generalitat, pel qual es desenvolupa la Llei 1/1998 de 5 de maig de la 
Generalitat, en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública 
concurrència i en el medi urbà; i el Decret 189/2009 de 23 d'octubre del 
Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Rehabilitació d'Edificis i 
Habitatges. 

Les Normes de Disseny i Qualitat 

El Decret 151/2009 de 2 d'octubre no fa esment explícit a cap iniciativa 
encaminada a la inclusió social o la conciliació familiar, encara que 
implícitament suporta una estructura familiar tradicional i arrossega unes 
funcions teòriques construïdes en base a unes pràctiques domèstiques que 
no corresponen amb la actualitat. Es dóna suport, de fet, en una 
concepció de la unitat d'allotjament i de l'edifici residencial aliena a les 
condicions sociodemogràfiques de la Comunitat Valenciana. 

En el ”Capítol I. Edificis d'habitatge", certs apartats podrien ser reformulats 
a fi d'actualitzar-los des de la perspectiva de gènere. En el ”Punt 1.1- 
L'habitatge” caldria incorporar les noves pràctiques domèstiques a la 
definició de la ”unitat d'allotjament", obrint així la possibilitat de potenciar 
normativament alternatives com els habitatges intergeneracionals, els 
habitatges per a famílies desestructurades o els habitatges col·lectius. 
Cadascuna amb la seua especificitat i, en aquest cas, des de les claus de 
la perspectiva de gènere, aquesta redefinició llançaria un marc d'empara 
a col·lectius que temporalment compten amb necessitats específiques i a 
noves estructures de relació social que de facto ja existeixen. També seria 
desitjable la revaloració i col·lectivització del treball domèstic. Això pot 
repercutir en la disposició (art. 2) i disseny (art. 1 i 3) de la cuina. D'una 
banda, es podria millorar la qualitat ambiental i localització de la cuina, 
propiciant que ocupe una posició central en l'habitatge i potenciant-la 
com a espai de relació privilegiat, i, de l'altra, donar cabuda a altres usos 
de l'espai de la cuina al llarg del dia, o al llarg del cicle vital de 
l'habitatge. Una major flexibilitat de l'espai qüestionaria l'originària divisió 
de treball en espais independents, el que en la pràctica ha afavorit 
notablement l'exclusió d'aquelles que ocupen les tasques domèstiques, les 
dones. Una major flexibilitat de l'espai també donaria major cabuda a 
altres formes de relació des de la diferència al voltant de la cuina, reduint 
el condicionament que produeix una distribució estàtica i funcional 
regulada en l'actualitat en l'habitatge. Aquesta combinació possibilitaria 
una convivència temporal del cuinar amb el treballar, del netejar amb el 
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cosir, del menjar i el dormir, entre diferents membres de la família. De la 
mateixa manera, en el punt ”1.2 L'edifici", la incorporació d'espais 
polifuncionals per a la convivència de col·lectius amb necessitats 
específiques, espais flexibles adaptables per a usos temporals o espais per 
a l'emmagatzematge de dispositius de mobilitat com carrets, bicicletes o 
cadires de rodes, seria una mesura a considerar. Els espais comuns han 
de dissenyar-se de manera que es faciliten les trobades, han de dotar-se 
de qualitat ambiental per a fomentar les relacions de veïnatge. Si a més es 
combinen aquestes distribucions espacials amb una redistribució funcional 
de les cures dels col·lectius més vulnerables de l'edifici, es treballaria sobre 
la humanització de tasques històricament femenines que la legislació avui 
assumeix com a càrregues del sistema, des d'una perspectiva 
assistencialista. És cert, però, que aquestes mesures s'aproximen més a 
l'àmbit de les polítiques del benestar social que a les que regulen el 
disseny d'un edifici. 

En el “Capítol II. Habitatge adaptat” és peremptori superar la concepció 
funcionalista. De nou, assumir les temporalitats contemporànies i les 
particularitats socials proporcionarien un ampli ventall de possibilitats: 
habitatges d'ús temporal amb mòduls d'intensificació i suport per a 
incapacitats físiques (vista, mobilitat), gestió infantil (famílies 
desestructurades), gestió de la tercera edat, etc. S'hauria de preveure amb 
mesures concretes la inevitable adaptació i dignificació dels habitatges, 
atenent a la tendència d'envelliment de la població valenciana (art. 16). 
D'altra banda, anant més enllà, s'hauria d'obviar el terme d'habitatge 
adaptat, per passar a incorporar en potència en tots els habitatges les 
mesures necessàries per adaptar un habitatge temporalment en qualsevol 
moment del cicle de vida dels seus habitants. 

Finalment, el ”Capítol II. Edifici per a allotjaments” ha de traslladar de 
forma coherent la necessitat de reformular l’”edifici per a allotjament” 
com un agregat d'espais privatius i serveis comuns d'ús col·lectiu (art. 19) i 
incorporar nous models de convivència. Ha de fomentar-se, en aquest 
sentit, la reconversió d'espais infrautilitzats -com poden ser els baixos- en 
dotacions urbanes que propicien la diversitat funcional i la cohesió veïnal. 
Els patis dels edificis podrien adquirir en aquest sentit un valor integrador 
substantiu. Des de la perspectiva de gènere, els patis dels edificis podrien 
adquirir un valor integrador substantiu, espais privilegiats per a la 
integració en el repartiment de les cures, i per a la convivència de 
diferents usos en les proximitats de l'habitatge físic per part de persones 
grans, nens o col·lectius específics. 
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En general, es considera que la flexibilitat d'usos que ací es promulga ha 
d'anar acompanyada d'una redistribució de tasques de les cures entre els 
diferents habitants, legitimant des de la proximitat i familiaritat que donen 
les tasques de cures, altres formes de viure i conviure. 

La Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge 

La Llei 5/2014 (DOCV núm. 7329, de 31 de juliol de 2014) recull en el 
que ací ocupa certes directrius que convé comentar. És digne d'esment el 
fet d'assumir una mesura propiciatòria de la conciliació laboral en 
promoure l'urbanisme compacte i la multifuncionalitat dels teixits urbans, 
davant els dispersos (art. 7). Així mateix, la defensa de la millora de la 
qualitat de vida a les ciutats (art. 12) promovent ciutats policèntriques, 
accessibilitat universal i mobilitat sostenible, preservant els centres 
històrics, revaloritzant els espais públics i eficiència energètica són totes 
mesures que, sense cap mena de dubtes, apunten cap a un canvi de 
tendència en la línia d'allò plantejat per un urbanisme des de la 
perspectiva de gènere. No obstant això, a l'hora de concretar els 
mecanismes a través dels quals això ha de fer-se efectiu, queda patent 
una significativa falta de compromís. Per començar pel propi ús del 
llenguatge, cal destacar la menció neutra dels diferents gèneres sota el 
terme “ciutadà", com un agent més en el desenvolupament urbanístic. 

Al ”ciutadà” se li pretén garantir el dret a la participació i a la informació, 
involucrar activament a l'administració (dotant-la de sòl disponible) per 
garantir l'accés integrat a equipaments i serveis (art. 13). Però no es dota 
de mecanismes legals a aquells col·lectius que tenen dificultats per accedir 
a l'espai de discussió pública, col·lectius que històricament han quedat 
relegats i que, en major o menor mesura, s'han vist silenciats. En no 
revertir aquesta dinàmica sociohistòrica es consolida un model concret de 
ciutadà des del qual es planifica, una mena de “ciutadà tipus", que no 
inclou aquests col·lectius als quals precisament qualsevol política 
encaminada a la igualtat ha de donar veu. Tal com recomanen les guies 
de referències, elaborades a través dels projectes europeus de la Carta 
Europea de la Dona a la Ciutat, Brussel·les (1995) o la Carta Europea per 
a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local (2006), o la Carta pel 
Dret de les Dones a la Ciutat, Barcelona (2004), ha de partir-se de 
plataformes de participació ciutadanes com l'Observatori de la Dona o 
semblants, per vetllar pels interessos particulars de qualsevol col·lectiu per 
tal d'incorporar a les dinàmiques urbanes polítiques d'integració. 

En línies generals es segueix detectant en el tarannà de la llei un substrat 
ideològic propi de l'urbanisme precedent. Per exemple, tal com s'estableix 
en l'art. 28, el sòl segueix tenint un caràcter eminentment econòmic (la 
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seua classificació persisteix en caracteritzar per la seua potencialitat 
inversora: sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable) i no tant considerat 
com un dret social i un bé escàs. Els aspectes econòmics incideixen així 
mateix en les línies directrius de la planificació en la mesura que, tot i 
notables excepcions, la ciutat segueix considerant-se un espai per a la 
producció. Els plans de zonificació així ho testifiquen (art. 27). Una 
sobrevaloració de la infraestructura en clau econòmica, una 
preponderància de la regulació dels interessos del mercat i, en definitiva, 
una manca de sentit crític contra una prefixació de la subjectivitat 
ciutadana (sota un pressupost de neutralitat) sobrevolen aquesta 
normativa que, malgrat el seu innegable avanç respecte de la gestió 
territorial i urbana precedent, persisteix en perspectives excloents i no 
afavoreix decididament un urbanisme encaminat a corregir les 
desigualtats socials, ni en particular les de gènere. 

Les tasques històricament vinculades al rol femení són les que sustenten 
majoritàriament el desenvolupament humà i en la planificació urbanística 
són habitualment considerades com ”càrregues” o accions que es donen 
en els espais residuals urbans, en lloc de com la centralitat de les nostres 
ciutats. Des d'una perspectiva de gènere seria més desitjable un 
repartiment en la responsabilitat i gaudi de les necessitats i obligacions del 
ciutadà com a ésser humà. Participar de la cura dels més petits, els més 
ancians i els més vulnerables augmenta la consciència col·lectiva de 
l'inevitable pas de cada un de nosaltres per aquestes fases al llarg de la 
vida. A més, la conscienciació des de la participació en les cures, 
permetria una dignificació i normalització d'aquestes tasques en l'espai 
urbà quotidià. 

Avantprojecte de la Llei per la Funció Social de l'Habitatge 

Donant continuïtat al que disposa l'Estatut d'Autonomia, l'article 16 de 
l'Estatut estableix que “la Generalitat garantirà el dret d'accés a un 
habitatge digne dels ciutadans valencians. Per llei es regularan les ajudes 
per a promoure este dret, especialment en favor dels joves, persones 
sense mitjans, dones maltractades, persones afectades per discapacitat i 
aquelles altres en què estiguen justificades les ajudes.” Addicionalment, la 
norma estableix també mesures per atendre de forma particular a aquelles 
persones amb diversitat funcional, imposant a la Generalitat l'adequació 
del seu parc d'habitatges. 

D'entre les iniciatives legislatives en curs, l'avantprojecte de la Llei per la 
Funció Social de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana és aquell que té 
aspectes de poder incorporar amb major coherència la perspectiva de 
gènere a la política urbana. No obstant això, tot i que en l'exposició de 
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motius es fa una menció explícita a les dones maltractades com un 
col·lectiu més amb diversitat funcional, com a continuïtat al que estableix 
l'article 16 de l'Estatut d'Autonomia, al llarg de l'avantprojecte de llei no es 
tornarà a esmentar les especificitats i problemàtiques pròpies dels diferents 
gèneres, en coherència en aquest sentit amb el que disposa la Llei 
8/2004 de 20 d'octubre de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat 
Valenciana. Per això és pertinent establir un debat públic que puga 
enriquir aquest avantprojecte de llei i incorpore el necessari pluralisme 
que tota ”funció social” ha d'assumir de partida. 

Des d'una perspectiva de gènere, es poden incorporar, per exemple, 
noves concepcions del que per habitatge s’ha d'entendre. D'una banda, 
no es té en compte la multiplicitat i inestabilitat de les anomenades 
”unitats familiars” en l'actualitat (art. 2.2). Tal com es planteja s'afavoreix 
de nou una concepció rígida de les mateixes. D'altra banda, es continua 
insistint en la política d'habitatge com a inversió pública, consolidant així 
el dret a l'habitatge com a propietat i un model desenvolupista basat en la 
construcció. Ha d'abordar-se alternatives de baix cost i alt rendiment 
social, com podrien ser fórmules de contraprestació social: lloguer gratuït 
o molt econòmic a canvi de servei social (habitatges tutelats per a dones 
víctimes de la violència de gènere, per exemple). S’han d'explorar 
fórmules alternatives a l'habitatge (dormitori amb serveis compartits...) que 
faciliten l'emergència de l'existent diversitat ciutadana i incloguen al sector 
privat com a dinamitzador. Ha d'emprendre des de l'administració el 
desafiament de l'habitatge des de la innovació, per valoritzar les tasques 
de la cura, no remunerades econòmicament però imprescindibles 
socialment. Cal buscar fórmules alternatives per mitjà de concursos 
públics i estructures estables de recerca que puguen capitalitzar les 
experiències prèvies, i puguen evolucionar cap a polítiques d'habitatge i 
estratègies de disseny més justes humanament. 

Finalment, cal incorporar les premisses prèvies establertes per a la 
concepció de l'habitatge en l'escala de barri. Certs grups socials 
anomenats en el projecte de llei com col·lectius amb ”diversitat funcional", 
com ara nens, gent gran i cuidadors... ocupen les seues activitats més 
enllà de l'habitatge mateix, la seua quotidianitat traspassa els límits del seu 
espai habitacional, i la responsabilitat de la seua cura és una 
responsabilitat social compartida pel veïnat. Això comporta, entre altres 
coses, entendre l'àmbit d'intervenció de tota política que aspire a 
consolidar les garanties habitacionals a una escala de barri. D'aquesta 
manera es protegeix aquelles activitats que proporcionen cohesió en 
l'entorn urbà de proximitat i s'evita l'assimilació de política habitacional a 
política d'habitatge. 
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3 Precedents normatius 

Poden identificar-se com a mínim dues motivacions inicials que fan 
ineludible l'assumpció de la perspectiva de gènere aplicada a l'urbanisme 
i l'arquitectura, una constant en les reivindicacions feministes d'aquest 
últim mig segle com ha pogut comprovar-se en el primer apartat. D'una 
banda, és avui encara alarmant la manca d'igualtat en drets efectius entre 
homes i dones -per no esmentar altres desigualtats entre sectors de la 
societat si cap encara més acusades-. La reivindicació de la necessitat 
d'equiparar drets entre el major nombre de població, independentment de 
la seua orientació o concepció sexual, bé pot considerar-se un dels 
fonaments de la incorporació de la perspectiva de gènere a la política 
urbana. D'altra, el col·lectiu històric ”dones” es presenta avui no ja només 
com un col·lectiu al qual li han estat limitats els seus drets fonamentals, 
sinó també com una manera d'abordar la convivència i d'estructurar la 
societat. La segona aproximació defensaria que, en la mesura que les 
tasques i les aproximacions interpersonals que el caracteritza puguen fer 
extensives al conjunt de la societat, la societat arribarà a majors quotes de 
cohesió i implicació a favor d'una societat més justa i sostenible. 

Referent a això, a diferents escales s'han implementat ja mesures 
encaminades a incloure en polítiques urbanes de la perspectiva de 
gènere. Internacionalment s'ha reconegut el principi de la igualtat entre 
homes i dones en conferències com la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer aprovada per 
l'Assemblea General de Nacions Unitats al desembre de 1979 i ratificada 
per Espanya el 1983. Des de llavors, pel que fa a les seues aplicacions 
amb fins normatius, la perspectiva de gènere va ser assumida globalment 
des de la Conferencia Mundial de Mujeres de Pekín (1995),16 i la seua 
avaluació i actualització en la coneguda com “Beijing+5", La mujer en el 

año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI, 
ambdues sota l'empara de Nacions Unides. 

A escala europea, el 1996 la Comissió Europea va aprovar una 
comunicació sobre la transversalitat o mainstreaming de la integració de 
la perspectiva de gènere en les polítiques comunitàries.17 Amb el Tractat 

d'Amsterdam (1997), d'acord amb l'article 111 del Tractat de Roma, es va 
obrir decididament la possibilitat de lluitar comunitàriament contra la 
desigualtat entre homes i dones,18 implementant mecanismes de control 
per evitar l'impacte sexista de les decisions polítiques. Però, de nou, es va 
insistir en la concepció binària del gènere, establint per tant un precedent 
comunitari de dificultosa superació. En la seua Guía para la Evaluación 

del Impacto en Función del Género, redactada en 1997, s'esmenten dos 

16_ La “perspectiva de gènere” no va 
estar exempta de polèmica en aquesta 
conferència, tot i abundar en els textos 
recollits en l'informe. Així ho demostra la 
“Declaració de la presidenta de la 
conferència sobre la interpretació més 
generalitzada del terme 'gènere'", a on es 
fa constar “el seu ús ordinari i 
generalment acceptat” (NN. UU, 1996: 
232), això és, binari. La conferència, tal 
com el seu títol diu, versava sobre 
diagnòstic i accions per assolir la igualtat 
dels drets de les dones. 
 
17_ Addicionalment, al febrer de 1997 
s'aprova un document estratègic de 
seguiment en què s'avalua l'impacte en 
funció del gènere en els serveis de la 
Comissió. 
 
18_ ”la Comunitat es fixarà l'objectiu 
d'eliminar les desigualtats entre l'home i la 
dona i promoure la seua igualtat” (articles 
2 i 3). 
 
19_ COMISIÓN EUROPEA (1999). Guía 

para la Evaluación del Impacto en 

Función del Género. Luxemburg: Oficina 
de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas, p. 5. 
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tipus de diferències entre els homes i les dones: de tipus biològic (el sexe, 
universalment reconeixible) i de caràcter social (el gènere). Gènere queda 
definit com ”un concepte que fa referència a les diferències socials entre 
dones i homes que han estat apreses, canvien amb el temps i presenten 
grans variacions tant entre diverses cultures com dins d'una mateixa 
cultura.”19 

Tot això va tenir un impacte immediat en els estats membres. En ratificar 
Espanya al desembre de 1999 el Tractat d'Amsterdam, va assumir el seu 
marc jurídic, el que va suposar la incorporació de la igualtat de gènere en 
totes les polítiques, programes i projectes. La Ley 30/2003 de 13 de 

octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de 

género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno
20 i, molt 

especialment, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres es fan ressò d'aquest context normatiu. 
Aquesta última constitueix en l'àmbit espanyol la llei de referència per a la 
igualtat entre homes i dones en la seua aplicació efectiva a la ciutat. A 
l'article 31 queda reflectit el compromís institucional en el que respecta a 
”Les polítiques urbanes, d'ordenació territorial i habitatge": 

1. Les polítiques i plans de les administracions públiques en matèria 
d'accés a l'habitatge han d'incloure mesures destinades a fer efectiu el 
principi d'igualtat entre dones i homes. De la mateixa manera, les 
polítiques urbanes i d'ordenació del territori han de tenir en consideració 
les necessitats dels diferents grups socials i dels diversos tipus 
d'estructures familiars, i afavorir l'accés en condicions d'igualtat als 
diferents serveis i infraestructures urbanes. 

2. El Govern, en l'àmbit de les seues competències, ha de fomentar 
l'accés a l'habitatge de les dones en situació de necessitat o en risc 
d'exclusió, i de les que hagen estat víctimes de la violència de gènere, 
especialment quan, en tots dos casos, tinguen fills menors exclusivament 
al seu càrrec. 

3. Les administracions públiques han de tenir en compte en el disseny de 
la ciutat, en les polítiques urbanes, en la definició i execució del 
planejament urbanístic, la perspectiva de gènere, utilitzant per a això, 
especialment, mecanismes i instruments que fomenten i afavorisquen la 
participació ciutadana i la transparència.21 

Aquest marc normatiu ha encoratjat iniciatives legislatives i guies 
d'avaluació i implementació de divers ordre en algunes comunitats 
autònomes.22 En matèria urbanística, són de destacar els treballs pioners 
impulsats a Andalusia23 i a Múrcia,24 i els més recents del País Basc.25 

En aquests últims anys, la Nova Agenda Urbana i la Agenda 2030 de 

Desenvolupament Sostenible han marcat la pauta a seguir en la 

20_ Seguida de la Guía de aplicación 

práctica para la elaboración de informes 

de impacto de género de las 

disposiciones normativas que elabore el 

Gobierno de acuerdo a la Ley 30/2003. 

 

21_ BOE núm. 71, de 23 de març de 
2007. 
 
22_ Directrices para la elaboración de 

Informes de evaluación de impacto de 

género de las disposiciones de cárter 

general de los órganos forales de 

Gipuzkoa, Normativa con impacto de 

género positivo en la igualdad i Guía 

para identificar la pertinencia del género, 
ambdues del Instituto Andaluz de la 
Mujer; Guía de evaluación del impacto de 

género Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha; Guía para la evaluación del 

impacto de género en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura; Orientaciones 

para la aplicación de la perspectiva de 

género en las políticas públicas y la 

evaluación de impacto de género en las 

disposiciones normativas del Servicio de 
Planificación y Programas del Instituto 
Canario de la Mujer; Informes de impacto 

de género del Institut Catalá de les 
Dones; i Guía para la elaboración de 

informes de impacto en función del 

género del Instituto Vasco de la Mujer. 
Fem notar l'absència d'un document de 
referència a la Comunitat Valenciana. 
 
23_ El treball d’Inés Sánchez de 
Madariaga Urbanismo con perspectiva de 

género (2004), potser el primer en 
aquesta matèria. 
 
24_ La Guía de urbanismo con 

perspectiva de género (2008) de Marta 
Román i Isabela Velázquez. 
 
25_ Per exemple, HIRIA KOLEKTIBOA 
(2010), Manual de análisis urbano. 

Género y vida cotidiana. Vitòria-Gasteiz: 
Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco. 
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implementació de polítiques d'igualtat de gènere que ja estan tenint la 
seua repercussió en matèria d'urbanisme i ordenació del territori a l'Estat 
Espanyol.26 La sostenibilitat i la implementació d'estratègies ecoeficients 
cobren, en aquest marc, una importància majúscula. 

De tots aquests precedents, es poden extreure, encara que de moment 
siga només de manera genèrica, almenys dues estratègies comunes, que 
es solapen i complementen per moments. L'avaluació d'aquestes seria un 
pas ineludible a l'hora de plantejar nous instruments pre-normatius per 
reintroduir a la Comunitat Valenciana en aquestes dinàmiques globals. 

Defensa de la igualtat 

Les polítiques d'igualtat a Espanya han recorregut un llarg camí des de la 
promulgació de la Constitució de 1978,27 en el qual la creació de l'Institut 
de la Dona el 1983 va suposar en aquest sentit un punt d'inflexió que cal 
ressenyar.28 L'aplicació de la perspectiva de gènere en l'urbanisme des 
d'aquestes màximes, suposaria: 

 Promoure l'equitat basada en el gènere, respecte a l'accés als recursos 
productius i el seu control en la ciutat 

 Potenciar la participació de la dona en el procés de presa de decisions 
i elaboració de polítiques, a tots els nivells 

 Promoure accions tendents a reduir la càrrega de treball de la dona en 
l’àmbit domèstic, i potenciar les seues oportunitats d'accés a l'ocupació 
retribuïda i a les fonts d'ingrés 

 Reconèixer els col·lectius més desfavorits, la dona pobra, la dona 
immigrant,... protegir-los i dotar-los de mecanismes emancipadors 

La implementació d'aquestes màximes atenent a la desigualtat efectiva 
real, requereix per tant assumir mesures correctives que impliquen, tot i 
transitòriament, introduir el que es coneix per ”discriminació positiva".29 En 
aquest sentit, convé recordar que no es pot pretendre des de l'arquitectura 
o l'urbanisme concebre la ciutat o l'habitatge com un receptacle neutre, 
capaç d'albergar potencialment totes les possibilitats. En el moment en 
què es projecta, ja s'està constituint si no ideològicament sí dirigidamente 
un tipus de ciutat i un tipus d'habitatge.30 

Reivindicació de la diferència 

En efecte, l'urbanisme afecta dones i homes de manera diferencial en la 
mesura en què som plurals en relació als altres i en relació a nosaltres 
mateixos, i en diferents moments de la nostra vida. L'assumpció del 
paradigma igualitarista comporta, així, certs riscos: 

26_ SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés 
(Dir.) (2016), Perspectiva de género en 

las Directrices de Ordenación del 

Territorio Vasco. Propuestas de Acción. 
Madrid: Cátedra UNESCO-UPM de 
Género, y Departamento de 
Medioambiente y Política Territorial del 
Gobierno Vasco. 
 
27_ L'article 14 enuncia el dret a la 
igualtat davant la llei, mentre que el 9.2 
proclama el deure dels poders públics 
d'afavorir les condicions necessàries per a 
fer-la efectiva. 
 
28_ Planes para la Igualdad de 
Oportunidades de las mujeres (I: 1988-
1990, II: 1993-1995, III: 1997-2000, IV: 
2003-2006), el Plan de Acción contra la 
Violencia Doméstica (1998-2000) i el II 
Plan Integral contra la Violencia 
Doméstica (2001-2004), entre d’altres. 
 
29_ Així s’explicita en la Guía para la 

Evaluación del Impacto en Función del 

Género, en referència a la “Igualtat entre 
homes i dones": “Situació en què tots els 
éssers humans són lliures de desenvolupar 
les seues capacitats personals i de 
prendre decisions, sense les limitacions 
imposades pels estrictes rols tradicionals, i 
en la qual es tenen en compte, valoren i 
potencien per igual les diferents 
conductes, aspiracions i necessitats 
d'homes i dones. La igualtat formal (de 
iure) no és sinó una primera etapa cap a 
la igualtat real (de facto). Un tracte 
desigual i certes mesures incentivadores 
(accions positives) poden ser necessaris 
per a compensar discriminacions 
passades i presents. Les diferències entre 
homes i dones poden veure’s influïdes per 
altres diferències estructurals, com la 
raça, la pertinença ètnica i la classe 
social. Aquestes dimensions (i altres com 
l'edat, la discapacitat, l'estat civil o 
l'orientació sexual) poden també ser útils 
per a la nostra avaluació.” Guía para la 

Evaluación del Impacto en Función del 

Género, p. 5. 
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 Triar un paradigma de referència cap al qual tendir, que 
habitualmente s'identifica amb el rol masculí 

 Consolidació de la identitat entre gènere i rols socials 

 Perversió dels mecanismes igualitaris per mitjà de la necessària 
discriminació positiva 

 Foment d'estructures preexistents per tal de fer-les extensives a tota la 
societat sense qüestionar els seus avantatges o inconvenients 

Com a alternativa, o complement, més recentment es vénen impulsant 
iniciatives encaminades a traslladar els rols històricament atribuïts a la 
dona al conjunt de la societat, amb un doble propòsit: 

 Diluir els rols històrics més enllà de la identitat rol/gènere per 
desactivar el relat històric de la divisió de gèneres. En potenciar la 
multiplicitat d'identitats a la ciutat, es pot així obrir noves vies de 
negocia ció a la ciutat contemporània 

 Aquests rols històrics, centrats fonamentalment en el treball no 
productiu o re-productiu, és a dir, centrat en la cura de l'altre 
proporcionen mecanismes correctius que, potenciats, poden donar lloc 
a una societat més igualitària, tot i assumint la diferència 

Aquest ampli paradigma advoca per la implementació de mesures 
correctives com la redistribució de les cures o de les responsabilitats amb 
l'entorn entre els diferents gèneres, que al seu torn estiguen sustentades 
per una major adequació de l'entorn urbà. 

30_ Aquesta patologia constitutiva de la 
disciplina arquitectònica moderna va ser 
oportunament denunciada per Soledad 
Murillo des dels paradigmes de la 
perspectiva de gènere en “La inútil 
aspiración de un espacio neutral", una 
conferència al curs de doctorat de la 
ETSAM del 18 de marzo de 1996. 
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4 Reflexions finals 

En primer lloc, cal insistir en alguna cosa evident. El gènere també es 
constitueix o reforça a través de la intervenció en normatives, que bé 
poden abraçar doctrines religioses, científiques, legals o polítiques. En el 
que ací ocupa, és de destacar que la pràctica totalitat de la normativa 
vigent a la Comunitat Valenciana en matèria de política urbana, o bé 
obvia aquesta problemàtica condició al·ludint a conceptes presumptament 
neutres i assumeix per tant el statu quo, o bé remet a un determinat sentit 
dual del gènere, majorment orientat a la correcció de les desigualtats 
entre homes i dones. Un enfocament que transcendís la interpretació 
universalista i abstracta dels drets, integrant la diferència consubstancial a 
la identitat sexual de tot individu i obrint les possibilitats d'interpretació dels 
rols socials es fa necessari. Des de certs postulats feministes es proposa 
com a alternativa la formulació dels drets ciutadans en base a la seua 
funcionalitat o recorregut pràctic. Ha d'atendre, així, a la realitat concreta 
dels diferents col·lectius, la seua condició socioeconòmica, el seu context 
cultural, la seua trajectòria vital... per tal d'avaluar els límits i les 
potencialitats particulars de cada un d'ells. Es tractaria, en aquest sentit, 
de defensar la igualtat des del reconeixement de la diferència. 

Si és així, podrien entendre en un sentit ampli les polítiques de gènere 
com polítiques integradores, que treballen sobre la inclusió dels més 
vulnerables alhora que possibiliten l'emergència d'altres formes de viure 
no reglats. I, en concret, la seua incorporació a les polítiques urbanes 
passaria per considerar com a valors les tasques de cures, en lloc de 
considerar-los càrregues, entre altres mesures de xoc. Això suposa no 
concebre la ciutat com un dispositiu financer i especulatiu, sinó com la 
interfície de comunicació entre l'home i la terra, amb totes les 
connotacions humanístiques que aquest nou compromís suposa. 

En qualsevol cas, ha de fer-se explícit que l'àmbit de l'arquitectura i 
l'urbanisme no és suficient per garantir unes polítiques de gènere 
aplicades a la ciutat, ja que moltes de les recomanacions ací donades 
s'han d'elevar als estaments de la governança de la ciutat, l'educació o les 
dinàmiques laborals. Cal una acció conjunta i un aprofundiment en les 
estratègies, enfocaments i precedents ací succintament presentats per 
poder establir un instrument pre-normatiu que col·labore efectivament en 
la incorporació de la perspectiva de gènere en tota la seua complexitat en 
la legislació pròpia de la Comunitat Valenciana. 
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1 El context polític dels canvis urbanístics  

Les reflexions sobre urbanisme i gènere no poden deslligar-se de canvis 
socials i polítics generals de major envergadura. Si no fos perquè allà pels 
finals dels anys seixanta i començament dels setanta estava en marxa una 
transició política, no tindríem avui l'urbanisme i els habitatges que tenim, 
ni s'hagués desenvolupat el pensament sistemàtic sobre la relació entre 
gènere i ciutat. Les coses es comencen a estudiar detingudament quan es 
volen canviar; primer es plantegen preguntes generals i després es porta 
la reflexió i l'acció a temes més concrets. La ciudad compartida i altres 
textos semblants van sorgir perquè hi havia un clima intel·lectual favorable 
a repensar la ciutat, com un més dels àmbits d'una societat que desitjava 
canviar. 

A diferència de la legislació anterior, la Constitució de 1978 va establir un 
nou tipus de subjecte polític, de ciutadà, i nous principis bàsics per a la 
convivència. Rebutjava expressament la discriminació per sexe i obligava 
els poders públics a intervenir per a crear condicions favorables a la 
igualtat en tots els àmbits i institucions socials. 

Encara que no ho digués expressament, les noves condicions havien de 
reflectir-se abans o després en noves formes d'organitzar l'espai/temps. Si 
les dones no podien ser discriminades en l'educació, l'ocupació, la 
participació política, la salut, l'oci, el transport o l'habitatge, calia generar 
els espais que facilitassen la seua plena integració. 

La posada en pràctica d'un principi teòric general no és fàcil, comporta 
retards, inèrcies i dilacions. Ni l'urbanisme ni l'habitatge es van modificar 
ràpidament, els canvis han estat lents malgrat la proliferació d'entitats i 
persones que van tractar i segueixen tractant d’implementar-los. 

Com a conseqüència dels canvis polítics generals, a Espanya es va crear 
primer una subdirecció general anomenada de la "Condició femenina", i 
en 1983 l'Institut de la Dona. El 2007 es va aprovar la important Llei 
d'Igualtat, sent el seu artífex principal Soledad Murillo. El 2008 es va crear 
el Ministeri d'Igualtat, reconvertit en Secretaria d'Estat el 2011. Aviat es va 
estendre a les comunitats autònomes, als ministeris i a entitats de tota 
mena la creació de nous organismes o entitats per a accelerar la 
incorporació de les dones a tots els àmbits de la vida pública, 
acompanyats dels corresponents Plans Estratègics. Ningú dubta que la 

La ciutat compartida: 
urbanisme i             

moviments socials1 

María Ángeles Durán Heras 

Consell Superior           

d’Investigacions Científiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1_ L'origen d'aquest article és una 
ponència a les Jornades sobre Gènere i 
Política Urbana, València, 13 de juliol 
2016. Agraesc els comentaris rebuts en el 
debat posterior. 
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transformació en el paper social de les dones és una de les 
característiques del segle XX espanyol, i que aquest canvi s'ha produït en 
consonància amb canvis internacionals. Per primera vegada en la 
Història, des de 2010 hi ha un organisme internacional del més alt nivell, 
ONUmujeres, que tracta d'avançar cap a objectius d'igualtat a nivell 
mundial. 

En el que no hi ha hagut unanimitat és sobre quins són els millors 
procediments per a aconseguir els fins proposats. 

 

2 Els inicis del moviment per "La ciutat compartida" i les associacions 
de dones 

Fa vint anys no hi havia un sol polític, professional o responsable 
acadèmic que posés en els seus discursos els conceptes que s'han manejat 
en la inauguració d'aquestes Jornades. Que ho hagi fet avui la directora 
general de l'Habitatge de la Comunitat de València és un excel·lent 
indicador que els temps han canviat. Ja han conquerit la normalitat, 
almenys en molts àmbits, però fa vint anys era xocant, arriscat i 
avantguardista, atrevir-se a parlar en aquests termes. 

Les primeres reflexions sobre gènere i polítiques d'urbanisme o polítiques 
de l'habitatge, van sorgir cap als anys seixanta i setanta a les Facultats o 
departaments de filosofia, de sociologia, d'antropologia, de geografia 
humana i d'història. Allà, entre altres coses, hi havia una proporció 
elevada de dones des de feia temps. Però sobretot, hi havia un fort interès 
per temes de caràcter general com el canvi social, els moviments socials i 
els seus objectius, i quin havia de ser el paper social d'homes i dones. 
L'espai construït era un més entre els temes per a la reflexió i debat. 

El títol de la meva ponència m'ho han donat els organitzadors d'aquestes 
Jornades i es correspon amb el llibre que vaig publicar fa gairebé vint 
anys, el 1998, titulat La ciudad compartida. Conocimiento, afecto y uso. 
Una segona edició es va publicar a Xile deu anys després2 i és accessible 
a internet. 

Encara que només siga com a guió o teló de fons, m'ajustaré al que 
m'han adscrit, començant per un breu recordatori de com es va gestar "La 

ciutat compartida". Va ser un procés en el qual es van acumular 
experiències individuals i de participació en actes col·lectius i moviments 
socials. 

En els anys setanta les noves associacions de dones, unes vinculades amb 
partits polítics i altres no, necessitaven el que en anglès en diuen 

2_ Pot consultar-se a través del web del 
Consell Superior d'Investigacions 
Científiques DIGITAL CSIC. 
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ammunition: argumentari. Són els arguments elaborats per la crítica i el 
debat, dades, xifres. Les associacions anaven estenent les reivindicacions a 
tots els àmbits de la vida pública i privada, i es feien ressò dels estudis 
nous sobre el canvi social. 

L'edificació, o l'urbanisme, és un tema molt concret en comparació amb la 
reflexió sobre què és ser dona, ser home, o ser ciutadà/na. En la calor de 
tots aquells moviments socials que debatien com podria fer-se una 
Espanya diferent, va arribar a la Universitat una onada de canvis. Es 
debatia sobre l'espai públic i sobre què consisteix l'espai privat, com 
s'obliga o impedeix l'accés a les dones. Aquesta onada va trigar encara 
deu o quinze anys a arribar a les Universitats Politècniques, entre altres 
raons perquè havia poques dones a les aules i encara no formaven massa 
crítica. De totes les Escoles de les Universitats Politècniques, la que té un 
nucli de contingut més proper a les Ciències Socials i Humanitats és 
Arquitectura, i dins de l'arquitectura l'urbanisme, que en altres universitats 
no sempre s'accedeix des Arquitectura. Ací va començar l'afluència de 
dones estudiants (que avui són majoria en moltes escoles), les primeres 
dones que van accedir a càtedres i llocs de responsabilitat docent, i 
l'interès per les qüestions de gènere. 

El meu interès per l'urbanisme va ser una extensió lògica de la recerca 
d'unes relacions més igualitàries entre dones i homes, que ja havien 
aflorat en la tesi doctoral sobre El trabajo de las mujeres en España 
(1973). Va quallar en la creació del Seminari d'Estudis de la Dona a la 
Universitat Autònoma de Madrid en 1979. Aquest Seminari, aviat 
reconegut com a Institut Universitari d'Investigació, va ser un nus d'estímuls 
i intercanvi intel·lectual en el qual van participar aviat especialistes en l'ús 
de l'espai com les investigadores de Geografia Humana Ana Sabaté, 
Aurora Ballesteros i moltes altres. Des de la Història, es van fer 
aportacions importants sobre la tradició en l'ús dels habitatges i els espais, 
de les que només puc citar una mínima mostra d'investigadores, com Pilar 
Folguera, Cándida Martínez, Cristina Segura o Isabel Morant, que van 
consolidar després el seu treball en instituts d'investigació i en línies 
editorials. El 1984 van tenir lloc a la Universitat Autònoma de Madrid les 
primeres jornades dedicades monogràficament a " El uso del espacio en 
la vida cotidiana ", les actes van ser publicades en un llibre del mateix títol 
en 1986. La UNESCO va promoure un projecte d'investigació sobre la 
relació entre cos i espai a l'àrea mediterrània, en què vaig participar i va 
donar lloc més tard al llibre De puertas adentro (1987). 

L'any 1993 es van organitzar uns seminaris pioners sobre ciutat i dona, en 
els quals Aida Anel, de l'Ajuntament de la ciutat de Granada i directora 
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d'un programa d'igualtat per a les dones, va tenir un paper decisiu, igual 
que un grup nombrós de dones arquitectes d'Andalusia Oriental. Encara 
era tan estrany llavors a Espanya aquest objectiu que quan poc després el 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España va proposar 
el primer curs sobre "Nuevas visiones públicas y privadas del espacio", hi 
va haver algunes protestes. Era llavors secretària general del Consell 
l'arquitecta Isabel Lleó, que va recolzar decididament el projecte. 

Els crítics van al·legar que no era un tema rellevant, que els Col·legis 
d'arquitectes no estaven per a això, o que els responsables públics ja 
tenien prou en compte la situació de les dones, tant en urbanisme com en 
habitatge. Hi va haver protestes d'alguns arquitectes que no volien 
implicar-se en aquests temes, i també de dones arquitectes que 
consideraven que pertanyien a una professió molt qualificada i 
prestigiosa, que mai havien tingut perspectives o experiències diferents en 
la seua feina ni havien sentit discriminació o problemes específics per ser 
dones. En altres casos, el que aquestes dones arquitectes temien era que 
pel sol fet de parlar-ne, es contagiasen de problemes aliens, de 
victimisme, de falta de confiança en si mateixes o dels seus clients i 
patrons cap a elles. Només alguns Col·legis regionals van col·laborar 
inicialment amb el projecte, i cal destacar que els pioners van ser els 
Col·legis d'Arquitectes de Màlaga i de Toledo. 

El fruit principal dels primers anys de col·laboració entre investigadors de 
les ciències socials i humanitats i professionals de l'arquitectura i 
l'urbanisme va ser la contribució al sorgiment de grups i institucions, dels 
quals uns han sobreviscut i altres no; però en conjunt ha estat un bon 
instrument de reflexió sobre el canvi social, i el seu reflex en urbanisme i 
habitatge. Vaig tenir la sort de treure el cap a un entorn professional nou 
en col·laboració amb les arquitectes Pascuala Campos, Adriana Bisquert i 
Rosa Barba, co-directores amb mi d'un curs NOW. Més de cent ponents 
van participar en aquells cursos. Moltes ponències eren realment 
innovadores i rompien per primera vegada camps o subcamps nous, o 
expressaven per primera vegada en veu alta un compromís específic amb 
les dones en temes d'habitatge i urbanisme. En un d'aquests cursos vaig 
plantejar la possibilitat de constituir cooperatives per a portar a la pràctica 
les idees que estàvem defensant, però no arribàrem a un pla concret. 
D'ací van sorgir també diverses publicacions, entre elles les actes editades 
per l'arquitecta Isabel Navarro, i altres en què van col·laborar gairebé mig 
centenar d'arquitectes, sociòlegs i altres professionals. El Consell dels 
Col·legis d'Arquitectes ens va encarregar a Carlos Hernández Pezzi i a mi 
la preparació d'un llibre sobre gènere, arquitectura i urbanisme, que vam 
trigar tres anys a acabar, i és l'origen d'aquesta ponència d'avui. Finalment 
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es va publicar (1998) en dos volums amb un títol general compartit i un 
subtítol propi per a cada autor. El d'Hernández Pezzi va ser La ciudad 

compartida. El género de la arquitectura. El meu, La ciudad compartida. 

Conocimiento, afecto y uso. Des de llavors admiro la capacitat dels 
arquitectes per a expressar-se a través d'imatges. 

Una vegada que es produeix una immersió en un tema, resulta gairebé 
natural aplicar-lo a camps afins. El 1994 Constanza Tobío va organitzar a 
la Universitat Carlos III una trobada sobre "Espai i gènere", que va reunir 
ponents i assistents de diverses procedències disciplinars, especialment de 
geografia urbana, sociologia i arquitectura. Vaig dedicar amb aquest 
motiu moltes hores a la reflexió sobre la memòria i identitat urbana, 
centrant-me en les toponímies de la ciutat de Madrid. En una altra 
trobada a Barcelona vaig presentar "Ciudades proyectadas. Reflexiones 
sobre Barcelona" (2000). I una cosa similar va succeir poc després en un 
altre seminari sobre Còrdova, un treball que per ara roman inèdit, en què 
vaig imaginar la ciutat com una aula sense portes. Sobre l'ús generalitzat 
de l'espai i els seus símbols a la ciutat de València ja hi ha alguns estudis 
disponibles, entre d'altres per historiadores de l'art. És previsible que 
continuen i s’aprofundeixen, estenent-se a altres àrees de la vida urbana. 

Els materials i textos manuscrits que vaig acumular a Espanya i en una 
estada a la Universitat de Cambridge per preparar La ciudad compartida 
eren tants que van desbordar el volum del que en aquell moment podia 
publicar. Només va veure la llum el que es referia a la ciutat. Les vint 
carpetes gruixudes de materials referents a l'habitatge i els que després he 
seguit acumulant (per exemple, els resultats de Encuesta monográfica 

sobre vivienda del CIS de 2014, i pel que fa a habitatge en diverses 
edicions de Censos, Encuesta Financiera a las Familias, Encuesta de 

Presupuestos Familiares, Encuesta de Condiciones de Vida, etc ...) encara 
esperen l'oportunitat d'un sabàtic que em permeta organitzar-los millor, 
posar-los al dia i sotmetre'ls a la mirada aliena en una nova publicació. 

Curiosament, la vella idea de construir en cooperativa ha tingut un reflex 
tardà en el projecte de crear una Fundació a la comarca de Càceres de 
Sierra de Gata, a la frontera amb Portugal, per a la recuperació de 
patrimoni arquitectònic en risc de ruïna.3,4 De l'objectiu inicial que m'havia 
proposat, la recuperació de cent edificis, només he pogut contribuir per 
ara a deu. No sé si tindré temps i energia per a aconseguir la meta, però 
ha estat bo intentar-ho. 

No puc dedicar més temps avui a rememorar aquells estudis pioners a 
Espanya, i l'evolució de les associacions i grups que van sorgir després. A 
més de a La ciudad compartida (Durán, 1998), pot seguir-se la seua traça 

3_ En el projecte inicial, la Fundació 
seleccionaria els immobles deshabitats i 
en risc de ruïna de determinades 
característiques (antiguitat, tipologia, 
materials emprats, emplaçament, 
ornamentació), tractaria de trobar un 
adoptant que l'adquirís i es comprometés 
a una bona restauració, amb llibertat d'ús 
i de direcció de l'obra. La Fundació 
assessoraria en el possible tot el 
procés. Algunes reflexions sobre els 
processos de rehabilitació es poden veure 
a DURÁN, M.A. (2015), "El abandono de 
los cascos históricos de Sierra de Gata". 
Ajunt. de Cilleros (accesseble per internet 
via Digital CSIC). 
 
4_ Un dels habitatges, rehabilitat per 
l'advocada Luz Almeida, va obtenir en 
2014 el Premi Mies van der Rohe en 
l'edició per a arquitectes joves. Vid. "La 

casa de la luz", en www.sierradegatadigita

l.es/...casa-luz-premio-mies-van-der-rohe. 
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a internet en l'article de Dolors Feltrer Rambaud "Cómo surgió la idea de 
realizar un programa NOW".

5 Per als anys posteriors, remet a una revisió 
molt recent feta per Carlos Hernández Pezzi titulada "Los cambios en las 
relaciones de género en la vivienda y en la ciudad. 1950- 2020".6 

 

3 El coneixement de la ciutat. El lloc de les dones en la memòria 
urbana 

En els primers textos publicats sobre gènere i espai abunden les reflexions 
sobre la memòria urbana, i sobre quina és la diferència entre una ciutat 
dividida o compartimentalitzada i una ciutat compartida. 

Hi ha moltes maneres d'accedir al coneixement d'una ciutat: per exemple, 
estudiant la seua història, el seu traçat, els seus edificis, les seues lleis, els 
seus plans. Cada grup social coneix aspectes diferents de la ciutat, es 
mou habitualment en unes zones i amb prou feines coneix altres. Hi ha 
ciutats molt segmentades, fins i tot dividides espacialment per murs que 
defineixen lleis o usos propis, com ho van ser històricament els guetos. 
També existeixen ciutats dividides funcionalment (àrees residencials, 
industrials, d'oci, de serveis) que avui se sotmeten a crítica, però en 
dècades passades es van considerar modèliques. Dividir i compartir són 
conceptes alternatius que poden aplicar-se a totes les manifestacions de la 
vida urbana: des de l'espai físic al simbòlic, des de l'horari fins als recursos 
materials. 

El gènere és un dels criteris possibles de divisió o integració, però no 
l'únic. La riquesa i classe social, l'edat, la raça, la salut, la procedència 
cultural, són altres tants motius de segregació, que no sempre és 
discriminatòria directament (es segrega a un tipus específic de grup social 
per in-desitjable o no integrable) sinó indirectament (un grup social es 
segrega voluntàriament per considerar-se superior o diferent i no desitjar 
la integració amb la resta). 

Per a iniciar-se al coneixement d'una ciutat desconeguda, els plànols o 
mapes són una de les vies més ràpides i menys costoses. Òbviament, els 
plànols no ho diuen tot, però un examen ràpid permet identificar de 
seguida alguns aspectes de la desigualtat de gènere en el patrimoni 
simbòlic. Per exemple, permet establir les "quotes de memòria" que la 
ciutat ha reservat a les dones en la toponímia, els noms de carrers, places 
i punts geogràfics. És una bona introducció a maneres més sofisticades de 
coneixement de l'univers simbòlic de la ciutat, que anirà aprofundint-a 
través de l'estudi de les seues principals icones, els seus punts de 
referència i els seus rituals. 

5_ FELTRER RAMBAUD, Dolores (1999), 
"Cómo surgió la idea de realizar un 
programa NOW”, a Mujeres, espacio y 

arquitectura, 6. 
 
6_ HERNÁNDEZ PEZZI, Carlos (2015), 
"Los cambios en las relaciones de género 
en la vivienda y en la ciudad. 1950- 
2020”, a Arquitectura y mujeres en la 

historia, María Elena Díez Jorge (Ed.). 
Madrid: Síntesis. 
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La memòria és el palimpsest en què tot es descriu, s'esborra, es torna a 
escriure. La memòria de les ciutats la construïm per acumulació i filtrat de 
seleccions. No hi ha res tan mentider i volàtil com ella. En aquests 
moments, amb quina memòria vol quedar-se València? Quin espai, quin 
contingut reserva per a les seues dones en la memòria col·lectiva? Els 
homes senten una extraordinària debilitat per la pedra i el ferro, les 
empremtes duradores que tan bé va descriure Sennet. Grans monòlits, 
arcs triomfals, avingudes panoràmiques, obres monumentals. Però les 
dones: on deixen la seua memòria? La majoria la dipositen en afectes, en 
activitats quotidianes que amb prou feines fetes s'esvaeixen com retalls de 
vida. 

M'agradaria saber qui i com conrea a hores d'ara a València la memòria 
de les dones. No ho conec prou, però imagino que algú l'estarà conreant 
amb afecte, potser amb pocs mitjans, potser sense prou ressò. 

La memòria surt a vegades més respondona que els maons i les pedres, 
no és fàcil tractar amb ella. En alguns llocs han recreat a corre-cuita llocs 
per a la memòria de les dones. La bona voluntat no ha aconseguit 
dissimular les presses ni la sensació de pegat. Per exemple, com a 
homenatge a les dones i a la gent comuna s'ha elevat de categoria en 
infinitat de pobles el record dels safareigs, que es van destruir per milers a 
tot Espanya quan la portada de l'aigua corrent a les llars els va privar 
d'utilitat. Conec un lloc, en un poble de l'interior profund, en què al costat 
d'un piló d'aigua han aixecat una teulada de fusta per a ubicar l'estàtua 
d'una bugadera. Els més vells diuen que el piló sempre va ser abeurador i 
mai no es va rentar allà, però el lloc quedava bé per a la decoració 
urbana. A mi em produeixen desconcert l'abeurador i la bugadera, però 
suposo que a molts autòctons els enorgulleix i als turistes els agrada. 

 

4 La resignificació dels grans arquetips femenins al segle XXI 

Cal recordar que els moviments socials no només es construeixen amb 
idees i amb lògica. La memòria està poblada de mites i els mites no es 
canvien amb lògica ni amb decrets. El moviment de dones s'assenta, en 
paraules d'Ortega, a "idees i creences". Les idees es discuteixen, es 
formalitzen, pot analitzar-se la seua inconsistència; però les creences 
pertanyen a un altre ordre de pensament, no són conscients i en això 
radica precisament la seua força. 

No és fàcil la relació de les dones al segle XXI amb la gran figura 
femenina de la nostra cultura, Maria. Els moviments socials han de 
resoldre la manera de relacionar-se amb les grans figures de la seua 
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pròpia tradició; entre altres opcions, hi caben les de manteniment, 
defensa, oposició activa, esborrat i resignificació, amb o sense apropiació 
posterior. 

Sota les seues moltes i diferents advocacions, Maria sempre és un 
personatge intercessor, generós i amable. En moltes ciutats europees i 
llatinoamericanes els millors edificis, les millors places, els millors centres 
rituals estan dedicats a ella. Dóna nom a associacions i entitats, és 
patrona de gremis, deixa la seua empremta en el calendari principal de 
festivitats. Poden les dones del segle XXI sentir-se reflectides en la 
Verge/Mare? O només se senten reflectides en ella un nombre restringit 
de dones? Gairebé totes les dones de la meva generació ens diem Maria 
com a signe d'homenatge i record (María del Carmen, dels Desemparats, 
del Pilar, dels Dolors. Maria-Teresa, Maria-Lluïsa, Ana-Maria). Tot i que la 
població espanyola siga poc practicant dels preceptes religiosos, no 
s'entreveu cap construcció simbòlica que pogués tenir un poder semblant, 
unes iconografies tan riques i diverses, ni rituals tan elaborats, o similar 
capacitat de convocatòria, congregació i suport. Les joves, però, tenen 
altres noms que remeten a altres referències, a altres signes. 

Quin paper pot exercir la memòria de Maria en la construcció de les 
noves identitats, la subjectivitat de les dones valencianes del futur? Per a 
algunes dones evoca significats molt positius, però d'altres no volguessen 
identificar-la amb la seua pròpia memòria. 

 

5 És cert que l'aire de la ciutat fa lliure? Els aspirants i els rebutjats 
per la ciutat 

Al segle XIII es deia que "L'aire de la ciutat fa lliure". Amb això es referien 
al fet que els serfs que escapaven dels senyors feudals i vivien amagats a 
la ciutat durant un nombre determinat d'anys, podien acollir-se després als 
furs urbans i no eren ja perseguits. Per aquest motiu es digué que l'aire de 
la ciutat els feia lliures. Avui assistim a migracions massives. Segueix fent-
nos lliures, o almenys més lliures, l'aire de la ciutat? Qui conquereix la 
ciutat? 

Els desplaçaments eren abans difícils, lents, arriscats. Però avui, els mitjans 
de comunicació ens han familiaritzat amb ciutats llunyanes i els mitjans de 
transport salven en poques hores milers de quilòmetres d'una manera 
relativament fàcil, barata i fins i tot segura per comparació amb èpoques 
anteriors. Si portem el punt de mira cap a València: qui té dret a aquesta 
ciutat? Qui té el dret a venir ací? ¿Les polítiques de la ciutat concedeixen 
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el dret d'accés, de residència o de ciutadania a tot el que vulga venir, o el 
restringeixen? 

Què passa, per exemple, als que avui es troben a Síria? Està obert l'accés 
a València només per als nacionals espanyols i els que tinguen passaport 
europeu? És València, o no, una ciutat oberta? Podria permetre la llibertat 
d'anunciar obertament a Beirut, a Nairobi, a Quito o a Rabat que les 
portes de la ciutat són obertes a tothom? 

Ahir passejava al vespre. Bufava la brisa i els carrers estaven plens de 
gent, molts estrangers. Però, quin tipus d'estrangers? ¿Turistes 
desembarcats de creuers de luxe? ¿Mochileros? ¿Europeus i nord-
americans de la tercera edat en grups organitzats? Hi havia famílies amb 
nens, parelles joves, parelles no tan joves i algunes del mateix sexe. Una 
ciutat ha de saber a qui vol rebre, per què, per quant de temps i de qui es 
vol desfer. En el meu passeig vaig veure molt poca gent de color. Això vol 
dir que Àfrica no és destinatari preferit per a obrir-li els braços d'aquesta 
ciutat. Vaig veure molt pocs vells/velles, pobres o malalts. No és aquest el 
públic que ahir transitava per València. A on van a parar els pobres, els 
vells, els negres, els malalts? Quines ciutats els obren les portes, els 
protegeixen per a garantir la seua llibertat? O potser haurien de quedar-
se on van néixer, tornar als seus llocs d'origen, trobar noves destinacions 
si van incórrer en alguna d'aquestes condicions no desitjades, encara que 
abans fossen residents en aquesta ciutat? 

A les ciutats viuen més dones que homes. En realitat, no és que arriben 
més, sinó que se’n van menys, són més longeves. Si pensem projectes per 
a la ciutat, haurem de recordar que les edats dels i les usuaris, dels i les 
residents, són una mica diferents. Entre els nens hi ha més homes, entre 
els ancians hi ha més dones. A les dones els condiciona més la seua 
posició en el cicle vital, encara que no tant ara en què el nombre mitjà de 
fills per dona és 1.3 com quan superava el nombre de quatre. Les ciutats 
tenen una quota elevada de dones sobrecarregades de treball, dones 
grans i més malaltes que els homes de la seua mateixa edat. També tenen 
més dificultats per a conciliar, més necessitats de serveis de tot tipus que 
permeten el seu accés a la vida pública sense eliminar la seua vida 
privada. 

A la premsa, a la televisió, abunden aquests dies les fotos i reportatges 
sobre immigrants que arriben a Europa amb totes les forces. Nedant, 
creuant filats, de polissons, esperant amuntegats a que arriben els 
permisos. Solen veure’s en aquests reportatges més figures d'homes que 
de dones, encara que les dones aporten més dramatisme. Quan l'esforç 
físic i el risc per a conquerir la ciutat és gran, els que ho aconsegueixen 
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solen ser homes joves i forts. Darrere es queden els que no tenen dret a 
moure’s. Allà, molt lluny, en els llogarets oblidats, a les ciutats-misèria de 
les que voldrien escapar, es queden sobretot les dones, perquè elles són 
les que porten la càrrega de la cura, les que han d'aguantar en el lloc per 
a fer-se càrrec dels malalts, dels infants i dels vells. 

 

6 Tipus d'identificació amb la ciutat 

Les ciutats estan compostes per tipus molt diferents de ciutadans, són 
heterogènies. A cada habitant el vincula un tipus propi d'identificació amb 
la ciutat, sent el principal el que separa "els de dins" de "els de fora". Sense 
entrar en profunditat, enumeraré almenys alguns subjectes de la ciutat, i la 
seua relació amb ella, recordant primer la condició mòbil, gairebé 
líquida, de les societats contemporànies. A la ciutat viuen ciutadans de fet 
i de dret. Ciutadans permanents, transitoris, turistes, aus de pas que 
després retornen. L'usuari es diferencia del que paga impostos. Els que 
voten, dels que vénen només de vacances. I els que viuen en habitatges 
confortables, dels quals armen un cartró per aixoplugar-se a la nit. A la 
ciutat coexisteixen els nadius de pedigrí i els simples empadronats recents. 
Els arrelats i els marginals. Els nostàlgics, els detractors del present i els 
seus entusiastes. Els convivents i els que no s'impliquen, els que davant 
qualsevol dificultat es posen de perfil. Els multi-residencials i els 
polivalents. Els electes i els autonombrados. Entre els electes tots saben 
que els seus mandats són temporals, quatre anys escassos, només 
repetiran si els que poden elegir-los renoven la seua confiança en ells. 

Per a calibrar la importància dels no-residents respecte als residents és útil 
recordar que el 2009 es va celebrar a Atenes el Fòrum sobre Migracions, 
propiciat per les Nacions Unides. Es va presentar un estudi realitzat per 
GALLUP en cent trenta-cinc països, amb enquestes. Un 16% de la 
població mundial volia canviar definitivament de lloc de vida, abandonar 
el seu país i instal·lar-se en un altre per sempre. Eren els que somiaven 
amb una altra ciutat, amb un altre aire que els fes més lliures. I més rics o 
menys pobres també, resulta difícil deslligar-lo. Aplicat als 7.000 milions 
de la població mundial, són molts els que volen moure’s: 1.120 milions si 
se li aplica l'esmentat 16%. Segons els analistes, pel rang de preferència 
expressat en les enquestes, Espanya era el cinquè lloc de destinació més 
desitjat i xifraven el que ens corresponia en 35 milions d'aspirants. Encara 
no havia començat la crisi, potser si les enquestes es fessen ara seria una 
mica més baix, però també és possible que haja augmentat aquesta xifra 
per l'empitjorament de les circumstàncies en els països que expulsen 
població. Quina posició acceptaria València davant d'aquests immigrants 
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potencials? Quants li tocaria absorbir d'aquests hipotètics 35 milions? 
Quins homes, quines dones voldria i no voldria rebre? L'arribada 
d'immigrants modifica l'espai urbà, la necessitat i tipus d'habitatges, el 
disseny de serveis de transport, d'educació, sanitaris, d'oci i de centres 
religiosos, d'aigua i escombraries. ¿Faria el possible València per a 
rebaixar el nombre d'aspirants i que en la seua pròpia quota no entressen 
vells, ni malalts, ni negres? Quines altres categories d'exclusió exigiria? 
¿Potser exclouria als molt actius ideològicament, per por que poguessen 
generar massa reivindicacions i conflictes? 

Pel que fa a les dones: ¿tractaria de tancar-los la entrada o que només 
arribessen dones lliures de càrregues, competitives, capaces d'integrar-se 
amb èxit al mercat de treball? Quina posició adoptaria davant les dones 
acompanyades dels seus familiars dependents, que necessiten suports 
especials i competeixen pels recursos públics escassos? 

Fa uns dies, a l'estació d'autobusos de Sant Sebastià, es va asseure al meu 
costat una dona jove. Perl seu vestit i aspecte la vaig reconèixer com 
sahrauí. Portava ja diversos anys a Espanya, i vam estar una estona de 
xerrada en l'espera de les nostres respectives sortides. Vivia en un poble 
proper i havia anat a Sant Sebastià a resoldre papers per a sol·licitar una 
subvenció, perquè tenia un nen petit i no podia treballar, i el seu marit 
tampoc tenia ocupació. Em vaig recordar d'aquesta trobada sobre 
"Gènere i política urbana" a la qual només faltaven un parell de setmanes 
per a començar. Vaig pensar en com rebria la ciutat de València a 
aquesta dona, als milions de dones en circumstàncies semblants que 
habiten en altres llocs d'Espanya o en altres països. Molts drets es reserven 
per als que ja van aconseguir accedir al territori, però: què passa amb els 
restants, amb els que no van aconseguir sortir? 

Afortunadament, en aquests moments no hi ha fortes tensions xenòfobes a 
Espanya. Estem acostumats a l'estranger ric, el turista que manté a flotació 
molts dels nostres petits i grans negocis. I als inversors, com els que van 
contribuir a convertir les collites de taronja en solarinas fent semi-rica a 
mitja societat valenciana. (Que dur retrat d'aquesta època va fer Chirbes 
en la seua novel·la A la vora). 

Pensar avui en urbanisme i en ciutats en termes de comunitats autònomes, 
o fins i tot en termes nacionals, té ja poc sentit; el territori se'ns ha quedat 
petit. Hem de pensar en global, i global significa internacional. Ens 
agrada pensar en els internacionals amb origen europeu, potser alguns 
russos. Però la veritable globalitat ens comunica de seguida amb el nord 
d'Àfrica i amb Llatinoamèrica. També amb la immensa Àsia. ¿Preferim 
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mirar cap a un altre costat davant aquesta globalitat? ¿Només els volem 
com a inversors, com a usuaris, com a receptors dels nostres productes? 

Quan es controla el capital es pot ser amo sense residir en el lloc del que 
es posseeix. M'agradaria saber quin són els amos de València, perquè cap 
ciutat pot adoptar lliurement decisions sense tenir en compte els fluxos de 
capital, les cotitzacions de borsa, l'impacte de la inversió o des-inversió de 
les grans corporacions. Si portem en crisi des de 2007, qui va ser l'amo o 
no-amo que la va precipitar? ¿Seran els mateixos amos o altres amos, o 
no-amos, els que ens trauran d'ella? 

 

7 Les emocions i la ciutat. Diferències de gènere 

La ciutat és un subjecte col·lectiu compost al seu torn de múltiples 
subjectes col·lectius i individuals. Als subjectes col·lectius com la ciutat se li 
poden atribuir emocions, afectes i sentiments, però no és l'habitual. En 
canvi, sí és freqüent que els subjectes individuals experimenten emocions, 
afectes o sentiments cap a la ciutat, que amb independència de la seua 
intensitat de vegades es fan explícits i altres no arriben a manifestar-se. 

Les emocions són reaccions espontànies (alegria, por, tranquil·litat, 
irritació, nerviosisme, sorpresa, etc.) poc processades, en tant que els 
afectes i els sentiments són processats pel subjecte que els sent, i es 
resumeixen en positius/negatius o afecte/odi. Les emocions, afectes i 
sentiments poden dirigir-se a la ciutat en el seu conjunt, o a parts i 
aspectes específics. Avui està en boca de tots l'anomenada "geografia dels 
afectes" i els "plans emocionals de la ciutat", que sintetitzen els afectes que 
cada barri, carrer o activitat urbana provoquen en el grup social estudiat. 

Entre els afectes positius cap a la ciutat poden assenyalar-se els sentiments 
d'afecte, refugi, protecció, integració, salvaguarda de la identitat i de la 
intimitat, oferta de projecció, reconeixement social, etc. I entre els 
negatius, la desconfiança, l'hostilitat, la percepció de segmentació, l'estrès 
o la crispació i l'odi. L'anonimat és una condició característica de les 
ciutats que alguns subjectes viuen com alliberament, i per tant els provoca 
sentiment positiu, i altres com desentesa. 

Dones i homes usen de manera diferent la ciutat, coneixen i desconeixen 
aspectes diferents, de vegades senten diferents emocions i afectes. Què és 
el que volem les dones a les ciutats? Què ens fa sentir-nos a gust, tornar? 
Què destacaríem d'una ciutat com València, com a signe del que ens 
agrada? 
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Un dels sentiments en què el gènere influeix és en el de 
seguretat/inseguretat. Ens agradi o no reconèixer-ho, a les dones ens 
importa més la seguretat, tenim més por a un atac tant per nosaltres 
mateixes com pels dependents als quals resguardem quotidianament. 
Atacs verbals, físics, psicològics... Tenim més necessitat de seguretat, 
encara que no tanta com se'ns ha fet veure en altres èpoques i segueix 
fent-se obligada avui en altres llocs. Són arrels culturals heretades des de 
fa segles al voltant de la seguretat, que van deixar la seua empremta en el 
traçat de les cases romanes i carrers àrabs. Fa mig segle hi havia molts 
pobles i ciutats a Espanya en què els codis d'espais i horaris transitables 
per a les dones eren encara molt restringits. Com diu Ana Falú, "les 
violències que tenen lloc a les ciutats no són només el robatori i l'assalt, 
l'ús il·legítim de la força per diferents actors. Violències són també la fam i 
la manca d'escoles, els hospitals saturats, els carrers sense senderes ni 
parcs, la justícia injusta; les discriminacions per raons ètniques, d'origen, 
d'opció sexual, d'edat; el buit de drets humans i ciutadans; les violències 
que pateixen les dones pel sol fet de ser dones i que responen a 
pràctiques de poder d'un sexe sobre l'altre".7 

Fray Luis de León, l'autor de La perfecta casada (1583), no només va ser 
un dels més brillants humanistes del Segle d'Or i un avançat respecte als 
seus coetanis; també ha estat un dels millors teòrics dels espais interiors i 
de la funció econòmica de les dones. Molt ha variat des de llavors la 
imatge de la "perfecta casada". En contra del que ell pretenia, tots/es els 
que estan en aquest acte són ventaneros i visitadores. Van treure el cap a 
internet o les cartelleres, van veure anunciat aquest esdeveniment, van 
sortir de casa, van parlar, van crear xarxes. D'això sorgeix el germen de la 
consciència col·lectiva, de la resiliència o capacitat de resistència, una 
mica del que Luis de León no havia sentit parlar, però ho pressentia, i 
anticipava amb el seu text la manera de combatre-la través de belles 
paraules i cultes cites. 

És cert que les dones són capaces d'exercir resistència enfront de l'enemic, 
però on són l'amic i l'enemic? Enemics petits i grans, per activa i per 
passiva. De vegades, l'enemic petit, i fins i tot el gran, està dins, a la 
pròpia casa. És enemic el de fora de la reixa, el dels improperis grollers, 
el dels tocaments o la violació (Pamplona i els sanfermines convertits en 
xafogor!). Però algunes reixes no defensen, sinó que empresonen. No 
estan fetes per a impedir que entren sinó per a impedir que surten. De tots 
els homicidis, de totes les dones mortes l'any passat, a quantes les van 
matar de portes endins, quantes tenien l'enemic al costat? 

7_ FALÚ, Ana (coor.), Mujeres en la 

ciudad. Red Hábitat de América Latina. 
Ediciones SUR, p. 10. 
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Quan algú arriba de fora té capacitat d'estranyament, bona sensibilitat i 
capacitat d'observació, perquè encara no s'ha anestesiat per l'habitualitat. 
Hi ha alguna nota distintiva que identifique a València com una ciutat 
amable que facilita la vida a les dones? Quin és? I si no n'hi ha: podria 
haver-la? 

Al revés: ¿hi ha a València zones, o hores, a les que no vagen les dones, 
que els desagrade o inspire temor, on hi haja més assalts, més homicidis? 
Hi ha zones o llocs, o creus d'espai/temps que encara prohibeixen l'accés, 
de fet o de dret? 

En comparació amb altres regions i ciutats del món, tant València com 
Espanya obtenen bones puntuacions en seguretat personal. Per molt que 
la crítica i l'autocrítica siguen excel·lents eines per a la millora de 
qualsevol institució, convé no oblidar una dada positiva: les ciutats de la 
Mediterrània europea obtenen molt bones valoracions en els indicadors 
de benestar individual i col·lectiu, per davant d'altres països europeus amb 
superior renda per càpita als quals en general prenem com a referència o 
model. Què és el que produeix el sentiment de qualitat de vida, de 
benestar o felicitat? En quina mesura l'urbanisme és causa o 
conseqüència d'això? 

A tot Europa i Llatinoamèrica moren de manera violenta més homes que 
dones perquè les dones s'arrisquen menys, circumscriuen més el seu 
territori i els seus horaris. Paguen la seguretat marcant clarament els 
desplaçaments, anant més acompanyades. Quins són els punts negres, els 
temps negres per a les dones a València? ¿I els temps grats? Poden 
conquistar-se espais nous per a l'ús i accés per les dones, tal com 
comprove que estan intentant aconseguir alguns grups com A peu de 
carrer? Fa quaranta anys vaig explicar la quantitat de vorades que calia 
travessar entre casa meva i el parc més proper. Marta Román denunciava 
aquest i altres perills per als nens. Avui ja han fet passos suaus de gual en 
gairebé tots. 

 

8 La ciutat és casa meua. Qualitat sensorial de les ciutats 

Perquè una ciutat m'agrade, a part de tota la resta, ha de oferir un gaudi 
per als sentits. Hi ha coses de les que no se sent parlar en seminaris o 
jornades com aquesta, però val la pena dedicar-los uns minuts. Homes i 
dones som sensorialment una mica diferents. Per exemple, algunes formes 
de soroll la suportem pitjor les dones. Iguals en l'essencial, però amb una 
alçada i complexió diferent, accentuada per les formes de vestir i calçar. 
Per tradició cultural, les dones estan acostumades a construir espais 
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sensorialment grats dins dels habitatges. Netes, grates a la vista, l'oïda, al 
tacte o a les variacions de la calor, fàcilment accessibles, curoses amb 
l'entorn vegetal. En això som més exigents. En les enquestes del CIS, les 
dones sempre destaquen més els problemes socials al voltant de 
l'habitatge que els homes. Per què no buscar aquesta mateixa naturalitat 
del confort, del que plaent, a les ciutats? 

La relació de València amb el so és especial. La música a flor de pell, les 
bandes gairebé a cada barri, el to alt en les converses, l'estrèpit que 
ressona sobre la ciutat en la nit del foc. 

He vist barris marginals transformats per la gràcia d'un pintor de parets, 
un artista que fa servir bé el color. La transformació externa i l'orgull 
d'haver conquerit la bellesa i la singularitat s'han convertit després en 
autoestima i millor organització interna. És clar que també he vist 
passatges destrossats visualment. I què dir de l'olor? Totes les ciutats 
costaneres -i moltes no costaneres- necessiten especial cura per a tractar 
l'olor. Les ciutats europees feien una horrible mala olor fins fa un parell de 
segles, quan es van imposar els claveguerams, els drenatges, la recollida 
d'escombraries, i es van descobrir el lleixiu i altres desinfectants. A 
València va ser endèmic el paludisme, les famoses febres tercianes, fins a 
finals del segle XVIII, però aquesta constant amenaça es va superar.8 

El tacte reconeix superfícies i va associat amb la capacitat d'agafar i 
empènyer. Per tirania cultural, o per major tolerància a la creativitat 
expressiva en l'aparença externa, les dones utilitzen sabates de taló. Els 
antics coturns cerimonials s'han transformat en calçat quotidià per a les 
dones urbanes, cosa que les va identificar durant dècades enfront de les 
dones rurals que no podien permetre un altre calçat que el pla. Les 
sabates de taló són inestables, però embelleixen i estan de moda. En 
algunes empreses són obligatòries per a les empleades. Cal adaptar les 
ciutats als talons de les dones o els talons de les dones al paviment i ritme 
de les ciutats? 

 

9 Mentre les piràmides es convertien en torres 

Els organitzadors d'aquestes Jornades ens han demanat que escrivim les 
ponències per publicar-les després en un llibre. Amb posterioritat a l'època 
en què vaig escriure La ciudad compartida, s'ha instaurat en les ciutats 
espanyoles i en gairebé tot el món desenvolupat l'envelliment, i el nou 
paper preponderant que juguen els dependents. Les antigues famílies de 
molts membres estan desapareixent, i hi ha programes internacionals per 

8_ ALBEROLA, A i BERNABÉ, D (1998-
1999), "Tercianas y calenturas en tierras 
meridionales valencianas: una 
aproximación a la realidad médica y 
social del siglo XVIII”, Revista de Historia 

Moderna, 9(17), pp. 95-112. 
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a promoure l'envelliment actiu i l'adaptació de les ciutats per a les 
persones grans.9 

A la comunitat de València ja hi ha un 25% de llars unipersonals i és una 
tendència en augment. En algunes d'aquests llars viuen joves, però són 
una petita minoria. Si es tracta de joves que viuen sols, el més freqüent és 
que siguen homes. En la majoria de les llars unipersonals viuen persones 
grans, i d'aquestes, la majoria són dones. Una de les conseqüències 
immediates per a l'arquitectura i l'urbanisme és la necessitat de posar en 
lloc preferent la rehabilitació d'habitatges i edificis, no només la nova 
construcció. Si les noves generacions són menys nombroses que les 
anteriors, no hi ha tanta necessitat d'augmentar el parc immobiliari, i en 
canvi sorgeix el perill dels barris decadents, mig buits i mig abandonats. 
No només es produeix aquest problema en les zones rurals deprimides, 
sinó en grans àrees de ciutats florents. Les enquestes de Qualitat de Vida 
mostren els problemes de pobresa energètica i de serveis en els habitatges 
de la gent gran, el seu aïllament per falta d'accessibilitat i de comerç o 
serveis públics de proximitat. Pel 2020 hauran de complir-se les normes 
europees que exigeixen la sostenibilitat energètica dels edificis. 

Alguns moviments socials, com l'anomenat Common Efficay
10 al·leguen 

que els nous edificis i les grans renovacions només són el 5% del parc 
habitacional. En paraules de N. Brito i R. Castela, "Quin efecte tindrà el 
EPBD en el restant 95%, en els barris que ja existeixen? Què fer amb 
aquells i aquelles que no tenen mitjans per a escalfar la propia casa? Els 
problemes col·lectius no es resolen casa a casa, sinó barri a barri, ciutat a 
ciutat. La ciutat compartida és la ciutat de la varietat, de la resiliència, de 
la versatilitat. La ciutat compartida és en la que cadascun i cadascuna de 
nosaltres se sent part, i no un estrany o un destorb. Compartir la solució 
dels múltiples dissenys és un senyal de respecte i valorització de cada 
un/a, però igualment una responsabilització i una garantia de resultats". 

La recerca de tecnologies de baix cost, en molts casos derivades de 
coneixements constructius tradicionals, és un desafiament prometedor,11 
però la rehabilitació dels centres històrics no és només una qüestió 
tècnica, sinó principalment social i econòmica. KB Janda ho va resumir en 
un titular d'èxit, "Buildings do not use energy: people do".12 Sense agents i 
actors socials que la promoguen i sense inversors que la financien, no pot 
dur-se a terme. Sense xarxes eficaces de veïnatge, la rehabilitació tampoc 
té probabilitats d'èxit. 

Encara que aparentment la rehabilitació té poc a veure amb el gènere, els 
centres històrics i els barris decadents que requereixen rehabilitació tenen 
entre els seus habitants una proporció més gran de dones que d'homes, 

9_ Vegeu la Jornada sobre ciudades 

amigables para los mayores celebrada a 
Saragossa, el 20 d'octubre del 2016. 
 
10_Xhttps://www.youtube.com/watch?v=t
yWb9MKwucw, Coimbra, 2016. 
 
11_ BRITO, Nelson da Silva et 
al. (2015), Residential Building upgrade in 

Montarroio. Disponible a internet. 
 
12_ JANDA, KB (2011), "Buildings do not 
use energy: people do", A rchitectural 

Science Review, 54, pp.15-22. 

https://www.youtube.com/watch?v=tyWb9MKwucw
https://www.youtube.com/watch?v=tyWb9MKwucw
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perquè són barris envellits i en les llars les dones sobreviuen als seus 
cònjuges menys longeus. La pobresa energètica i la manca de condicions 
de confortabilitat afecta més, per aquesta mateixa raó, a les dones que als 
homes. Que els afecte no vol dir necessàriament que exerceixen el paper 
de lideratge o protagonisme. Tant en la fase prèvia de creació de 
consciència comuna dels problemes com en el disseny de les solucions i 
en el control del manteniment, les dones poden jugar un paper crucial: 
però no és automàtic que ho facen. Tenen en contra els factors d'una 
cultura tradicional de no participació en la cosa pública, la seua pròpia 
salut afeblida, la sobrecàrrega de treball de cura a familiars dependents i 
l'escassetat de recursos econòmics bàsics per a sufragar qualsevol 
despesa de gestió o participació per mínima que siga. No és tasca petita 
la de remuntar aquests obstacles, i per a això es necessita dissenyar 
projectes específics i transmetre'ls amb eficàcia, tant en la direcció 
avall/amunt com en l'oposada. 

A les ciutats espanyoles, els serveis públics estan dissenyats per a llars 
multipersonals on sempre hi ha algú disponible per atendre els altres, 
però aquest tipus de llar ja és minoritari. Cal pensar en altres dissenys i en 
altres polítiques de serveis urbans. El nombre de membres per llar es 
redueix, però no és fàcil alterar la mida dels habitatges. En principi, el 
lloguer sembla una fórmula d'habitatge més flexible per ajustar-se al 
nombre de membres de la llar, però no és senzill passar d'un sistema 
majoritari de propietat de l'habitatge a un de lloguer; cadascú té els seus 
avantatges, inconvenients i rigideses. El sistema fiscal, entre altres, es 
nodreix de les transaccions. Les plusvàlues municipals afecten sobretot a 
la gent gran que van comprar els habitatges dècades enrere. L'IRPF per 
increment patrimonial, que amb prou feines té en compte la inflació, és 
també un potent dissuasiu per a l'ajust. Tots dos sistemes fiscals 
desincentiven la venda de l'habitatge per ajustar-la a les necessitats dels 
seus amos al llarg del cicle vital. 

Com organitza València el seu sistema sanitari, adaptant-lo al fet que una 
quarta part de les llars siguen unipersonals i en aquests residisca una 
elevada proporció de dones grans? Dones i homes no afronten igual els 
espais de la vellesa i la malaltia. Ells moren abans, tenen taxes inferiors de 
morbiditat, discapacitat i dependència, gaudeixen de millor cobertura 
asseguradora pública i privada, disposen de més diners. I, sobretot, 
disposen de més cuidadors o cuidadores potencials que els 
acompanyaran gratuïtament en els difícils anys del final de la seua vida. 

Els homes espanyols estan dissenyats estructuralment per a vendre, o 
millor dit per a llogar la seua força de treball en el mercat laboral 
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capitalista. I les dones, no. El que l'estructura econòmica assigna en 
primer lloc a les dones és el treball no remunerat, la cura per a la resta 
dels seus familiars, i per extensió, de la comunitat sencera. Així ha estat 
secularment i, malgrat tots els canvis, en bona part així segueix sent. A 
l'edat tardana, les dones estan més malaltes, més pobres, i els seus 
cònjuges ja van desaparèixer fa anys de la llar. Quin disseny d'habitatge, 
de carrer, de serveis públics, afavoreix la seua atenció? Quins la 
dificulten? 

En les enquestes de dependència, per exemple, la EDAD 2008, la 
Nacional de Salut del 2010 (que, per cert, la seua versió valenciana és 
excel·lent i estic treballant molt amb ella), o la del CIS sobre dependents 
del 2014, totes elles confirmen la tendència; les dones es fan càrrec de 
més del 80% del treball no remunerat de la cura de dependents. En 
dissenyar el transport o els desplaçaments en una ciutat com València, o 
qualsevol altre servei, cal recordar que les dones sempre van carregades 
amb una motxilla extra a la que porten el pes de la cura: primer el dels 
nens, després el dels exempts, els malalts i la gent gran. Els exempts o 
alliberats són aquests homes als quals jo dic varavos, sans i actius, joves o 
d'edats intermèdies, que no es consideren obligats a tenir cura, ni tan sols 
a cuidar-se a si mateixos. 

València s'encamina cap a una quota de persones majors de seixanta-cinc 
anys que sobrepassarà el 25% de la població. Encara no ha arribat, però 
la tendència a l'envelliment és constant i només l'ha esmorteït l'arribada 
d'immigrants de les edats centrals. La tendència a l'envelliment trigarà 
encara moltes dècades a minorar el seu ritme expansiu. La gent que 
habite València serà en gran part major o ha de cuidar gent gran. Per ara 
són les dones les que es fan càrrec d'això. Com conciliar la càrrega de la 
cura amb la incorporació plena a la vida econòmica i política, cultural o 
d'oci? La conciliació és una meta en què creuen gran part de les dones 
setanta-vuitcentines, les que van ser educades i van creure les promeses 
de la Constitució del 78. Les més grans mai van acabar de creure-ho del 
tot, van ser educades d'una altra manera, en altres valors. Però les joves i 
les d'edats intermèdies si creuen en algunes de les promeses d'aquesta 
Constitució. Han accedit a l'ensenyament mitjà i universitari, van 
comprovar que treien millors notes, reclamen la igualtat; però al 
incorporar-se al mercat de treball cap de les estructures de la societat en 
què viuen els facilita realment la integració entre el paper de cuidadores 
que els va ser assignat tradicionalment i els restants papers socials als que 
ara aspiren. El paper de cuidadores encara no els ha estat retirat ni amb 
prou feines compartit per uns altres. 
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La proporció de cuidadors principals de persones dependents que 
proporciona l'Administració Pública als que viuen a casa és només un 
2.8%. Els dependents que resideixen fora de les seues llars és una 
proporció insignificant, i dins de les llars són sobretot dones les que 
assumeixen la cura. Evidentment, no es tracta de les cures tècniques 
remunerades, com ara el diagnòstic o les teràpies puntuals. Però sí les  
esgotadores cures de llarga durada, les que no tenen límit d'horari ni 
horitzó, les que no permeten distanciar ni trobar alternatives a la manera 
de viure. 

Resulta atractiu el somni de dissenyar grans projectes urbans referits a 
activitats que tenen preu. Les grans obres urbanes afecten homes i dones, 
però més encara els afecten els projectes que modifiquen la distribució i el 
volum de la càrrega de la cura. 

L'economia de València no és, com sol proclamar-se, postindustrial i de 
serveis. En realitat, s'assenta en una base imprescindible d'economia 
preindustrial, familista i no de mercat, en la qual les dones assumeixen el 
paper de productors principals. Elles constitueixen el que he anomenat el 

cuidatoriado o nou proletariat de serveis de les societats avançades. Al 
sector monetaritzat de l'economia, en el mercat de treball remunerat, 
treballen sobretot els homes, mentre que el sector no monetaritzat i el seu 
corresponent treball no remunerat està reservat, més aviat podríem dir 
obligat, a les dones. 

Quan fem plans per a qualsevol política i pretenguem que serveixen a la 
igualtat, siguen plans de transport, sanitaris o de qualsevol altre tema, 
tindrem a la nostra disposició les dades sobre els diners que costa 
implementar el pla, i els beneficis de posar-lo en marxa. Però 
probablement no ens donaran les dades més importants, que són les 
variacions en l'ús del temps afectades pel pla. Els diners és important, 
evidentment, i sovint és l'única cosa que controlem, però el temps ho és 
encara més. Si fem un disseny per a guarderies, hospitals o autobusos, 
ens facilitaran les xifres dels diners que costa, i això és el que 
probablement figurarà en les convocatòries i en les contractes; però no el 
temps extra que consumirà o estalviarà, i de qui serà aquest temps, que 
en tantes ocasions han de regalar les dones. En fer o rebre pressupostos 
per a una obra o un servei, cal apartar per incomplets els que no porten 
previst l'impacte sobre el consum de temps, especialment dels temps no 
remunerats que són imprescindibles per posar en ús aquesta obra o 
servei. 

Per a la cura de la salut, el 1988 estimem que per cada 12 hores de 
treball que aporten els treballadors sanitaris, públics i privats, es 
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consumeixen a més altres 88 hores de cura no remunerada, que 
majoritàriament aporten les dones: 12 enfront d'88 . Ningú ha refutat fins 
ara aquesta xifra. A causa de l'envelliment i la cronicitat, la tendència és 
que aquestes xifres es facen encara més dispars. No són vàlids els 
pressupostos que serveixen per a prendre decisions polítiques i només es 
recolzen en aquest 12%, o el seu equivalent en el sector de què es tracte, 
perquè indueixen a resolucions esbiaixades. La gran xifra necessària a 
tenir en compte no és el 12%, sinó el 88% restant, encara que 
generalment s'oblide. 

 

10 Els nous moviments socials. El futur sempre està en construcció 

Entre homes i dones hi ha un contracte social subjacent a la imparell 
parella ja citada del 12/88. No és un contracte explícit, sinó implícit. 
L'art.14 de la Constitució consagra, igual que el 9.5, els aspectes 
formalment igualitaris del contracte. Però la realitat profunda és una altra, 
desajustada entre les aspiracions i els fets, una diferència com de la nit al 
dia. Després de la Constitució es va haver de modificar el Codi Civil. Que 
homes i dones han de compartir les tasques domèstiques i la cura dels 
dependents ja és obligació legal, ho confirma el Codi Civil en el seu 
article 68. Però en la pràctica, la distància entre la llei i els fets continua 
sent gran. Com s'aconsegueix fer i implementar un nou contracte social 
entre homes i dones? Què fer amb l'antic contracte, que era implícit i 
quan es tornava explícit embellia de tal manera els mutus papers que 
s'apartava de la realitat? ¿Cal trencar sonorament l'antic o transformar-lo 
poc a poc? Qui li té por a la ruptura, qui prefereix esperar que ho 
aconsegueixin altres i altres? Qui inicia el procés de ruptura, qui 
s'organitza, quines entitats crea, amb quins mitjans, quines estratègies, 
amb quin seguiment i suports? 

No es poden fer canvis importants en l'urbanisme i l'habitatge de les 
ciutats de València sense crear abans un nou model de contracte social 
entre homes i dones. És una influència circular, ja ho hem dit. Les 
relacions socials generen usos característics de l'espai i també els espais 
construïts condicionen les accions socials que es desenvolupen en aquests 
espais. 

A l'inici d'aquest article deia que el moviment per la ciutat compartida era 
indeslligable dels nous moviments socials i associacions de dones que van 
sorgir en els anys setanta i vuitanta del segle passat. Des de llavors fins 
ara els moviments socials han canviat molt. Els més nombrosos (partits 
polítics, sindicats, organitzacions religioses) es mantenen, encara que 



53 

comparativament la seua capacitat de mobilització és menor. A Espanya 

2015. Situación social (CIS, 2015), hi ha un excel·lent estudi sobre "Acció 
col·lectiva i ciutadania" dirigit per L. E. Alonso, que posa al dia la recerca 
sobre els nous moviments socials, els sentiments d'indignació, protesta i 
cooperació, la seua evolució i perspectives. Entre ells, els moviments 
feministes, ecologistes, per l'habitatge i pels espais autònoms. Destaca el 
nou paper preponderant de l'opinió pública, les mobilitzacions, les xarxes 
socials i els conflictes al voltant de les polítiques d'austeritat. Aquests nous 
moviments socials busquen un nou concepte de ciutadania i un nou 
Contracte Social, encara que sovint el desenvolupen més en la pràctica 
que en la teoria. Són molts els que, de diverses maneres, tracten de 
delimitar i aplicar aquesta nova manera de relació entre grups socials 
respecte al conjunt de la societat. 

No sorprèn si dic que gent com els assistents o lectors d'aquestes Jornades 
i els seus futurs escrits, formen part del moviment social que inicia un 
Contracte Social nou. Gent amb iniciativa, que s'associa i organitza, que 
crea o transforma les institucions, que s'arrisca a posar-ho negre sobre 
blanc, que porten la ruptura o la innovació a les seues pròpies activitats 
quotidianes. Gent que no li fa vergonya desmarcar-se, que cerca recursos 
i aliances, que accepta per a si mateixa metes noves a la igualtat entre 
homes i dones, en el seu reflex espacial. És una fita difícil d'aconseguir. El 
portem escrit, no en els gens, però sí en les profundes arrels d'una cultura 
que hereta mil·lennis d'història passada. Tots hem begut d'ella, el nostre 
aprenentatge comença absorbint un llenguatge les estructures i la 
gramática del qual tracta de manera diferent el femení i el masculí. El 
masculí és allò general, les dones som el que els lingüistes anomenen el 

gènere marcat. No es tracta només de les lleis o el conscient, que són més 
fàcilment identificables i discutibles, i per tant modificables. Ho portem 
sobretot en l'inconscient, al qual no s'accedeix amb armes lògiques ni 
legals. 

Per lluitar pel Nou Contracte Social, per La ciutat compartida, calen armes 
i armadures. Armes i armadures flexibles, àgils, que no destorben les 
aliances potencials. Per aconseguir canvis calen aliats i amics, fins i tot on 
semblés que només hi ha enemics. Sovint, aixecar espurnes només serveix 
per cremar el territori abans d'haver-lo conquerit. Entre les condicions de 
l'armadura, una de les imprescindibles és la paciència, el sentit que 
l'important és el procés i no el moment, la perspectiva del mitjà i llarg 
termini. Cal resistència, molta fe en el futur, i acceptar per endavant que 
hi haurà baixes, que alguns i algunes cauran o es rendiran sense haver-ho 
aconseguit. 
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Malgrat totes les dificultats, un futur millor i més igualitari és possible. 

És possible crear una ciutat en la qual, a més de llibertat, es respire també 
aquest valor bell que és la igualtat. 

El futur sempre està en construcció, entre tots anem escrivint-lo cada dia. 
És, al mateix temps, la festa i la batalla en la qual tots estem convocats. 
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Referències bibliogràfiques 

M'he referit al llarg d'aquestes pàgines a diverses obres meues sobre 
urbanisme, habitatge i moviments socials que contenen una bibliografia 
molt extensa. A elles em remet. La majoria són accessibles a internet a 
través de Digital CSIC. 

1. La ciudad compartida: conocimiento, afecto y uso. Xile: Ediciones SUD, 
2008. És l'edición revisada per a Llatinoamérica del llibre anteriorment 
publicat pel Col·legi Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanyaña 
l'any 1998. 

2. "Sobre cuerpos y espacios". És un extens pròleg a les Actes de les IV 

Jornades de Recerca o n Interdisciplinària de l'Institut de la Dona de la 
Universitat Autònoma de Madrid, 1986, dedicades monogràficament al 
temps i l'espai en la vida quotidiana. 

3. "Relaciones familiares y vivienda, ARBOR, 2003: 685. Analitza l'habitatge, 
tant principal com secundària, des de la perspectiva del canvi en la 
composició de les llars i en les seues relacions internes. 

4. Liberación y utopía: la mujer ante la ciencia. (Dir.) AKAL, 1981. Aquest 
llibre va ser pioner a l'anàlisi de les relacions entre ciència i gènere. Deu 
autors reflexionen sobre la situació de la dona com a investigadora, com 
a objecte de recerca i com a transmissora de coneixements dins dels seus 
diversos camps disciplinaris, des de la filosofia finsa la biologia. 

5. “The women's movement in Spain and the new Spanish democracy”, en 
col·laboració amb María Teresa Gallego, en DAHLERUP, D. (coord.) 
(1986), The New Women’s Movement. SAGE. Conté una análisi de 
l'evolució de les associacions i moviments de dones a Espanya i la seua 
relació amb els partits polítics durant la transició a la democràcia en els 
anys 70 i 80 del segle XX. 

6. De puertas adentro. Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer, 1987. És 
una análisi de les bases materials de la vida quotidiana i les relacions 
econòmiques dins de les famílies i del paper econòmic que juga la família 
en les economies modernes. 

7. “La escalera en el lenguaje, el cine y la arquitectura”, a JOHNSON, R. i 
ZUBIAURRE, M.T. (coord.) (2012), Antología del pensamiento feminista 

español: (1726-2011), pp. 421-430. En el seu origen va ser una 
ponència dins el curs NOW sobre "Nuevas visiones del espacio público y 
privado". 
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8. “Los tiempos de la ciudad”, Política y Sociedad, 1997: 25. Un diari 
realitzat entre el 6 de novembre i el 13 de desembre de 1996, serveix de 
marc per a la reflexió sobre la temporalitat de la vida quotidiana en les 
ciutats. 

9. “Lectura económica de Fray Luis de León”, a FOLGUERA, P. (coord) 
(1982), Nuevas perspectivas sobre la mujer. Actas de las Primeras 
Jornadas de Investigación Interdisciplinaria, vol. 2, pp. 257-273. Luis de 
León va ser un dels majors exponents de l'humanisme en el Segle d'Or 
espanyol. El seu llibre La perfecta casada ha tingut innombrables edicions 
fins a dates molt recents i va sintetitzar durant quatre segles el codi de 
conducta espai/temporal per a les dones cristianes. 

10. “Paisajes del cuerpo”, a NOGUÉ (ed.) (2007), La construcción social del 

paisaje, Institut Català del Paisatge. El paisatge no existeix en sí mateix, 
sinó que el crea el que el percep i contempla, són processos socials els 
que converteixen un entorn natural en un paisatge, amb diferent significat 
per a diferents grups socials. 
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En aquest article, s'argumenta sobre la importància d'usar la perspectiva 
de gènere en la planificació urbana i en l'arquitectura com a mitjà per a 
crear ciutats sostenibles i sostingudes amb la participació de gran part de 
la ciutadania, incloses les dones. S'explica que només si es tenen en 
compte -entre altres- les necessitats, experiències i propostes de les dones, 
aquestes poden arribar a exercir de forma real i integral els seus drets de 
ciutadania. Entenem que hi ha una relació reflexiva i bijectiva entre 
ciutadanes i ciutadania en el sentit que les unes són el producte de l'altra i 
viceversa: només mitjançant la participació es crea ciutadania. A través de 
l'exposició de dos exemples -la EDUSI del Cabanyal i la Casa Malva de 
Gijón- es revela l'efecte de les polítiques urbanes i arquitectòniques sobre 
la distinció (cognitiva, social i arquitectònica) del que és "portes endins" i 
el que és "portes enfora".  

 

La importància d'aplicar el pensament feminista a l'àmbit de 
l'arquitectura i l'urbanisme 

Són nombroses les investigacions sobre la invisibilitat i invisibilització física 
i simbòlica de les dones en la seua relació amb l'espai. Només cal 
esmentar figures com Eileen Gray, a través de la reformulació de la 
funcionalitat de l'espai domèstic en les seues obres, Dolors Hyden a The 
Grand Domestic Revolution (1981), Jane Jacobs amb The Death and Life 

of Great American Cities (1961), Elizabeth Wilson a The Sphinx in the City: 

Urban Life, the Control of Disorder and Women (1991), Linda McDowell i 
el seu llibre Gender, Identity and Place. Understanding Feminist 

Geographies (1999), Saskia Sassen i The Global City (1991), o en el 
nostre context Teresa de la Vall en Andamios para una nueva ciudad 
(1997), o María Ángeles Durán amb La ciudad compartida. 

Conocimiento, afecto y uso (1998), per citar-ne algunes,1 per a veure que 
han existit dones arquitectes i no arquitectes que han contribuït al 
pensament sobre les ciutats, l'arquitectura i l'urbanisme, i que, al seu torn, 
ho han fet incloent directament o indirectament les bases i criteris del 
pensament feminista. 

La situació límit a què han portat els efectes de la crisi econòmica i 
financera iniciada el 2008 ha propiciat que diversos col·lectius organitzats 
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en les polítiques 
urbanes. De portes 

endins i de portes fora 

Carolina Juan Nadal 

Arquitecta 
Viktor Navarro Fletcher 

Politòleg  
Capitolina Díaz Martínez 

Universitat de València 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1_ Per a una lectura més estesa sobre les 
pioneres en l'arquitectura, pot consultar-
se DURÁN HERAS, María Ángeles (2008), 
“Mujeres y hombres en el desarrollo de la 
arquitectura”, a La ciudad compartida: 

conocimiento, afecto y uso. Ediciones Sur 
(Disponible a internet). 
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prèviament a aquesta crisi,2 hagen cobrat protagonisme públic i ocupat un 
lloc en les agendes polítiques. En aquests moviments ciutadans espontanis 
els plantejaments feministes han tornat a q uedar invisibilitzats. Ara que 
part de les demandes dels moviments ciutadans estan sent incorporades a 
l'agenda política d'alguns governs, és el moment de proposar que el 
coneixement acumulat per les teòriques de l'urbanisme amb perspectiva 
de gènere siga incorporat en l'enfocament i en la pràctica dels nous 
models de planejament urbà i arquitectònic. 

Vivim en ciutats i llars que responen a un procés incremental del 
predomini de l'activitat productiva-econòmica sobre les activitats de 
manteniment i cura de la vida. Això s'ha concretat en ciutats i llars que 
atenen demandes androcèntriques i de classe. L'anàlisi de gènere de 
l'arquitectura i l'urbanisme pretén la incorporació de punts de vista que no 
han estat tinguts en compte fins al moment. En concret, la incorporació 
del punt de vista de les dones i les seues necessitats, tot i que s'obre també 
a la incorporació de les demandes de la creixent diversitat humana que 
viu i conviu a les nostres ciutats. 

En societats cada vegada més complexes com les nostres, s'entreteixeixen 
relacions de poder resultants del sistema productiu i dels sistemes 
d'organització social, que al seu torn són reforçades o contestades pels 
que vam constituir aquests sistemes.L'espai urbà, com a producte,3 lloc de 
trobada i relació, està subjecte també a aquestes lògiques. En aquesta 
mateixa línia, per a alguns enfocaments com l'interaccionisme simbòlic, 
els objectes i espais "adquireixen la seua naturalesa ontològica a partir 
dels significats conferits per individus o grups".4 Així, l'espai no és només 
l'escenari de la interacció, sinó part d’aquesta.5 Per tant els llocs són, en 
aquest sentit, construccions socials,6 i com a tals, no s'escapen dels 
mandats de gènere que impregnen les relacions humanes, en tant que 
aquestes són resultat de la trobada entre persones que han estat 
exposades durant els processos de socialització i culturització a 

l'aprenentatge de gènere.7 

Tanmateix, això no vol dir que ens moguem en un determinisme absolut 
en relació al gènere i l'espai urbà. Com assenyalen autores com Tovi 
Fenster,8 l'espai urbà constitueix una categoria de ciutadania, basada en 
el sentit de pertinença a la ciutat creat per les seus possibilitats d'ús. 
Aquestes possibilitats d'ús impliquen una negociació permanent amb 
l'espai; un diàleg constant que es materialitza en les diferents estratègies 
d'apropiació de l'espai que cada persona pot dur a terme en funció de les 
seues circumstàncies. Per al cas, no serà la mateixa estratègia la d'una 
persona amb mobilitat rreduïda que fa ús d'una cadira de rodes per a 

2_ Diversos moviments socials de 
tipus grassroots com la Plataforma 
d' Afectats per la Hipoteca, col·lectius de 
persones afectades per les preferents o 
col·lectius ecologistes que reivindiquen un 
ús comunitarista de l'espai a través 
d'estratègies com horts urbans. 
 
3_ LEFEBVRE, Henri (2013), La 

producción del espacio. Madrid: Capitán 
Swing. 
 
4_ VALERA, Sergi i POL, Enric (1994), “El 
concepto de identidad social urbana: una 
aproximación entre la psicología social y 
la psicología ambiental”, Anuario de 

psicología/The UB Journal of psychology, 
62, pp. 5-24.  
 
5_ STOKOLS, Daniel (1990), 
“Instrumental and Spiritual Views of 
People-Environment Relations”, American 

Psychologist, 45, pp. 641-646. 
 
6_ BERGER, Peter L. i LUCKMANN, 
Thomas (1988), La construcción social de 

la realidad. Barcelona: Herder. 
 
7_ Per a una discussió de més calat sobre 
aquest tema, es pot consultar 
MACCORMACK, Carol P. i STRATHERN, 
Marilyn (1980), Nature, culture and 

gender. Cambridge University Press o 
SCOTT, Joan W. (1986), “El género: una 
categoría útil para el análisis histórico”, 
Historical Review, 91, pp. 1053-1075, 
entre d'altres. 
 
8_ FENSTER, Tovi (2010), “El derecho a 
la ciudad y la vida cotidiana basada en el 
género”, a Ciudades para tod@s, Ana 
Sugranyes i Charlotte Mathivet (ed.). 
Habitat International Coalition HIC, pp. 
65-80. 
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poder desplaçar-se, que la d'una altra que s'haja de fer càrrec de portar a 
una persona gran a un centre de salut cèntric en una ciutat amb una 
pèssima xarxa de transport públic, però ambdues trobessen la forma 
d'usar i fer propi aquest espai encara que es presente com a hostil. 
L'objectiu d'una planificació urbana amb una mirada de gènere 
interseccional, o que contempli una "ciutadania de múltiples capes",9 és 
reconèixer aquesta hostilitat perquè puga arribar a convertir-se en 
oportunitats d'ús, tenint en compte la dimensió social de l'espai. 

Segons Henri Lefebvre, l'espai és alhora mitjà de producció, força 
productiva i producte, i en sentit "no té res de <<condició>> a priori de 
les institucions i de l'Estat que les corona".10 En l'àmbit de la praxi 
arquitectònica i urbanística, les formes no continuistes del model 
hegemònic que posen en dubte els seus patrons i les seues bases 
canòniques (firmitas, utilitas, venustas),11 es veuen en moltes ocasions 
sense camp d'acció clar, concís i reconegut, en no ser partícips de la 
reproducció de les normes de comportament en els espais públic i privat. 
Per explicar això últim, farem ús del que s'ha apuntat per José Miguel G. 
Cortés quan assenyala que "la forma i l'estructura de la ciutat [...] co-
produeixen el context en el qual les regles i les expectatives socials 
s'interioritzen en hàbits per assegurar la conformitat social".12 Com hem 
vist al breu anàlisi sobre les característiques socials de l'espai, si aquestes 
normes no escrites no contemplen les experiències, els interessos, 
expectatives de les dones si aquestes normes no són sensibles a aquests. 
Convé assenyalar que quan parlem d'altres formes d'entendre 
l'arquitectura o l'urbanisme, cal aclarir que no es tracta de negar el valor 
de la rellevància de la tècnica urbanística més generalitzada, sinó de 
reconsiderar fins a quin punt aquesta tècnica milloraria amb la inclusió del 
punt de vista de les persones usuàries en un sentit ampli i divers. Parlem 
de posar en qüestió un disseny de ciutats i llars que només inclou, i per 
tant legitima, el criteri dominant de la tradició arquitectònica acadèmica i 
dels que tenen el poder de decisió econòmic, polític (en un sentit ampli 
del terme) i, en última instància, la capacitat d'ordenar normativamente 
l'espai a través de l'edificació. Tornant a Lefebvre, parlem de generar la 
capacitat d'establir un "codi" de l'espai, un "llenguatge comú a la pràctica i 
a la teòrics, als habitants, als arquitectes i als científics" [sic.].13 

Ens agradaria llançar una breu reflexió al respecte del poder polític, els 
"codis" i les relacions de gènere. A l'hora de dissenyar, plantejar, proposar, 
o triar un equip de treball en un procés d'elaboració de polítiques 
públiques, també les urbanes, cal tenir en compte que no totes les 
persones es troben en el mateix punt que fa a les possibilitats d’influir 
sobre un procés polític. En el cas de les dones arquitectes, alguns dels 

9_ YUVAL-DAVIS, Nira (2016), “Power, 
intersectionality and the politics of 
belonging”, a The Palgrave Handbook of 

Gender and Development. Palgrave 
Macmillan UK, pp. 367-381. 
 
10_ LEFEBVRE (2013), op. cit., p. 141. 
 
11_ Base de la utilització i/o funció de 
l'arquitectura que estructura la línia 
teòrica impartida a la majoria de les 
escoles d'arquitectura. La bellesa 
(venustas), la fermesa (firmitas) i la utilitat 
(utilitas) eren els tres principis sobre els 
quals descansava l'arquitectura, segons el 
tractat De Architectura libri decem escrit 
per Marc Vitruvi Polión. No obstant això i 
malgrat la seua influència, aquesta teoria 
deriva en gran part d'una lliure 
interpretació del manuscrit, feta per 
Claude Perrault en 1673, en Les dix livres 

d'architecture de Vitruve, corrigez et 

traduits nouvellement en François, avec 

des Notes & des Figures. 
 
12_ CORTÉS, José Miguel C. (2006), 
Políticas del espacio: arquitectura, género 

y control social. Institut d'Arquitectura 
Avançada de Catalunya, 711.4, p. 109. 
 
13_ LEFEBVRE (2013), op. cit., p. 121. 
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estudis realitzats14 apunten que per a aquestes resulta més difícil 
aconseguir llocs dins de la jerarquia professional i l'àmbit directiu, o tenir 
major visibilitat, tot i comptar amb la mateixa preparació acadèmica i el 
mateix nivell que els seus companys homes. Tot i que es desenvoluparà 
amb profunditat aquesta idea en l'apartat sobre histèresi social de gènere, 
el fet que les dones arquitectes estiguen presents numèricament en la 
professió, però no siguin visibles,15 ens hauria de fer reflexionar sobre què 
passa perquè moltes d'elles desapareguen pel camí.16 La mateixa reflexió 
hauria de traslladar-se als processos de participació de la ciutadania, per 
a no caure en processos de ficció participativa que substituisquen una 
participació activa i corresponsable. 

Si en pensar en poder ens limitem a pensar en abstracte en un pol 
dominant i un pol dominat, podem passar per alt els fins fils amb els que 
estan teixides les relacions de gènere en un context patriarcal, i com 
aquestes impregnen el disseny i l’execució de les polítiques públiques, així 
com les decisions sobre quines dimensions privilegiemoa l'hora de 
dissenyar i executar. En aquest sentit, i per tal de dotar-nos d'eines 
teòriques que ens permeten desvetllar les polièdriques cares de la nostra 
societat, i les implicacions polítiques de la nostra mirada i la nostra acció, 
considerem necessari aplicar la teoria feminista en la mesura que amplia 
el coneixement, en aquest cas de l'urbanisme i l'edificació. Entenem que el 
coneixement generat pel feminisme -i altres ismes compromesos amb 
l'emancipació del conjunt de les persones- han de ser incorporats al 
disseny i replantejament del nostre entorn. Aquesta incorporació afavorirà 
la superació de maneres injustes i obsoletes d'entendre l'espai construït en 
el qual ens movem. 

 

La crítica feminista en els anys 70-80 al disseny polític-tècnic de 
l'espai públic i privat 

Les primeres reivindicacions que van sonar amb força a favor de la 
inclusió de les dones i la perspectiva de gènere en els processos de 
planificació i gestió de les ciutats, per tal de fer-les menys sexistes, més 
igualitàries i més inclusives, daten de principis dels setanta. Però ni la 
perspectiva de gènere com a element analític, ni la planificació urbana 
com camp d’acc ió, van ser casos aïllats en el marc històric d'una crítica 
generalitzada en l'àmbit de la ciència i, més concretament, al paradigma 
positivista. Aquestes crítiques conflueixen en el sorgiment d'un conjunt de 
moviments lligats a diferents corrents de pensament: la crisi i l'autocrítica 
del marxisme amb el Maig del 68, el sorgiment de l'ecologisme, la segona 
onada del feminisme, el protagonisme dels països empobrits,17 i altres 

14_ Es poden consultar "Arquitectura y 
género. Situación de las mujeres 
arquitectas en el ejercicio profesional" 
realitzat en 2009 per Patricia Molina i 
Begoña Laquidáin per al Consell Superior 
dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya 
(noteu la ironia), o la investigació dirigida 
per Maria Carreiro Otero "Las mujeres 
arquitectas de Galicia: su papel en la 
profesión y en la enseñanza de la 
profesión (el ejercicio de la arquitectura 
en Galicia desde una perspectiva de 
género)". 
 
15_ El projecte "Un dia, una arquitecta" 
busca, entre altres propòsits, esmenar 
aquest dèficit recuperant la figura de les 
dones arquitectes. https://undiaunaarquit
ecta.wordpress.com (consultat el 17 
d'agost de 2016). 
 
16_ Recomanem per a una visió més 
àmplia d'aquesta qüestió el llibre Where 
Are the Women Architects, de Despina 
Stratigakos, publicat aquest mateix any 
2016. 
 
17_ Encara que l'àmbit geogràfic al qual 
ens referim és l’englobat per la 
nomenclatura "països del tercer món", 
considerem que aquesta terminologia és 
imprecisa, està desfasada i peca d'una 
concepció etnocentrista de les relacions 
Nord-Sud. Per a una anàlisi de la qüestió, 
es pot consultar MENÉNDEZ TARRAZO, 
Alicia (2010), “La ciudad colonial y 
postcolonial”, a Teoría urbana 

postcolonial y de género: la ciudad global 

y su representación. Oviedo: Ediciones 
KRK. 
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moviments socials vinculats a col·lectius racialitzats, juntament amb 
exigències de democratització del sistema polític i de canvis en el model 
capitalista-consumista dominant. En aquest context sorgeix amb força el 
feminisme radical dels anys 70, posant en qüestió les estructures de poder 
de base patriarcal (i no només capitalista) en la vida personal i en la vida 
social,18 inclòs l'ordre acadèmic, aquell que ens interessa referir des del 
punt de vista de la planificació urbana i la construcció. 

La introducció de la perspectiva de gènere en les investigacions 
científiques en els 70, va suposar el qüestionament de fonaments 
essencials del positivisme, com la pretesa neutralitat i objectivitat de la 
ciència,19 posant en relleu el paper que sempre havia jugat un ordre social 
androcèntric en la producció científica tradicional. En aquesta línia, tot i 
que són moltes les figures del feminisme que suggereixen nous 
enfocaments del concepte d'objectivitat, ens interessa destacar l'aportació 
de Dona Haraway i la seua noció de "coneixement situat". Dóna Haraway 
sosté que "el coneixement situat requereix que l'objecte de coneixement 
sigui descrit com un actor i un agent",20 amb el que l'objecte principal de 
les investigacions en les ciències socials, les persones, passen a convertir-
se en el germen de la generació de coneixement científic. El coneixement 
situat com a plantejament teòric feminista ofereix una perspectiva que se 
centra en les subjectivitats, aïllant-les la mesura del possible de les 
relacions socials construïdes a partir de diferències biològiques "en què 
dones i homes assumeixen papers, es mouen en espais i estableixen 
identitats diferents".21 

En l'àmbit que ens ocupa, el model imperant, fins aquell moment, de 
planificació i disseny de ciutats i llars tampoc va escapar a la crítica 
feminista. No obstant això, aquesta crítica no es va centrar única i 
exclusivament en el model lligat als cànons de l'urbanisme modern i 
racionalista dels anys vint i trenta. Efectivament, la crítica feminista 
assenyalava que en aquest model "subjauen implícitament alguns supòsits 
com que l'activitat econòmica principal era la indústria o que el model 
familiar era el basat en la divisió de rols de gènere".22 La crítica feminista 
del període comprès entre els anys 70 i 80 va ser una crítica de la crítica, 
tal com la va descriure en 1984 Dolors Hayden: 

Mentre els urbanistes van censurar la pressa, l'edificació de mala 
qualitat, i la cobdícia, mentre lamentaven la segregació racial i la manca 
de transport públic, només uns pocs parlaven dels desfasats estereotips 
de gènere implícits en la definició bàsica de la llar. En efecte, els 
mateixos urbanistes van confiar en el patró victorià de vida familiar 
patriarcal quan van incitar als americans a que prestessen més atenció 
als serveis comunitaris que reforçaven aquesta família idealitzada.23 

18_ RODRÍGUEZ MAGDA, Rosa María 
(2015), “Desafíos teóricos del feminismo 
hoy”, a Sin Género de Dudas, Rosa María 
Rodríguez Magda (ed ). Madrid: 
Biblioteca Nueva, pp. 21-56. 
 
19_ HARDING, Sandra (1996), Ciencia y 

feminismo. Madrid: Ediciones Morata. 
 
20_ Haraway, Dona (1991), Simians, 

cyborgs and women: the reinvention of 

nature. Londres: Free Association Books, 
pàg. 198. 
 
21_ DÍAZ, Capitolina i DEMA, Sandra 
(2013), “Metodología no sexista en la 
investigación y producción del 
conocimiento”, a Sociología y género, 
Capitolina Díaz i Sandra Dema (ed.). 
Madrid: Tecnos, pp. 67-68.  
 
22_ TOBÍO, Constanza (2003), 
“Zonificación y diferencias de género: los 
supuestos implícitos del urbanismo 
moderno”, a Urbanismo, Vivienda y 

Medio Ambiente desde la perspectiva de 

género, Joseba Ossa (coord.). Vitoria-
Gasteiz: Emakunde/Instituto Vasco de la 
Mujer, p. 14. 
 
23_ HAYDEN, Dolors 
(1984), Redesigning the american 

dream. Nova York: WW Norton & 
Company, p. 62. 
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Els espais i els habitatges en els quals convivim i vivim són espais heretats 
d'una concepció de la societat i d'unes polítiques urbanístiques i 
d'habitatge poc inclusives. Aquestes estan dominades per la lògica de la 
producció, que oculta i supedita al sistema productiu la lògica de la 
reproducció i de la cura de la vida, als que en no assignar un valor 
monetari24 deixen de tenir protagonisme en un món centrat en l'esfera 
econòmica. 

La gran diferència primària entre els rols de gènere assignats és que la 
responsabilitat de la cura i la cura en si de les persones que viuen a la 
llar, l'assumeixen gairebé exclusivament les dones.25 La divisió sexual del 
treball és probablement la primera gran divisió social i sobre ella s'han 
construït totes les societats conegudes, que són societats de predomini 
masculí o patriarcals. Pel que fa al disseny arquitectònic i urbanístic 
suposa el desconeixement de les necessitats de cura de la població que 
pertany a l'àmbit de l'element infravalorat, les dones.26 

El canvi de paradigma proposat per les urbanistes feministes suposa 
passar del model de planificació masculinitzat i excloent, a un model 
incloent i que tingués en el seu centre la satisfacció de les necessitats de 
benestar de la població. Implicaria una autèntica revolució en la 
planificació urbanística i d'habitatges. I no només perquè s'atenguessin les 
necessitats de les dones com a històriques responsables dels treballs de 
cura, sinó perquè la resta de persones sortirien beneficiades, tant en l'ús 
dels espais més íntims i domèstics com en el de l'entorn públic. 

En aquest sentit, les dones, en el seu paper de gestores de la vida diària i 
sostenidores de l'entorn domèstic, haurien d'haver tingut la paraula en tots 
els processos de planificació i de construcció. Aquí, la perspectiva 
feminista posa de manifest les múltiples activitats de les dones com a 
persones usuàries de ciutats i llars, tant en l'àmbit productiu com en el 
reproductiu, i qüestiona el disseny actual, majoritàriament no adequat per 
a facilitar l'atenció i la cura de la població, independentment de qui ho 
realitze. 

Es podria dir que el manteniment del dictat masculí de l'espai és resultat 
d'una sinècdoque social de gènere: prenem la part (els homes o homes) 
pel tot (la ciutadania en el seu conjunt, és a dir, les dones, les criatures, 
les persones de gènere divers,...). Ni tan sols pren a tots els homes, sinó a 
aquella fracció que té el poder d'imposar el model de masculinitat 
acceptable en termes de norma social. És a dir, la que no qüestiona les ja 
esmentades relacions de gènere en cap de les seues facetes. A l'hora de 
pensar una forma de fer ciutats i llars que garanteixen a tota la ciutadania 
el dret als mateixos, ens enfrontem al problema que suposa una projecció 

24_ María Jesús Izquierdo a El malestar 

en la desigualdad (1998) desenvolupa en 
profunditat la relació existent entre les 
esferes productiva i reproduciva i 
l'impacte que aquestes tenen en la 
construcció d'identitats de gènere. 
 
25_ CARRASCO, Cristina (2005), 
“Tiempo de trabajo, tiempo de vida. Las 
desigualdades de género en el uso del 
tiempo”, a El tiempo, los tiempos, una 

vara de desigualdad, Rosario Aguirre, 
Cristina García Sainz i Cristina Carrasco. 
Vol. 65. United Nations Publications, pp. 

51-79. 
 
26_ En la pel·lícula Houselife sobre la 
famosa casa Lemoine de Rem Koolhaas a 
Bordeus, enfront de les grans innovacions 
arquitectòniques i tecnològiques que 
afavoreixen la vida de tota la família, fins 
i tot amb una persona en cadira de rodes, 
Guadalupe, l'assistenta, emigrant 
espanyola, explica les dificultats que té 
per netejar-la. 
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androcèntrica de les polítiques urbanes i d'habitatge. A més, en no ser 
percebudes com a tal ni pels que la practiquen ni, sovint, pels qui la 
pateixen, contribueixen a refermar la masculinització de l'espai i la mal 
anomenada "vida pública". De la mateixa manera que els discursos 
arquitectònic i urbanista atenen innovacions científic-tecnològiques, 
haurien d’incidir en els canvis en la posició i discurs de les dones, que, tot 
i estar ratificats en nombroses lleis i en altres pràctiques socials, tot just 
han tingut ressò a les escoles d'arquitectura. Així, quan un reconegut 
arquitecte com Rem Koolhass diu, "el nostre treball és imaginatiu, se 
centra en possibilitats inesperades i en no malgastar res material ni 
conceptual",27 entenem que les aportacions del feminisme en l'arquitectura 
i l'urbanisme són també elements a considerar. 

L'adopció d'una perspectiva feminista ha suposat, en qualsevol camp 
d'acció, ampliar l'espectre de la mirada. En el camp de l'arquitectura i 
l'urbanisme, ha significat un qüestionament dels espais fins al moment 
pensats per i per al ciutadà estàndard. Pensats per a un home de mitjana 
edat, en plenes condicions físiques, amb treball estable i raonablement 
remunerat, que li permet tenir transport privat, i que té una dona a casa 
que l’espera amb la logística vital resolta. Aquest qüestionament va 
suposar començar a pensar els espais considerant la diversitat de les 
persones usuàries, és a dir, considerant la varietat d'experiències i 
identitats des de les que es viu i fa servir l'espai públic i domèstic. Aquesta 
diversitat deriva de la infinitat de combinacions possibles de gènere, edat, 
sexualitat, habilitats físiques, origen ètnic, cultural, etc.28 

Així mateix, el qüestionament del model androcèntric de l'arquitectura i 
l'urbanisme va animar a la reflexió sobre com havien de ser els espais 
públic i privat per a no perpetuar polaritzacions i divisions innecessàries, 
perquè comencessen a servir realment a les necessitats de la ciutadania, 
de tota la ciutadania. Es tracta de practicar un "urbanisme situat", de situar 
les persones en el centre dels processos de planificació i disseny de ciutats 
i llars. Una de les grans aportacions en aquest sentit va venir de la mà de 
Jane Jacobs. De manera visionària ja va assenyalar que "les àrees 
urbanes malmeses ho són perquè no tenen xarxes de suport mutu, i que la 
ciència de l'urbanisme i l'art del disseny urbà, en la vida real i per ciutats 
reals, han d'esdevenir la ciència i l'art de catalitzar i nodrir aquesta densa i 
funcional xarxa de relacions".29 

Més enllà de l'òbvia i ubiqua cobdícia, probablement incrementada en les 
noves formes de capitalisme neoliberal, i del també ubic i pertinaç 
patriarcat, el pensament feminista en l'àmbit del que és urbà es va traduir 
en una anàlisi sobre com es produïen els processos de disseny urbà i 

27_ El País Semanal, 2016.10.16, p. 54. 
 
28_ ORTIZ, Anna (2007), “Hacia una 
ciudad no sexista. Algunas reflexiones a 
partir de la geografía humana feminista 
para la planeación del espacio urbano”, 
Territorios, 16-17, pp. 11-28. 
 
29_ JACOBS, Jane (1961), Muerte y vida 

de las grandes ciudades. Madrid: Capitán 
Swing Libros, p. 40. 
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arquitectònic que marginaven els interessos i necessitats de les dones. El 
feminisme va aportar també nombroses idees i eines que ajudaven a 
entendre com es podien trencar les males pràctiques per a començar a 
crear noves ciutats i llars que afavorissin l'exercici general dels drets de la 
ciutadania. 

Com ja hem apuntat anteriorment, les aportacions van ser moltes i molt 
diverses, però els principis generals per a un planejament sensible a les 
necessitats de la ciutadania van ser àmpliament consensuats i 
encertadament recollits per Monika Jaeckel i Marieke van Geldermalsen el 
2005.30 Aquests principis passaven per reclamar un espai públic per a la 
vida diària sense espais segregats, una ciutat amb espais públics per a 
totes les persones, cuidant especialment a aquelles amb mobilitat reduïda, 
espais plurals habitats per gent diversa, serveis de proximitat adequats a 
nous tipus de famílies i de llars, integració de la cultura de la cura en la 
vida ciutadana, afavorir la participació cívica i la integració, una 
economia local, ciutats amables per a les dones i les criatures, i ciutats 
educadores.31 

 

No és inèrcia, és histèresi32 

We have, so far, lived and suffered and died in a man-Made world 
Charlotte Perkins Gilman33 

Com hem vist, són nombrosos els factors que han influït i influeixen en 
com hem après a conviure i a viure l'espai, tant públic com privat. 
Podríem parlar de factors culturals, ètnics, generacionals, econòmics, 
religiosos, etc., però l'urbanisme i l'organització de l'espai tal com el 
coneixem i el vivim obeeix, sobretot, a dues forces fonamentals. Una 
força, potser dominant, dictada pels interessos econòmics i els seus 
derivats polítics. I una altra força que entén l'activitat productiva-
masculinitzada com l'activitat central de la vida social i, per tant, de la 
vida urbana. La combinació d'ambdues forces es tradueix en ciutats i 
habitatges dissenyats al servei d'interessos econòmics particulars, i que 
tenen com a model de persona usuària a homes que realitzen un treball 
remunerat (generalment fora de casa) i dones que tenen cura 
(generalment a casa i en l'entorn immediat). 

En els anys 70-80 aquests problemes ja es van plantejar, de manera que 
les idees sobre el que pot ser una planificació sensible a la diversitat de la 
població i a la dinàmica de les seues necessitats han estat debatudes i 
consensuades. Per tant, si ja portem vàries dècades entenent quin és el 
problema, per què llavors segueix predominant una arquitectura i un 

30_ Jaeckel, Monika i VAN 
Geldermalsen, Marieke (2006), "Gender 
equality and urban development: building 
better communities for all", Global Urban 

Development, 2(1), pp. 1-7. 
 
31_ Traducció lliure. El reflex d'aquests 
principis es pot veure a: DÍAZ MARTÍNEZ, 
Capitolina (coord.) (2002), Diagnóstico. 

Proyecto Educativo de Ciudad, Gijón: 
Ayuntamiento de Gijón i DÍAZ MARTÍNEZ, 
Capitolina (coord.) (2002), Propuestas. 

Proyecto Educativo de Ciudad, Gijón: 
Ayuntamiento de Gijón. 
 
32_ Aprofitem per agrair a Teresa 
Samper Gras, professora del 
Departament de Sociologia i 
Antropologia Social de la Universitat de 
València, el regal d'aquesta frase. 
 
33_ Charlotte Perkins Gilman va introduir 
en 1911 el terme "androcentrisme" en el 
debat sociològic, a través de la seva 
obra The Man-Made World; or, Our 

Androcentric Culture. 
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planejament urbà que no inclou perspectiva de gènere en el disseny? Per 
què és tan lenta la introducció de la perspectiva de gènere en l'urbanisme 
i l'arquitectura? Per què aquests problemes ja no només persisteixen sinó 
que reprodueixen les relacions de gènere? El nostre objectiu en aquest 
apartat és reflexionar sobre els obstacles que han impedit que aquestes 
idees s'hagin dut a la pràctica de forma eficaç. Ens servirem per això de la 
metàfora de la histèresi social de gènere, confiant que ens oferisca una 
major comprensió del problema per a poder, així, superar-lo. 

El terme "histèresi"34 ha estat emprat des de diversos àmbits i disciplines, 
però el seu origen el podem trobar en la física. El concepte es refereix a la 
tendència dels materials a conservar alguna de les seues propietats en 
absència de l'estímul que l'ha generat. Igualment, aquest concepte ha 
estat usat en diverses disciplines com explicació de diferents 
comportaments socials. Per exemple, Bourdieu35 concep l'habitus com el 
resultat sempre en construcció de les nostres experiències passades i 
presents. Utilitza la histèresi per a explicar una situació de desajust en el 
temps entre els efectes d'una força social i el seu exercici. També en 
economia el terme s'ha utilitzat en relació a la desocupació, quan la taxa 
d'atur s'acumula durant un període de temps determinat i dificulta el seu 
descens posterior, ja que la posició d'equilibri d'aquest sistema per a un 
moment concret depèn d'on estigués en períodes anteriors. D'alguna 
manera, la histèresi és la història amb la que carreguen fenòmens, 
materials, persones o societats, i en el cas d'aquestes dues últimes, els 
impedeix en condicions noves i favorables aprofitar les oportunitats que 
aquesta nova situació li brinda. És el pes o el llast del passat. Per al tema 
que ens ocupa, aquesta història s'explica partint d'un man-made world. 

En la llengua anglesa hi ha la dicotomia natural world i man-made world 
per referir-se a les coses referents a la naturalesa i a allò que està fet per 
l'ésser humà, respectivament. No obstant això, la literalitat de la traducció 
del concepte man-made world, món fet per l'home, és un bon exemple per 
evidenciar l'androcentrisme del món en què vivim. Ja ho van assenyalar, 
al seu moment, Marion Roberts en la seua obra Living in a Man-Made 

World: Gender Assumptions in Modern Housing Design, Dolors Hayden en 
el seu assaig "What Would a Non-Sexist City b i Like?", O les components 
del Matrix Collective a Making Space: Women and the Man Made 
Environment. 

Vivim, simbòlica i materialment, en un món fet per i per als homes. 
Trobem que el procés d'incorporació d'idees igualitàries en un món 
desigualitari és ardu en tant que suposa trencar amb cànons i estructures 
fermament assentades. I en aquest sentit, no és d'estranyar el silenci 

34_ DÍAZ, Capitolina i DEMA, Sandra 
(2013), “Las mujeres y la ciencia. La 
escasez de mujeres en la academia. Un 
caso de histéresis social”, 100cias@uned, 
6, pp. 149-156. 
 
35_ BOURDIEU, Pierre (1988), La 

distinción. Madrid: Taurus. 
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permanent a què són relegades les dones, la seua percepció de la realitat 
i les seues narratives, ja que xoca frontalment amb la disposició del món 
en el que busquen tenir cabuda, qüestionant-lo i reformulant-lo. 

La histèresi social de gènere, a la qual d'una manera més precisa podem 
referir com un canvi i desajust estructural no seguit d'un canvi semàntic-
pragmàtic, en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme és el fenomen a través 
del qual es manifesta l’expulsió de les dones d'ambdues disciplines, 
apuntalant l'androcentrisme tant en l'acció planificadora de les ciutats com 
en el seu producte. Durant les últimes dècades hem assistit a un increment 
del nombre de dones arquitectes i de la producció de coneixement sobre 
com incorporar la perspectiva de gènere en la planificació, que teòrica i 
tècnicament ens permetrien gaudir d'espais més igualitaris i compatibles 
en totes les etapes del cicle de vida, així com en la diversitat de situacions 
a les que es pot veure circumscrita la mobilitat humana. No obstant això, 
la histèresi, que és alguna cosa més que una inèrcia polític-institucional, 
manté a les societats i a les disciplines acadèmiques, en bona mesura, 
preses del passat. 

Patim d'histèresi de gènere en la mesura que la teoria i la tecnologia per a 
un urbanisme i una construcció inclusius, segueixen sent obviats malgrat 
la seua constatació empírica. Les polítiques urbanes amb la seua càrrega 
històrica patriarcal conserven les seues facultats, és a dir, segueixen 
operant amb "el prejudici sobre la incompetència epistèmica i professional 
femenina",36 tot i l'evident i creixent qualificació de les dones arquitectes i 
urbanistes. No obstant això, hi ha casos que ens animen a pensar que 
estem caminant en la direcció correcta. 

 

Polítiques públiques de portes endins i de portes enfora: l'Estratègia 
de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat sobre el barri del 
Cabanyal37 (València) i la Casa Malva (Gijón) 

Fins ara, s'ha vist com l'espai urbà es configura en relació a l'ús social, i 
com aquest ús social es veu condicionat per les possibilitats que brinda o 
les barreres que aixeca un model o un altre d'edificació. S'ha fet una breu 
introducció a les implicacions que té la identitat i la situació social sobre 
l'ús de l'espai a la ciutat i, de la mateixa manera, s'ha revisat de manera 
molt sintètica com la ciutat pot obrir o tancar possibilitats d'ús de l'espai. 

L'èmfasi posat en la importància d'aplicar la perspectiva de gènere com a 
eina analítica i propositiva de cara a obrir noves possibilitats d'ús de 
l'espai, ens porta a exposar dos casos pràctics que s'han considerat 
rellevants. Els casos escollits són l'Estratègia de Desenvolupament Urbà 

36_ DÍAZ i DEMA (2013), op. cit., 
p. 149. 
 
37_ Encara que ens referirem com a 
Cabanyal a la zona en qüestió, la 
denominació tradicional de l'àmbit 
territorial esmentat és Cabanyal-
Canyamelar-Cap de França.  
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Sostenible i Integrat (d'ara en endavant EDUSI), aplicada sobre el barri del 
Cabanyal de València, i la Casa Malva de Gijón. Els motius que ens han 
portat a seleccionar aquests casos tenen a veure, en primer lloc, amb la 
histèresi social de gènere, explicada en l'apartat anterior, i algunes de les 
vies per les quals pot abordar des del punt de vista de l'administració de 
l’urbanisme. En segon lloc amb la implicació multinivell d'aquells actors 
que representen els interessos dels col·lectius de dones durant el procés de 
disseny, elaboració i implantació del projecte. La EDUSI del Cabanyal 
abasta diferents àmbits de l'espai urbà i com aquests s'articulen en el 
procés de regeneració del barri, mentre que la Casa Malva de Gijón 
recull la particularitat de l'habitatge des d'una perspectiva de gènere, 
emancipadora, i com a fet social (i com a objecte social al mateix temps), 
dins de l'espai urbà. 

Referent a aquesta demarcació, la distinció a la qual fa referència el títol, 
"portes endins" i "portes enfora", va orientada a assenyalar com a 
diferents, però amb un vincle entre si, les pràctiques domèstiques i les 
pràctiques urbanes. Entenem pràctiques domèstiques aquelles que tenen 
lloc a l'interior de l'habitatge i com a comportament urbà les pràctiques 
urbanes que tenen lloc en l'esfera no domèstica, sent comunament 
associades les primeres a l'àmbit privat i a l'àmbit públic les segones.   

Amb l’objectiu de caracteritzar sociològicament el fenomen de l‘habitatge, 
es planteja aquest no "com un fet espacial amb efectes sociològics, sinó 
[com] un fet sociològic amb una forma espacial".38 Cal assenyalar que 
aquest fet sociològic, l'habitar

39 i dins d'aquest habitar trobaríem la 
domesticitat-, també estaria recíprocament afectat per la forma espacial 
en què es produeix. En relació a les ciutadanes -enteses com aquelles que 
practiquen la ciutat independentment de la seua categorització legal- , "la 
pertinença a l'espai domèstic es presenta com indissociable en la 
construcció del gènere femení, normativament encardinada en la vida de 
les dones".40 

Per tant, el símil arquitectònic d'una porta que separa l'àmbit privat del 
públic en dins i fora s'ha d'entendre com una metàfora que permetria 
discutir sobre quins elements entren en una categoria, quins en una altra, i 
com es relacionen entre si des del punt de vista del gènere i les polítiques 
públiques. 

Reprenent els casos assenyalats per a abordar, en aspectes concrets, la 
histèresi social de gènere i l'aplicació de la perspectiva de gènere al 
disseny de polítiques públiques i projectes de caràcter urbà, el primer 
exemple a tractar serà el de la EDUSI elaborada sobre el barri de 
València. No entrarem en l'anàlisi de la problemàtica del barri del 

38_ En SIMMEL, George (1977), “El 
espacio y la sociedad”, a Sociología. 

Estudios sobre las formas de socialización. 
Vol. 2. Madrid: Revista de Occidente, 
citat a DEL PINO ARTACHO, Julio 
Alfonso (2003), “Aproximación 
sociológica a la vivienda secundaria 
litoral”, Scripta Nova: revista electrónica 

de geografía y ciencias sociales, 7, p. 26. 
 
39_ Per a una lectura més estesa 
d'aquesta qüestió pot consultar ALCALÁ, 
Luis Cortés (1995), La cuestión 

residencial: bases para una sociología del 

habitar. Vol. 205. Editorial Fundamentos. 
 
40_ MURILLO, Soledad (1996), El mito de 

la vida privada. De la entrega al tiempo 

propio. Madrid: Siglo veintiuno, p. 15. 
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Cabanyal com a tal, sinó en la EDUSI, en tant que és un projecte amb 
caràcter significatiu que recull molts dels punts necessaris per a 
implementar una estratègia urbana des de la perspectiva de gènere, tot i 
que té algunes mancances que més endavant assenyalarem. 

La EDUSI sobre el Cabanyal va ser la proposta presentada per 
l'Ajuntament de València41 per a optar a l'obtenció de fons europeus, 
orientats a la regeneració urbana de la zona. Per accedir als esmentats 
fons, cal que les propostes s'alineen amb els requisits exigits pel programa 
FEDER,42 en els quals es disposa que la perspectiva de gènere i la 
implicació activa de les dones tinguen un paper rellevant en la 
implementació del pla, si aquest, com ha estat el cas, resulta aprovat. 

L'estratègia presentada va integrar els elements del programa europeu 
Horitzó 2020,43 que inclou la perspectiva de gènere com a factor clau del 
disseny de l'estratègia de participació veïnal. Aquesta estratègia ha 
d'implementar a través de mecanismes que impliquen de manera 
significativament activa al veïnat en la transformació del seu propi barri.44 

El cas de la EDUSI en un "barri de dones",45 com és el Cabanyal, és un 
exemple de com la convivència entre els interessos dels agents 
planificadors, executius, finançadors i participatius permetria que fos 
possible un abordatge integral d'una política urbana amb perspectiva de 
gènere. 

El projecte EDUSI es divideix en vuit punts: "Identificació inicial de 
problemes/Reptes urbans de l'àrea"; "Anàlisi del conjunt de l'àrea"; 
"Diagnòstic de la situació de l'àrea urbana"; "Delimitació de l'àmbit 
d'actuació"; "Pla d'implementació de l'estratègia"; "Participació ciutadana i 
dels agents socials"; "Capacitat administrativa"; "Principis horitzontals i 
objectius transversals". Aquest últim apartat és potser el primer pel qual 
començar a analitzar si la perspectiva de gènere és transversal a tota la 
proposta, ja que conté els principis politicosocials vertebradors de 
l'estratègia d'acció. 

Efectivament, el primer punt que obre l'apartat sobre "Principis horitzontals 
i objectius transversals" és "Igualtat entre homes i dones i no 
discriminació",46 que al seu torn desglossa en diverses línies d'actuació 
com es posarà en pràctica -en relació a les TIC, a l'accés a l'habitatge, al 
reconeixement i la participació cultural de les dones, a la integració 
laboral, al protagonisme de les dones en la prevenció comunitària, i a la 
planificació urbana amb perspectiva de gènere. Segons el mateix 
document, "l'estratègia ha estat dissenyada per a contribuir a cadascun 
dels principis horitzontals i objectius transversals previstos en els articles 7, 
8 i objectius polítics transversals del Reglament (UE) nº 1303/2013".47 

41_ Va Cabanyal! va ser la proposta 
guanyadora del concurs que va convocar 
l'Ajuntament de València, a través de la 
Fundació InnDEA, per a la selecció d'un 
equip tècnic que redactés l'Estratègia de 
Desenvolupament Urbà Sostenible i 
Integrat del barri del Cabanyal-
Canyamelar-Cap de França. 
 
42_ Fons Europeu de Desenvolupament 
Integral. En concret, segons el document 
base del procés de la EDUSI (consultada 
per 
última vegada ahttp://vacabanyal.org/ 
wp-content/uploads/2016/01/ 
edusivalencia11enero.pdf al juny de 
2016) , la convocatòria era l'Ordre HAP / 
2427/2015, de 13 de novembre, per la 
qual s'aproven les bases i la primera 
convocatòria per a la selecció 
d'Estratègies de Desenvolupament Urbà 
sostenible i Integrat que seran 
cofinançades mitjançant el programa 
operatiu FEDER de creixement sostenible 
2014-2020. 
 
43_Xhttps://ec.europa.eu/programmes/h
orizon2020/ (consultat 15 juliol 2016). 
 
44_ Per a una anàlisi més exhaustiu 
es pot consultar el document que descriu 
el projecte de Va Cabanyal! 

(vaCabanyal.org) en el seu 
apartat 6: "Participació ciutadana i dels 
agents socials", pp. 185-198. 
 
45_ Aquesta expressió va ser utilitzada 
per una de les dones entrevistades amb la 
finalitat d'extreure documentació per al 
present article. Es referia al fet que les 
dones han tingut un paper singularment 
actiu en els moviments veïnals del barri.  
 
46_ Projecte de Va Cabanyal!, p. 213. 
 
47_ Ídem. 
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D'una banda, el fet que s'explicite d'aquesta manera el principi d'igualtat i 
el de no discriminació, és un bon senyal de cara a la implementació de la 
EDUSI. D'altra banda, el fet que siga imprescindible incorporar aquests 
principis per a accedir als fons de la convocatòria reforça la hipòtesi que 
a través del control institucional en matèria de gènere (en aquest cas, a 
través del finançament) pot contrarestar l'efecte llast de la histèresi social 
de gènere. 

Tot i la intenció explícita en diversos apartats de la EDUSI d'incorporar la 
perspectiva de gènere, la incorporació resulta limitada. Així, per exemple, 
en l'apartat relatiu a la Línia d'Actuació número onze, "Suport integral a les 
famílies: inclusió i prevenció comunitària des de la perspectiva de 
gènere",48 la finalitat és intervenir sobre la població més vulnerable, es 
considera població vulnerable a "grans, dones i menors". Indubtablement 
aquesta categorització és imprecisa i poc rigorosa. El mateix enunciat de 
la Línia d'Actuació inclou un biaix familista49 i un error d'anàlisi relacionat 
amb l'amplitud de les categories. Si bé és cert que les categories "grans", 
"dones" i "menors" queden recollides quantitativament en el document a 
través de les diverses anàlisis demogràfics que s'ofereixen,50 quan 
s'assenyala que un dels problemes endèmics del barri és la pèrdua de 
població i l'envelliment progressiu,51 no s'especifica el perfil de la població 
que se'n va del barri. Aquesta qüestió és rellevant en clau de gènere, atès 
que si cal oferir incentius per a regenerar demogràficament al barri, és 
important saber a qui han d'anar dirigits. Analíticament, el que hi haja un 
plantejament familista, també dificulta saber a qui s'han d'adreçar les 
polítiques d'assentament del barri, especialment per la creixent diversitat 
de models familiars. Les grans categories poblacionals i l'enfocament 
familista dificulta el disseny de polítiques específiques de l'accessibilitat, 
l'obsolescència dels serveis i instal·lacions urbanes, la manca 
d'equipaments o l'aïllament i les barreres urbanes. 

En aquest sentit, l'apartat referent a accessibilitat52 fa referència novament 
al fet que es tindrà en compte la situació de "dones, gent gran, infància i 
adolescència amb discapacitat". No obstant això, tot i que queda referit 
en el document que hi ha una "demanda ciutadana"53 -reflectida en el 
procés participatiu- sobre la necessitat de suport a la població dependent, 
no s'explicita qui realitza la demanda i qui té cura a la població 
dependent. En relació a aquesta qüestió, quan s'incorporen a l'anàlisi la 
resta d'elements vinculats (l'accessibilitat, l'obsolescència dels serveis i 
instal·lacions urbanes, la manca d'equipaments o l'aïllament i les barreres 
urbanes), si no es detecta correctament quina és la distribució del treball 
de cures entre gèneres, a través de dinàmiques i processos de consulta 
dissenyats explícitament per a això, no pot plantejar-se quin és el grau de 

48_ Ibíd., p. 180. 
 
49_ Eichler, Margrit (1991), Nonsexist 

Research Methods: A Practical 

Guide. Nova York: Routledge, pp. 114-
118. 
 
50_ Ens hem centrat en l'anàlisi 
demográfica facilitat en Va Cabanyal!, 
p. 69 , la separació de la població per 
sexe i grups d'edat (ibíd., p. 78) i la 
relació de masculinitat (ibíd., p. 81). 
 
51_ Ibíd., p. 11. 
 
52_ Ibíd., p. 215. 
 
53_ Ibíd., p. 181. 
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coresponsabilitat entre la població del barri, quina és la bretxa de cures si 
n'hi ha, ni aplicar les mesures necessàries per a la intervenció en aquest 
aspecte. És per això que plantejar un suport integral a les famílies sense 
indagar quin paper ocupa cada membre en el si de la mateixa, cau en un 
biaix familista en no concebre la família com una unitat d'anàlisi que 
requereix de perspectiva de gènere, i que per tant pressuposa que és un 
element unitari sobre el qual aplicar polítiques de suport social. 

La manca d'identificació de les persones que tenen cura i del tipus de 
limitacions de les persones dependents dificulten el disseny d'una proposta 
integral de serveis i instal·lacions urbanes. De la mateixa manera, la no 
consideració de la legislació pertinent en matèria d'igualtat, priva de bases 
normatives que acompanyen la implementació de l'estratègia de la EDUSI. 

L'altre cas d'anàlisi és la Casa Malva de Gijón, a Astúries, posada en 
marxa a principis de juliol del 2007. La Casa Malva és un Centre 
d'Atenció Integral a les Dones víctimes de violència de gènere (CAIM). Es 
tracta d'un centre de referència, capçalera de la Xarxa de Cases d'Acollida 
del Principat d'Astúries, edificat sobre una parcel·la cedida per 
l'Ajuntament de Gijón al Principat, i la creació del qual s'emmarca 
normativament en l'article 19 de la Llei Orgànica 1/2004, del 28 de 
desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de 
Gènere, i a l'empara del que disposa la Llei Orgànica 3/2007, del 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

El projecte va néixer de la voluntat convergent de les organitzacions 
feministes i de dones asturianes, sempre supervisores del procés, i de 
l'administració local, autonòmica i estatal. De la mateixa manera, en tot el 
seu desenvolupament van estar presents expertes en violència de gènere, 
personal qualificat en matèria d'igualtat, representants del moviment 
veïnal i representants del col·lectiu de persones amb diversitat funcional. 
La Casa Malva, gestionada en l'actualitat per Creu Roja, es compon de 
dos edificis, un dedicat a la fase de primera acollida, compost per trenta 
apartaments per a llarga estada, i un altre edifici compost per dotze 
apartaments amb categoria de pisos tutelats. Tots dos edificis estan 
dissenyats per garantir la plena accessibilitat de persones amb diversitat 
funcional o mobilitat reduïda. 

La singularitat d'aquest CAIM es troba en la seua visibilitat com a element 
de seguretat. Generalment, el criteri seguit per a fer de les cases d'acollida 
un lloc segur sol ser l’anonimat respecte a la seua ubicació, i l'exigència a 
les persones treballadores del secret professional. En el cas de la Casa 
Malva, per contra, el criteri seguit per a garantir la seguretat de les dones 
acollides va ser fer partícip a tot el barri i al veïnat, entenent la 
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col·lectivitat de veïns i veïnes com a part activa de la vigilància d'aquest 
centre. El veïnatge és còmplice en el manteniment de la seguretat, tant de 
l'entorn com de les dones que es troben en el CAIM. Aquesta lògica de 
disseny entronca amb plantejaments com l'ús de la xarxa de barri en la 
planificació proposat per Jane Jacobs i que hem vist anteriorment. En 
aquest cas, la xarxa de barri es proposa com a element fonamental de 
seguretat. 

La inclusió real de la perspectiva de gènere en la planificació de la Casa 
Malva es va exercir des de l'inici del disseny a través de la participació 
contínua dels diversos grups de dones -interessades i expertes. Un cop 
inaugurada, aquests grups de dones realitzen el seguiment de la seua 
activitat quotidiana. Ja hem indicat que, a més de la inèrcia, hi ha la 
histèresi; per això, no n'hi ha prou amb fer una planificació amb 
perspectiva de gènere, sinó que és necessària una supervisió permanent 
que garantisca la seua correcta aplicació. 

Cal destacar que la Casa Malva és un exemple molt clar de que els 
criteris polítics condicionen els criteris tècnics, i per tant la distinció entre 
els espais públics i privats. En aquest sentit, els cridaners tons malva de la 
façana tenen un pes simbòlic molt potent, ja que són la materialització de 
la voluntat de visibilitzar les violències masclistes com a problema de 
caràcter públic. La reparació moral del dany a les víctimes és entesa com 
un assumpte d'Estat i social, traient-lo de la mentida que ha suposat 
considerar-ho una qüestió de l'àmbit privat, tractat individualment. 

La comparació dels dos casos pràctics esmentats, permet concloure que 
només establint mecanismes pels quals puga fluir la informació de les 
institucions públiques a la ciutadania, i viceversa, es pot garantir un 
planejament de la ciutat amb la ciutadania. 
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Ciutat, ciutadanes i polítiques públiques. Consideracions finals  

El dret a la ciutat porta implícits altres drets, com ara els drets de 
mobilitat, el dret a reunir-se en espais públics o el dret a la privacitat, per 
citar alguns. Convé tenir en compte que les demandes, directes o 
indirectes varien en funció de la situació de cada persona o col·lectiu i de 
la seua forma de viure la ciutat. Incloure totes aquestes demandes en els 
processos de disseny i planificació, permetria millorar la capacitat de 
resposta de l'espai urbà a les necessitats de totes les persones i col·lectius, 
amb l'objectiu últim de construir un espai sense jerarquies, és a dir, un 
espai sense ordre patriarcal. 

Per a escoltar a les dones, i atès que almenys la meitat de la població és 
femenina, és fonamental que des del primer moment de la planificació 
urbana s'incloguen a les dones, tant en el grup d'expertes -també en 
gènere-, com en el grup de potencials usuàries; en la fase de diagnòstic, i 
en les posteriors fases de disseny i d'adopció de decisions. Part de la 
responsabilitat d'elaborar polítiques urbanes i d'habitatge que fomenten la 
participació activa de les dones està en elaborar models de participació 
que realment tinguen en compte les seues diverses perspectives. Així 
doncs, necessitarem indicadors específics d'avaluació i seguiment 
d'aquests models, que realment confirmen que responen, també, a les 
demandes de les veïnes. 

En aquesta línia, i seguint a l'economista Cristina Carrasco,54 cal tenir 
present que quan dissenyem i apliquem un indicador, ja que el model de 
planificació és per defecte un model androcèntric i dissenyat a partir de la 
mesura masculina, també corren el risc de ser-ho els indicadors dissenyats 
per a mesurar l'eficiència i eficàcia del seu funcionament. Per a no obviar 
l'impacte del gènere, són necessaris indicadors no androcèntrics que 
mesuren la qualitat del procés de participació i el seu resultat. I és tasca i 
responsabilitat de l'Administració comptar a les seues files amb persones 
expertes en gènere per a poder elaborar-los, fer el seguiment i avaluar-
los. 

Una altra observació relacionada amb la presència d'expertes en gènere 
va enfocada a la transversalitat entre polítiques d'igualtat i polítiques 
urbanes. De la mateixa manera que és necessària la perspectiva de 
gènere en l'urbanisme, també és fonamental que des de les polítiques 
d'igualtat es considere la planificació de ciutats i llars com un eix 
estratègic d'intervenció. Des d'un punt de vista institucional, és necessària 
la cooperació entre totes les àrees implicades en la intervenció urbanística 

54_ CARRASCO, Cristina (2009), 
"Beyond Equality: Towards a System of 
Non-Androcentric Indicators", a Gender 

and Well-being in Europe. Historical and 

Contemporary Perspectives, Bernard 
Harris, Lina Galvez i Helena Machado 
(ed.). Farnham: Ashgate , pp. 185-201. 
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amb l'objectiu d'assolir un model integral de planificació urbana i unes 
polítiques d'igualtat en les que s'integre l'urbanisme. 

Finalment, voldríem fer esment a algunes consideracions ètiques sobre 
l'espai urbà i la diversitat de gènere. Al llarg d'aquest text s'ha usat de 
forma preferent una concepció del gènere binarista que, per qüestions 
relatives a l'assumpte que anàvem a tractar, era la que ens aportaven les 
categories analítiques més adequades. Tot i això, volem assenyalar que a 
l'hora d'analitzar l'impacte del gènere sobre les nostres vides, com a 
element identitari i relacional (i l'espai urbà és fonamentalment relacional), 
hem d'anar més enllà de les categories home i dona. Ja només l'ús en 
singular d'aquests dos departaments provoca un xoc frontal amb tota 
l'amalgama de possibilitats i especificitats que en la realitat contenen. 

D'un temps ençà s'està produint literatura55 que refresca el llegat de les 
feministes que van obrir camí durant la dècada dels 70 i els 80. També 
són cada vegada més sonades les demandes de col·lectius d'activistes i 
acadèmicxs56 que qüestionen el binarisme de gènere entès com un ordre 
jeràrquic i de subordinació -producte del patriarcat capitalista-, que 
constreny identitats i expressions de gènere, i elimina la possibilitat d'existir 
en qualsevol espai que no siga una de les dues categories. Si l'objectiu 
últim de les polítiques urbanes amb perspectiva de gènere és desgenerar 
les ciutats perquè siguen per totes les persones, l'aliança pel dret a la 
ciutat és indispensable. 

 

55_ Per citar alguns exemples: TELLO, 
Rosa i QUIROZ, Héctor (2014), Ciudad y 

diferencia: género, cotidianeidad y 

alternativas. Barcelona: Bellaterra; 
GARCÍA, Maria Dolors, ORTIZ, Anna i 
PRATS, Maria (ed.) (2014), Espacios 

Públicos, Género y Diversidad. Barcelona: 
Icaria; BETSKY, Aaron (1997), Queer 

space: Architecture and same-sex desire. 
William Morrow & Company; GARBER, A. 
Judith (2009), “Gender and Sexuality”, a 
DAVIES, Jonathan S. y IMBROSCIO, 
David l. (ed.), Theories of urban politics. 

Londres: Sage. 
 
56_ Farem servir la “x” en aquest cas per 
a fer referència al masculí i al femení, 
però també a persones trans no 
binàries, genderqueer, de gènere fluid o 
qualsevol altra identitat que escape del 
binomi home-dona.    
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Introducció 

A la segona meitat dels noranta, el sector residencial espanyol va iniciar 
un període de forta expansió que va estar caracteritzat per un intens 
augment del preu de l'habitatge i per un alt ritme de construcció de nova 
unitats residencials. D'entre tots els motius que van propiciar la formació 
de la bombolla, cal destacar-ne quatre: (i) la històrica caiguda dels tipus 
d'interès, per sota de la inflació en alguns anys; (ii) l'extraordinària facilitat 
amb què les entitats financeres van concedir crèdits i préstecs hipotecaris 
per a l'adquisició d'habitatge; (iii) el fort creixement demogràfic que va 
experimentar la societat espanyola en aquells anys, tant en termes de 
població com en nombre de llars a causa de la immigració i emancipació 
dels babyboomers nascuts a finals dels seixanta, principis dels setanta; (iv) 
i la bonança econòmica que vivia el país, la qual, a més d'afavorir la 
reducció de la desocupació en un context d'increment de població activa, 
va crear un clima d'optimisme econòmic absolutament irracional. 

No obstant això, a finals de 2007 el cicle econòmic es va invertir. 
L'economia espanyola va entrar en recessió i la desocupació, que a partir 
de 2005 s'havia mantingut per sota de la barrera del 10% segons 
l'Enquesta de Població Activa (EPA), va començar a pujar amb força fins a 
assolir el valor màxim del 26,9% a principis de 2013. Lògicament, el 
mercat residencial va frenar bruscament, els impagaments es van 
multiplicar i, amb ells, les execucions hipotecàries i els desnonaments. 

En termes d'exclusió residencial, l'esclat de la bombolla va provocar un 
canvi de paradigma. Si durant els anys d'exuberància el principal 
problema va ser la creixent dificultat d'accessibilitat econòmica a 
l'habitatge d'un segment de la població que anava eixamplant-se a 
mesura que els preus pujaven, amb la crisi, els problemes de solvència de 
les llars per a atendre les despeses residencials van ocupar el seu lloc. 

Avui, més de vuit anys després de l'esclat de la bombolla residencial, el 
problema ha evolucionat però dista molt d'estar resolt. A finals de 2013 hi 
havia als jutjats espanyols més de 200 mil execucions hipotecàries 
pendents. A més, la morositat en el mercat de lloguer també segueix en 
valors molt elevats. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, 
el 2015 es van produir a Espanya uns 67 mil desnonaments o 
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llançaments, tan sols un 1% menys que l'any anterior, dels quals uns 35 
mil van tenir lloc per l'impagament del lloguer. 

Abans de l'esclat de la bombolla, els nivells i expressions de l'exclusió 
residencial presentaven diferències substancials entre homes i dones. El 
2006, un estudi1 basat en els resultats del Cens de 2001 denunciava que, 
a Espanya, "les condicions residencials de les llars encapçalades per una 
dona [eren], comparativament i en general, pitjors: habitatges més antics, 
pitjor equipades i conservades i amb major tendència al lloguer com a 
règim de tinença associat a la precarietat socioeconòmica", i pronosticava 
una expansió del problema a causa de l'envelliment de la població, 
l'increment de la immigració femenina, i el creixement de les llars 
unipersonals i monoparentals. 

Aquesta desigual situació residencial de les dones exigeix la introducció 
de l'enfocament de gènere en les polítiques d'habitatge, però no és l'únic 
motiu. Hi ha un ampli consens sobre la millora de l'eficiència i eficàcia de 
les polítiques públiques quan aquestes es plantegen des d'un enfocament 
de gènere. En el cas de l'habitatge és evident. Algunes problemàtiques 
com, per exemple, les necessitats residencials de les víctimes de violència 
de gènere, només poden ser ateses correctament amb programes 
específics sorgits des de la pròpia perspectiva de gènere. 

En el pla internacional, tant a nivell polític com acadèmic hi ha un ampli 
reconeixement de les dificultats que troben les dones per a materialitzar el 
seu dret a un habitatge digne i adequat, així com de la necessària inclusió 
de l'enfocament de gènere en les polítiques d'habitatge perquè aquestes 
siguin ateses. Entre les publicacions més rellevants en aquest camp dels 
últims anys, cal destacar els treballs de Human Rights Watch,2 Nacions 
Unides,3,4,5,6 Australian Housing and Urban Research Institute,7 Kennett i 
Kam,8 o Westendop,9 entre d'altres. De la seva revisió, cal concloure que 
hi ha diferents grups de dones amb un alt risc de patir exclusió residencial. 
A més de les víctimes de violència de gènere abans esmentades, es troben 
en aquesta situació: les dones grans, les dones soles amb ascendents o 
descendents al seu càrrec, les dones immigrants, les que exerceixen la 
prostitució i les que són víctimes d'explotació sexual, les dones joves que 
accedeixen soles al mercat d'habitatge, i les dones ex-convictes. 

A nivell tècnic, la incorporació de la perspectiva de gènere en les 
polítiques públiques implica tenir en compte i tractar d'eradicar la 
desigualtat entre homes i dones en totes les seves dimensions en 
cadascuna de les fases del procés d'elaboració d'aquestes polítiques, és a 
dir, en el disseny, execució, avaluació i reformulació de les mateixes. Les 
principals dimensions en què aquesta desigualtat té lloc són quatre: (i) la 
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social, entesa com la construcció social de la diferència entre homes i 
dones en termes de jerarquia i subordinació; (ii) l'econòmica, és a dir, el 
desigual accés de les dones als recursos econòmics;(iii) la legal, 
considerada com la discriminació jurídica de les dones; (iv) i la política, 
fonamentalment consistent en la inferior representació i participació de les 
dones en tot el procés polític relacionat. 

L'objectiu d'aquest article és analitzar les polítiques d'habitatge a Espanya 
després de l'esclat de la crisi des d'una perspectiva de gènere per a poder 
formular-ne posteriorment propostes de millora més atentes amb 
l'enfocament de gènere. No obstant això, convé subratllar que aquest 
estudi no aborda ni totes les dimensions de la desigualtat de gènere ni 
totes les fases del procés d'elaboració de les polítiques d'habitatge, sinó 
que se centra: (i) en el diagnòstic de la dimensió econòmica de l’exclusió 
residencial a Espanya entre els anys 2008-2015 des de la perspectiva de 
gènere; (ii) i en l'abast de la política d'habitatge duta a terme en aquest 
període atenent a les necessitats abans detectades. Per tant, les 
dimensions política, legal i social no han estat considerades en la 
investigació més enllà de la seva relació indirecta amb la dimensió 
econòmica de l'exclusió residencial de les dones. Així mateix, l'estudi 
tampoc analitza els processos d'avaluació i subsegüent reformulació de les 
polítiques d'habitatge a Espanya. 

L'article s'estructura en cinc apartats. El primer analitza el grau de 
desigualtat en la integració laboral de la dona a Espanya des de l'any 
2000. El segon ofereix una visió general del risc de pobresa per sexe i 
edat a Espanya des de l'esclat de la crisi fins als nostres dies. El tercer 
aborda la dimensió econòmica de l'exclusió residencial a Espanya per 
sexe i edat al llarg del període 2008-2015. El quart examina la política 
d'habitatge a Espanya des d'una perspectiva de gènere. Finalment, en el 
cinquè es sintetitzen les conclusions obtingudes i es formulen propostes de 
millora de la perspectiva de gènere en la política d'habitatge espanyola. 

 

La integració laboral de la dona a Espanya des de l'any 2000 

La situació econòmica dels individus en el mercat residencial està 
fortament determinada per la seva capacitat per obtenir rendiments del 
treball. Per això, resulta imprescindible analitzar la integració laboral de 
les dones per a entendre la seva capacitat econòmica. 

Tots els indicadors confirmen la pitjor integració de les dones al mercat de 
treball en comparació amb la dels homes. Des de l'any 2000, tot i que la 
dona s'ha incorporat massivament al mercat de treball (el que suposa una 
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de les transformacions més importants del mercat laboral espanyol dels 
últims anys) i, per tant, s'ha reduït ostensiblement la bretxa entre sexes en 
aquest sentit, la taxa d'activitat femenina ha estat inferior a la masculina i 
encara avui se situa més de deu punts per sota de la dels homes (Fig. 1). 

 
Fig. 1 Taxa d'activitat laboral segons sexe. Espanya, 2000-2015. 
Font: Enquesta de Població Activa (INE) 

 

De la mateixa manera, la reducció de la diferència salarial entre sexes 
que s'ha produït en els últims 15 anys ha estat insuficient per a igualar el 
salari mitjà entre homes i dones. El 2013, aquesta diferència era d'uns 
3.000 euros anuals, el que representa al voltant d'un 14% en termes 
relatius (Fig. 2). Les raons d'aquestes diferències són múltiples: més 
dificultats per promocionar-se laboralment, inferiors sous que els homes 
per a realitzar tasques idèntiques i major proporció de contractes a temps 
parcial entre la mà d'obra femenina que entre la masculina (Fig. 3), en 
molts casos a causa de les dificultats que troben per conciliar vida laboral 
i familiar. Cal recordar que les dones són, aclaparadorament, les que 
s'encarreguen en l'àmbit familiar de la cura de les persones grans, dels 
nens i d'altres familiars dependents.  
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Fig. 2. Salari mitjà anual de les persones assalariades segons sexe, Espanya, 2000-
2013 (euros constants, base 2000). 
Font: Baròmetre social d'Espanya (http://barometrosocial.es/) elaborat a partir de 
dades de l'Agència Estatal Administració Tributària (AEAT) 

 

 

Fig. 3. Percentatge de persones assalariades amb contracte a temps parcial segons 
sexe, Espanya, 2000-2015. 
Font: The European Union Labour Force Survey (EU-LFS) 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://barometrosocial.es/
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Així mateix, les taxes d'atur (Fig. 4) i temporalitat (Fig. 5) són sistemàticament 
més grans entre les dones que entre els homes. No obstant això, les 
diferències per sexes també s'han escurçat en els últims anys per diversos 
motius. D'una banda, la crisi ha afectat amb més intensitat aquells sectors 
productius amb més presència masculina com la construcció, l'agricultura i 
la indústria, el que ha propiciat un igualament de les taxes d'atur entre 
homes i dones. D'altra banda, la destrucció d'ocupació causada per la crisi 
ha estat particularment intensa en el segment de mà d'obra amb contractes 
temporals i, per tant, el percentatge de persones assalariades amb 
contractes indefinits ha crescut des de 2007 sense que en valors absoluts 
hagi augmentat la contractació indefinida. 

Fig. 4. Percentatge de persones assalariades amb contracte temporal segons sexe, 
Espanya, 2000-2015. 
Font: Enquesta de Població Activa (INE) 
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Fig. 5. Taxa d'atur segons sexe, Espanya, 2000-2015. 
Font: Enquesta de Població Activa (INE) 

 

Una de les conseqüències d'aquesta menor i pitjor qualitat de la 
participació de la dona en el mercat laboral són les inferiors prestacions 
per desocupació i pensions que percep. Respecte les prestacions per 
desocupació, la bretxa entre sexes s'ha eixamplat amb la crisi (Fig. 6), 
mentre que la diferència en matèria de pensions des de l'any 2000 s'ha 
mantingut estable, al voltant dels 3.000 euros anuals (Fig. 7) .Una de les 
pensions que mereix especial atenció per la seva baixa quantia i perquè la 
perceben majoritàriament dones és la de viduïtat. En els últims 15 anys, el 
seu import ha estat sempre un 34-38% inferior a la de jubilació, arribant 
tot just als 630 euros mensuals en 2015. 
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Fig. 6. Prestació mitjana d'atur (contributiva i no contributiva) de les persones aturades 
segons sexe, Espanya, 2000-2013 (en euros constants, base 2000). 
Font: Baròmetre social d'Espanya (http://barometrosocial.es/) elaborat a partir de 
dades de l'Agència Estatal Administració Tributària (AEAT) 

 

 

Fig. 7. Pensió (contributiva i no contributiva) mitjana anual en euros constants, base 
2000, Espanya 2000-2013. 
Font: Baròmetre social d'Espanya (http://barometrosocial.es/) elaborat a partir de 
dades de l'Agència Estatal Administració Tributària (AEAT) 

 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://barometrosocial.es/
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://barometrosocial.es/
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Una visió general del risc de pobresa per sexe i edat a Espanya 
(2008-2015) 

La crisi econòmica ha anat acompanyada d'un fort augment de la 
desocupació (Fig. 5) i d'una gradual reducció dels salaris (Fig. 2), la qual 
cosa ha provocat un increment sostingut de la taxa de risc de pobresa o 
exclusió social a Espanya al llarg del període 2008-2015 (Fig. 8). No 
obstant això, aquest creixement presenta patrons diferenciats segons el grup 
d'edat. Entre la població jove amb edats compreses entre els 16 i 29 anys 
va pujar de forma important, i, per contra, va disminuir entre la gent gran. 
Aquesta millora de la situació de la vellesa s'explica pel manteniment de les 
pensions tot i la crisi, la qual cosa ha actuat com un paraigua protector, i, 
també, per la incorporació en aquest grup de jubilats joves amb majors 
cotitzacions i, per tant, amb pensions més elevades. No obstant això, 
després d'aquesta millora de la vellesa com a grup s'amaguen situacions de 
forta precarietat, sobretot en dones vídues d'edat molt avançada. 

 

 

Fig. 8. Evolució de la taxa de risc de pobresa o exclusió social (indicador AROPE)10 per 
sexe, grup d'edat i tipus de llar, Espanya 2008-2015. 
Font: Enquesta de Condicions de Vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) 

10_ Per a la construcció de l'indicador 
AROPE, la població en risc de pobresa o 
exclusió social és aquella que està en 
alguna d'aquestes situacions: (i) en risc de 
pobresa (60% mediana dels ingressos per 
unitat de consum); (ii) en mancances 
materials greus (amb carència en almenys 
4 conceptes d'una llista de 9), o (iii) en 
llars sense ocupació o amb baixa 
intensitat en l'ocupació (llars en què els 
seus membres en edat de treballar ho van 
fer menys del 20% del total del seu 
potencial de treball durant l'any de 
referència). S'entén per persona 
dependent a totes les persones menors de 
18 anys i a les persones de 18 a 24 anys 
econòmicament inactives per a les que 
almenys un dels seus progenitors és 
membre de la llar. 
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Des d'una perspectiva de gènere, el més destacable és el major 
creixement de la taxa de risc de pobresa entre els homes respecte les 
dones. Entre 2008 i 2012, la bretxa entre els dos sexes va ser reduint-se, 
fins al punt que a partir del 2013 l'indicador AROPE (At Risk Of Poverty 
and Exclusion) dels homes supera lleument el de les dones. Segons el VII 
Informe Foessa,11 aquest major empobriment dels homes és, en gran 
mesura, fruit del superior impacte de la crisi en les seves taxes d'ocupació 
(Fig. 5). No obstant això, malgrat aquesta anivellament per baix, el mateix 
informe assenyala que "les llars encapçalades per una dona continuen 
estant més afectats per l'exclusió"12 i "enfronten un risc de viure processos 
d'exclusió considerablement més elevats".13 En aquest sentit, nombrosos 
informes del tercer sector corroboren la feminització de l'exclusió social en 
l'actualitat. Per exemple, el 2014, un 60,8% de la població atesa per Creu 
Roja14 a tot Espanya eren dones, així com fins a un 55% de la atesa per 
Càritas a la diòcesi de Barcelona.15 

Per grups d'edat, la taxa de risc de pobresa de les dones grans, tot i 
també experimentar un descens, ha estat sempre superior a la dels homes 
des de 2008. En canvi, entre les persones joves la crisi ha tingut una 
incidència molt major entre els homes, fins al punt que a partir del 2012 
s'inverteix la tendència anterior d'una clara feminització de la pobresa 
juvenil. 

Per la seva banda, entre 2008 i 2015, la taxa de risc de pobresa de les 
llars monoparentals ha estat sempre molt superior a la dels col·lectius 
esmentats, oscil·lant al voltant del 50%. Des d'una perspectiva de gènere, 
aquest vincle entre monoparentalitat i pobresa és molt important per dues 
raons: la monoparentalitat és una qüestió essencialment femenina doncs, 
segons dades del Cens de Població i Habitatges de 2011, en un 79% dels 
casos es tracta de mares amb fills o filles a càrrec; i, a més, aquest tipus 
de llars ha crescut exponencialment a Espanya en els últims 30 anys, 
representant en l'actualitat gairebé el 10% del total de llars. Referent a 
això, segons el VII Informe Foessa, "Les llars que acumulen majors 
desavantatges són les monoparentals i les parelles amb més fills, el que 
reforça la conclusió prèvia que és urgent la millora de la protecció 
d'aquestes famílies".16 D'acord amb l'exposat anteriorment, el 2014, un 
52% de les llars atesos per Càritas Diocesana de Barcelona17 eren famílies 
amb fills o filles, un terç dels quals eren llars monomarentals. Així mateix, 
els valors més elevats de l'indicador Global de Vulnerabilitat desenvolupat 
per la Creu Roja recauen també sobre les llars monoparentals,18 seguits 
de prop per aquells amb familiars dependents i per les famílies 
nombroses, amb tres o més descendents al seu càrrec. Igualment, un 
estudi19 dut a terme per Creu Roja Espanyola sobre una mostra de 1051 

11_ LORENZO, Francisco (Coor.) (2014), 
VII Informe sobre exclusión y desarrollo 

social en España. Madrid: Fundación 
FOESSA. 
 
12_ Ibíd., p. 164. 
 
13_ Ibíd., p. 165. 
 
14_ MALGESINI, Graciela (2015), 
Informe sobre vulnerabilidad social 2014. 
Madrid: Cruz Roja Española, p. 10. 
 
15_ CÁRITAS DIOCESANA DE 
BARCELONA (2015), Memoria 2014. 
Barcelona: Departamento de Análisis 
social de Cáritas Diocesana, Cáritas 
Diocesana de Barcelona, p. 12. 
 
16_ LORENZO (Coor.) (2014), op. cit., p. 
91. 
 
17_ CÁRITAS DIOCESANA DE 
BARCELONA (2015), op. cit, p. 11. 
 
18_ MALGESINI (2015), op. cit., p. 10. 
 
19_ CRUZ ROJA ESPAÑOLA (2015), 
Boletín sobre vulnerabilidad social, 
número 10 marzo 2015. Madrid: 
Departamento de Estudios e Innovación 
Social, Cruz Roja Española. 
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dones d'entre 18 i 65 anys representativa de la població atesa llança 
conclusions similars: les llars monomarentals, amb el 37,3% del total, 
estaven fortament sobrerepresentats i, de aquests, un terç de les mares no 
rebia cap pensió d'aliments per part del pare. 

 

La dimensió econòmica de l'exclusió residencial a Espanya per sexe 
i edat (2008-2015) 

Per a mesurar l'esforç econòmic que suposa cobrir els costos relacionats 
amb l'habitatge es disposa de tres indicadors: la mitjana de la distribució 
del percentatge del total de costos de l'habitatge20 respecte els ingressos 
de la llar ponderats a nivell individual (Fig. 9), la mitjana entre costos 
residencials i ingressos de la llar (Fig. 10) i el percentatge de població que 
viu en llars els costos residencials dels quals són superiors al 40% dels 
seus ingressos de la llar (o taxa de sobreesforç econòmic a l'habitatge) 
(Fig. 11). 

Fig. 9. Evolució de la mitjana de la distribució del percentatge del total de costos de 
l'habitatge respecte els ingressos de la llar per sexe, Espanya 2008-2015. 
Font: European Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC), EUROSTAT 

 

20_ Els costos residencials estan formats 
pel lloguer o la quota hipotecària sense la 
part corresponent a l'amortització del 
crèdit hipotecari, atès que la metodologia 
d'EUROSTAT considera aquesta despesa 
lligada a un bé de consum de naturalesa 
duradora, i per la totalitat del cost dels 
serveis de l'habitatge, és a dir, el servei 
d'aigua, l'impost de béns immobles, 
l'electricitat, el clavegueram, 
l'assegurança de la llar, la recollida 
d'escombraries i altres impostos 
municipals. 
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D'acord amb l'expansió del risc de pobresa, l'evolució dels tres indicadors 
abans esmentats des de l'any 2008 confirma un augment sostingut de les 
dificultats de la població per satisfer els costos relacionats amb el seu 
habitatge. No obstant això, aquesta crisi de solvència econòmica presenta 
aspectes diferenciats segons el sexe, el tipus de llar i el règim de tinença. 
En general, l'esforç econòmic a l'habitatge que han de realitzar les dones 
ha estat sempre superior al dels homes al llarg del període 2008-2015 
(Fig. 9). Així mateix, la monoparentalitat, el lloguer i les llars unipersonals 
són factors que s'associen també amb una pitjor relació entre costos 
residencials i ingressos de la llar. L'esforç econòmic mitjà que han de 
realitzar les llars monoparentals i les unipersonals que viuen en un 
habitatge de lloguer es va situar per sobre del 40% dels ingressos en 
2015 (Fig. 10). 

 

 

Fig. 10. Evolució d'esforç econòmic mitjà a l'habitatge per tipus de llar, règim de 
tinença de l'habitatge i sexe, Espanya 2008-2015. 
Font: European Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC), EUROSTAT 
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Si s'analitzen les llars unipersonals per sexe, al contrari del que es podria 
esperar vistes les dades del conjunt de la població (Fig. 9), l'esforç 
econòmic mitjà dels homes és superior al de les dones (Fig. 10). El 
principal factor que explica aquesta circumstància són els majors costos 
residencials de les llars unipersonals dels homes en comparació amb el de 
les dones (Fig. 11), la qual cosa fa suposar que elles, en major proporció, 
viuen en el segment del parc més econòmic i, previsiblement, amb un 
nivell d'equipament i superfície menor. En aquest sentit, els resultats del 
mòdul específic d'habitatge de l'Enquesta de Condicions de Vida de 2012 
sobre satisfacció residencial són reveladors. El 2012, un 12,9% de les 
dones manifestava sentir-se insatisfeta o molt insatisfeta amb el seu 
habitatge enfront del 11,2% dels homes, i aquest percentatge pujava fins 
al 19,3% entre les dones joves de 16 a 29 anys mentre que entre els 
homes joves només arribava al 18,7%. De la mateixa manera, també el 
percentatge de persones enquestades que aquest mateix any afirmava 
patir falta d'espai al seu habitatge era major entre les dones que entre els 
homes, tant per al conjunt de la població com entre les persones joves o 
entre les persones grans. 
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Fig. 11. Evolució dels costos residencials en paritat de poder adquisitiu per tipus de 
llar, règim de tinença de l'habitatge i sexe, Espanya 2008-2015. 
Font: European Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC), EUROSTAT 

 

Els elevats costos residencials que han de cobrir els inquilins (Fig. 11) 

també ajuden a entendre el per què del seu major esforç econòmic. 
Generalment, entre 2008 i 2015 es va situar al voltant dels 600 euros, 
mentre que el dels propietaris, tenint en compte que molts d'ells no tenen 
pagaments hipotecaris pendents,21 va oscil·lar únicament al voltant dels 
300 euros. Sobre aquesta dada, és important tenir present que l'esforç 
econòmic mitjà de la població espanyola que viu a lloguer és un dels més 
elevats de tot Europa,22 Aquest fet respon, entre altres factors, al seu 
elevat preu, forta resistència a baixar a causa de l'escassa oferta 
d'habitatge de lloguer en relació amb la creixent demanda i a la major 

21_ Segons dades de l'Enquesta Contínua 
de Llars, el 2015, un 48% del total de 
llars d'Espanya vivia en un habitatge de la 
seva propietat sense pagaments pendents. 
 
22_ BOSCH, Jordi (2015), Crisis y 
emancipación juvenil en Europa. Un 
análisis desde los modelos de Estado de 
Bienestar. Vitòria-Gasteiz: Servicio Central 
de Publicaciones del Gobierno Vasco, p. 
168. 
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concentració en aquest segment del parc de població amb baixos 
ingressos. 

L'evolució de la taxa de sobreesforç23 econòmic a l'habitatge confirma la 
crisi residencial que pateix part de la societat espanyola. Entre 2008 i 
2015, aquest indicador mostra una clara tendència alcista (Fig. 12). Per 
sexes, com succeïa amb l'indicador AROPE d'exclusió social (Fig. 8), el 
percentatge de dones en situació de sobreesforç econòmic ha estat 
superior al dels homes durant el període 2008-2012, però a partir de 
2013 és la població masculina la que en un percentatge major destina 
més d'un 40% dels seus ingressos a satisfer els costos del seua habitatge 
(Fig. 12). 

 

 

 

Fig. 12. Evolució la població en situació de sobreesforç econòmic a l'habitatge per 
sexe, Espanya 2008-2015. 
Font: European Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC), EUROSTAT 

 

23_ És important recordar que 
l'establiment d'un llindar màxim per als 
costos residencials del 40% dels ingressos 
es deu al fet que per sobre del mateix és 
molt probable que la llar no disposi de 
recursos econòmics suficients per a altres 
necessitats bàsiques com el menjar, el 
transport, l'oci o la roba, especialment 
aquells llars situades en els dos quintils de 
renda inferiors. 
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Aquesta crisi de solvència econòmica de la població per a cobrir els 
costos residencials queda també reflectida en l'evolució del percentatge de 
població que manifesta no poder mantenir el seu habitatge a una 
temperatura adequada, és a dir, que es troben en situació de pobresa 
energètica (Fig. 13) i en els retards en el pagament de les despeses 
relacionades amb l'habitatge habitual (Fig. 14). Tots dos problemes han 
crescut a Espanya des de l'esclat de la crisi, afectant amb una intensitat 
similar tant a homes com a dones. No obstant això, per grups d'edat i 
tipus de llar, convé subratllar les grans dificultats que pateixen les llars 
monoparentals, així com la població jove, especialment les dones d'entre 
16 i 29 anys. 

 

 
Fig. 13. Evolució del percentatge de població que manifesta no poder mantenir 
l'habitatge a una temperatura adequada, per tipus sexe, grup d'edat i tipus de llar, 
Espanya 2008-2015. 
Font: Enquesta de Condicions de Vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) 
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Fig. 14. Evolució del percentatge de població que ha tingut retards en el pagament de 
despeses relacionades amb l'habitatge principal (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, 
comunitat...) en els últims 12 mesos, per sexe, grup d'edat i tipus de llar, Espanya 
2008-2015. 
Font: Enquesta de Condicions de Vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) 

 

Una altra conseqüència de l'esclat de la bombolla residencial i la posterior 
crisi econòmica i residencial és el creixement del lloguer com a forma de 
tinença en detriment de la propietat, especialment entre les persones joves 
(Figs. 15 i 16). És evident que la crisi ha agreujat la situació de les persones 
joves en el mercat de treball, la qual cosa dificulta enormement la presa 
de compromisos econòmics a llarg termini com la compra de l'habitatge, 
però també és probable que aquest fenomen s'hagi vist afavorit per la 
pèrdua de confiança de la població en l'habitatge com un bé econòmic 
d'inversió segur. 
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Fig. 15. Evolució del percentatge de llars que viu en un habitatge en propietat segons 
sexe, grup d'edat de la persona de referència o responsable de l'habitatge, i tipus de 
llar, Espanya 2008-2015. 
Font: Enquesta de Condicions de Vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) 

 

En canvi, les llars monoparentals amb prou feines han variat els patrons 
de tinença del seu habitatge després de la crisi (Figs. 8 i 9). L'habitatge en 
propietat, amb un percentatge d'entre el 60% i el 70% segueix sent 
majoritària, però en menor mesura que en el conjunt de la població. 
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Fig. 16. Evolució del percentatge de llars que viu en un habitatge en lloguer a preu de 
mercat segons sexe, grup d'edat de la persona de referència o responsable de 
l'habitatge, i tipus de llar, Espanya 2008-2015. 
Font: Enquesta de Condicions de Vida, Institut Nacional d'Estadística (INE) 

 

Lamentablement, hi ha dos grups de dones dels quals no hi ha dades 
estadístiques disponibles per a analitzar l'abast de la seva exclusió 
residencial: les dones víctimes de violència de gènere i les dones 
afectades per execucions hipotecàries. Respecte les primeres, només 
podem conèixer el seu nombre gràcies a l'Estadística de Violència 
Domèstica i Violència de Gènere (INE). En els tres últims anys, entre el 
2013 i el 2015, el nombre de víctimes de violència de gènere24 s'ha 
estancat en una mica més de 27 mil dones per any, de la qual cosa es 
desprèn l'existència d'una necessitat constant de solucions residencials 
segures per a bona part d'aquestes víctimes. Respecte les dones afectades 
per execucions hipotecàries, les úniques dades disponibles que ofereixen 
un perfil sociològic de les persones en aquesta situació són els compilats i 
publicats per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Segons aquests,25 

24_ Aquesta enquesta considera violència 
de gènere tot acte de violència física o 
psicològica (incloses les agressions a la 
llibertat sexual, les amenaces, les 
coaccions o la privació arbitrària de 
llibertat) que s'exerceixi contra una dona 
per part de l'home que sigui o hagi estat 
el seu cònjuge o estigui o hagi estat lligat 
a ella per una relació similar d'afectivitat 
inclús sense convivència. 
 
25_ ODESC i PAH (2013), Emergencia 

habitacional en el estado español: la crisis 

de las ejecuciones hipotecarias y los 

desalojos desde una perspectiva de 

derechos humanos. Barcelona: 
Observatorio DESC y Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca. 
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un 53% de les llars afectats està compost per pares i/o mares amb fills al 
seu càrrec, i un 30% tenia una o més persones grans al seu càrrec, del 
que cal deduir una major sobrerepresentació de la dona entre les 
persones afectades donat el seu paper a la llar com a cuidadora i per la 
feminització de la vellesa. Aquests resultats són coherents amb altres 
estudis duts a terme sobre aquesta qüestió. Per exemple, una 
investigació26 sobre l'impacte dels processos de desnonament en la salut 
percebuda de les persones afectades duta a terme a Andalusia va 
constatar que les dones estaven sobrerepresentades en la mostra i, a més, 
patien un major deteriorament en la seva salut que els homes. Igualment, 
al setembre de 2015, l'Àrea de la Dona de l'Associació Lliure d'Advocats 
va organitzar una jornada sota el títol El fiel torcido de la balanza: justicia 

y feminización de la pobreza, en el qual es va arribar a conclusions 
similars. Segons Alejandra Jacinto Uranga, advocada de la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca, "les dades i fets [...] demostren com les dones 
són les que més es veuen afectades pels procediments de desnonaments i 
desallotjaments".27 

 

La política d'habitatge a Espanya des d'una perspectiva de gènere. 
Aspectes generals: Espanya en el context europeu 

Els principals instruments dirigits a resoldre els problemes d'accessibilitat 
econòmica de la demanda són dos: l'habitatge social28 i els ajuts directes 
a les persones en forma de prestacions econòmiques o similars, per al 
pagament del lloguer o la compra de l'habitatge. Per a obtenir una visió 
comparada del grau de desenvolupament d'ambdós instruments cal posar 
els respectius indicadors en el context europeu. 

26_ BOLÍVAR, Julia et al. (2016), “La 
salud de las personas adultas afectadas 
por un proceso de desahucio”, Gaceta 

Sanitaria, 30(1), pp. 4-10. 
 
27_ http://ala.org.es/wp-
content/uploads/2015/11/02-
G%C3%A9nero-y-Vivienda.pdf 
 
28_ En l'àmbit polític i acadèmic europeu, 
l'habitatge social és aquell assequible la 
provisió del qual no es realitza dins dels 
mecanismes del mercat sinó que és el 
resultat de processos impulsats 
directament o indirectament pel sector 
públic amb la finalitat d'atendre les 
necessitats residencials de la població 
amb problemes d'accessibilitat 
econòmica. En la majoria de països 
europeus, el règim de tinença de 
l'habitatge social és el lloguer, sent el 
sector públic o les entitats sense ànim de 
lucre titulars de la mateixa. 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://ala.org.es/wp-content/uploads/2015/11/02-G%25C3%25A9nero-y-Vivienda.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://ala.org.es/wp-content/uploads/2015/11/02-G%25C3%25A9nero-y-Vivienda.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://ala.org.es/wp-content/uploads/2015/11/02-G%25C3%25A9nero-y-Vivienda.pdf
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Fig. 17. Percentatge d'habitatge social sobre el total del parc, Espanya i Europa 2011. 
Font: CECODHAS29 

 
Espanya, amb només un 2% d'habitatge social, juntament amb Grècia, 
Xipre, Letònia i Estònia, se situa entre els països comunitaris amb un menor 
desenvolupament d'aquest instrument de política d'habitatge (Fig. 17). 

Pel que fa al sistema d'ajuts al pagament de l'habitatge, Espanya en 
destina molt pocs recursos econòmics, únicament un 0,2% del PIB i, al 
contrari de molts països comunitaris, se centra a facilitar l'accés a la 
propietat en lloc de dirigir-se al segment de població que viu en un 
habitatge de lloguer (Fig. 18). A més, el seu abast és molt limitat, atès que 
només un 1,4% de la població se’n beneficia (Fig. 19). Per tant, també en 
aquest instrument Espanya forma part del grup de països europeus amb 
un menor desenvolupament. 

29_ LAINO, E. i PITTINI, A. (2011), 
Housing Europe Review 2012. The nuts 

and bolts of European social housing 

systems. Brussel·les: CECODHAS Housing 
Europe. 
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Fig. 18. Despesa pública en ajuts al pagament de l'habitatge en percentatge del 
producte interior brut, Espanya i Europa, 2011. 
Font: European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), 
EUROSTAT 
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Fig. 19. Percentatge de població que rep ajuts públics per al pagament del cost del 
seu habitatge, Espanya i Europa, 2011. 
Font: European Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC), EUROSTAT 

 

L'impacte de la crisi en la política d'habitatge espanyola 

Els ajustos pressupostaris han afectat d'una manera important la política 
d'habitatge a Espanya, la qual, com ha estat mostrat anteriorment, és una 
de les menys desenvolupades de la Unió Europea. 

Des de l'any 2009, la despesa pública del govern central en matèria 
d'accés a l'habitatge i foment de l'edificació ha disminuït al voltant d'un 
65%, tant en valors absoluts com en percentatge sobre el total de la 
despesa pública (Fig. 20). Un dels programes que s'ha vist afectat per 
aquestes retallades ha estat la Renda Bàsica d'Emancipació. El 2012, van 
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deixar de concedir noves ajudes i les anteriorment reconegudes van reduir 
el seu import en un 30%. Igualment, el pla estatal30 d'habitatge 2013-
2016 ha posat fi al sistema de subvencions, incentius i ajudes per a la 
construcció d'habitatges de protecció oficial en règim de compra, 
històricament el principal instrument de la política d'habitatge espanyola, i 
als ajuts31 als seus adquirents. Aquesta mesura ha supeditat la possibilitat 
de construir aquest tipus d'habitatges a l'existència de partides específiques 
en els plans autonòmics d'habitatge a càrrec dels seus recursos 
econòmics, la qual cosa, a nivell pràctic, ha suposat l'enfonsament de la 
construcció de nou habitatge protegit (Fig. 21 i 22). 

 

 

Fig. 20. Despesa pública imputat al "accés a l'habitatge i foment de l'edificació" en els 
pressupostos generals de l'Estat en valors absoluts (milions d '€) i en percentatge sobre 
el total de la despesa pública, Espanya, 2008-2014. 
Fonts: Ministeri d'Econ OMIA i Hisenda 
 

30_ Real Decreto 233/2013, de 5 de 
abril, por el que se regula el Plan Estatal 
de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 
2013-2016. 
 
31_ Aquest pla estatal d'habitatge, 
conjuntament amb la Llei 4/2013 de 4 de 
juny, de mesures de flexibilització i foment 
del mercat del lloguer d'habitatges van 
suprimir les ajudes als adquirents 
d'habitatge protegit, entre les quals 
s'incloïa la subsidiació dels préstecs per a 
la compra d'aquest tipus d'habitatge. 
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Fig. 21. Nombre de qualificacions provisionals d'habitatge protegit, Espanya 1991-
2015. 
Font: Ministeri de Foment 

 

 

Fig. 22. Nombre de qualificacions definitives d'habitatge protegit, Espanya 1991-
2015. 
Font: Ministeri de Foment 
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La perspectiva de gènere en la política d'habitatge espanyola 

Entre les competències del govern central, la inclusió de la perspectiva de 
gènere en la política d'habitatge és molt limitada i, actualment, el 
reconeixement dels problemes residencials de la dona en els plans 
d'igualtat, inexistent. 

El vigent pla d'igualtat d'oportunitats32 2014-2016 no fa cap referència a 
les necessitats residencials de la dona, malgrat que en el pla anterior33 es 
recollia com un dels seus objectius. En concret, el pla 2008-2011 
plantejava la necessitat d’"Incorporar la perspectiva de gènere i la gestió 
de la diversitat en l'oferta de serveis, atenció i seguiment de l'entitats 
públiques de salut, educació, ocupació, justícia, seguretat i habitatge ", 
per la qual cosa especificava que calia "Introduir o ampliar, si escau, la 
perspectiva de gènere en els criteris d'adjudicació d'habitatges protegits i 
d'accés a ajudes econòmiques al pagament de lloguer". En aquesta 
mateixa línia, la Llei Orgànica 3/2007 del 22 de març per a la igualtat 
efectiva de dones i homes dedica l'article 31 a les polítiques urbanes, 
d'ordenació territorial i habitatge. Textualment estableix que "Les polítiques 
i plans de les administracions públiques en matèria d'accés a l'habitatge 
han d'incloure mesures destinades a fer efectiu el principi d'igualtat entre 
dones i homes" i exhorta el govern a que, en l'àmbit de les seves 
competències, fomenti "l'accés a l'habitatge de les dones en situació de 
necessitat o en risc d'exclusió, i de les que hagin estat víctimes de la 
violència de gènere, especialment quan, en tots dos casos, tinguin fills 
menors exclusivament al seu càrrec". No obstant això, la legislació estatal 
sobre política d'habitatge amb prou feines inclou disposicions en aquest 
sentit en l'actualitat. 

Aquest retrocés en les polítiques d'igualtat, motivat en gran part per la crisi 
econòmica, ha estat considerat per alguns autors com el seu 
desmantellament. Segons Lombardo i Lleó,34 "el retrocés provocat per les 
polítiques d''austeritat' adoptades a partir de 2008 en resposta a la crisi 
econòmica ha mostrat una manca de priorització de les polítiques 
d'igualtat quan aquestes entren en conflicte amb altres prioritats 
econòmiques. En aquest context, tot i la mobilització de la societat civil, 
les polítiques d'igualtat a Espanya tenen per davant un camí 
tremendament incert". D'una manera similar, Maria Luz Rodríguez35 

considera que "el pitjor efecte de la crisi és que la igualtat ja no està en 
l'agenda política i que els drets de reconciliació de la vida familiar i 
professional han patit un important retrocés en la reforma laboral del 
2012". 

32_ MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
(2014), Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades 2014-2016. Madrid: 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades. 
 
33_ MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASUNTOS SOCIALES (2007), Plan 

estratégico de igualdad oportunidades 
(2008-2011). Madrid: Instituto de la 
Mujer. 
 
34_ LOMBARDO, Emanuela i LEÓN, 
Margarita (2015), “Políticas de igualdad 
de género y sociales en España: origen, 
desarrollo y desmantelamiento en un 
contexto de crisis económica. 
Investigaciones feministas”, 5, pp. 13-35. 
 
35_ RODRÍGUEZ, Maria Luz (2013, 
junio), “Claves de género de la crisis 
económica en España”, a Actas del IV 

Congreso REPS. Las políticas sociales 

entre crisis y post-crisis. 
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Respecte les polítiques d'habitatge, l'única mesura destacable del pla 
d'habitatge 2013-2016 és la inclusió de les víctimes de violència 
domèstica com un dels sectors preferents per a beneficiar-se dels ajuts 
existents, entre les que es troba el programa d'ajuts al pagament del 
lloguer. 

També el govern central, davant l'augment exponencial de les execucions 
hipotecàries i la creixent pressió ciutadana exigint respostes a aquesta crisi 
residencial, ha adoptat diferents mesures encaminades a la protecció del 
deutor hipotecari. Es tracta fonamentalment de disposicions per facilitar la 
dació en pagament, moderar el creixement del deute hipotecari 
mitjançant l'establiment de tipus d'interès especials, la possibilitat de 
renegociar o suprimir part del deute, i la introducció de moratòries per a 
l'execució hipotecària en cas d'impagament. Però per poder gaudir 
d'aquests beneficis, la normativa fixa uns requisits fortament restrictius en 
matèria d'ingressos de la llar, cost de l'habitatge i composició familiar, la 
qual cosa ha reduït el nombre de potencials destinataris i, per extensió, el 
seu impacte. De fet, entre març de 2012 i juny de 2014, de les prop de 
24 mil famílies que van tractar d'acollir-se a alguna de les mesures 
existents, només 2.124 van aconseguir la dació en pagament. Per tenir 
una idea del seu escàs èxit, convé recordar que només el 2014 es van 
produir prop de 35 mil execucions hipotecàries a tot Espanya. Des d'un 
enfocament de gènere, la normativa36 de tals ajudes considera com a 
circumstància familiar d'especial vulnerabilitat, entre altres, la unitat 
familiar monoparental amb dos fills a càrrec, la unitat de la qual formi 
part un menor de tres anys i aquelles en què hi hagi una víctima de 
violència de gènere. 

A nivell autonòmic és habitual que els plans d'habitatge de les comunitats 
incloguin mesures de gènere com l'accés prioritari de les llars 
monoparentals i de les víctimes de violència domèstica a un habitatge de 
protecció oficial o als ajuts disponibles per al pagament del lloguer.37 No 
obstant això, l'efectivitat d'aquestes està condicionada, sobretot, per la 
disponibilitat d'habitatge social i d'ajuts econòmics prou dotads en els 
corresponents pressupostos. En altres casos, els obstacles són de tipus 
burocràtic. Per exemple, és usual que per accedir a un habitatge social 
s'exigeixi que les víctimes de violència de gènere tinguin una ordre de 
protecció, la qual cosa dilata en el temps el tràmit, amb els consegüents 
riscos que això comporta per a la víctima. Tenir un habitatge en propietat 
és un altre obstacle molt comú que impedeix a les víctimes poder accedir 
a un habitatge social amb el qual poder mantenir el seu anonimat. 

 

36_ Aquesta disposició està recollida en: 
el Reial decret llei 27/2012, de 15 de 
novembre, de mesures urgents per 
reforçar la protecció als deutors 
hipotecari; la Llei 1/2013, de 14 de 
maig, de mesures per reforçar la 
protecció dels deutors hipotecaris, 
reestructuració de deute i lloguer social; i 
el Reial decret llei 1/2015, de 27 de 
febrer, de mecanisme de segona 
oportunitat, reducció de càrrega financera 
i altres mesures d'ordre social. 
 
37_ PAREJA-EASTWAY, Montse i 
SÁNCHEZ-MARTINEZ, Teresa (2010), 
Social change and Housing Systems. A 
KENNETT, Patricia i KAM, Chan (eds.), 
Women and Housing. Oxon: Taylor & 
Francis. 
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Conclusions i propostes de millora de la perspectiva de gènere en 
la política d'habitatge espanyola 

L'esclat de la bombolla residencial i la posterior crisi econòmica han 
provocat un fort increment de la població en risc de pobresa. L'habitatge 
és un dels camps en què és més visible aquest fenomen. Des de 2008, la 
relació entre ingressos de la llar i costos residencials ha empitjorat 
progressivament generant una escalada del nombre de desnonaments i 
llançaments per impagament, així com de les persones en situació de 
pobresa energètica. 

Des d'un enfocament de gènere, les dones sistemàticament han patit 
majors nivells d'exclusió residencial a causa, entre altres factors, de la seva 
pitjor integració en els mercats de treball. No obstant això, la crisi ha 
afectat de manera particularment intensa a la mà d'obra masculina, 
produint un efecte que podríem anomenar d'igualació a la baixa de 
condicions entre sexes. Però, tot i això, hi ha tipus de llars encapçalades 
per una dona les dificultats de la qual per a satisfer els costos del seu 
habitatge són, generalment, molt superiors a les de la resta de la 
població. Ens referim sobretot a les llars monoparentals, però també, en 
menor mesura, dones grans vídues o joves que viuen soles a lloguer, o 
que han d'afrontar elevats pagaments hipotecaris a causa de que van 
adquirir el seu habitatge a la fase més inflacionista del cicle residencial. 
Així mateix, malgrat tractar de problemàtiques que no solen quedar 
reflectides en les estadístiques generals sobre habitatge i condicions de 
vida, per les seves necessitats particulars i elevat risc de greu exclusió 
social mereixen especial atenció: les dones víctimes de violència 
domèstica, les prostitutes i víctimes de explotació sexual, i les dones ex-
presidiàries. 

Lamentablement, el grau de desenvolupament de la política d'habitatge 
espanyola és, en el conjunt de la Unió Europea, un dels més febles. El pes 
de l'habitatge social sobre el total del parc residencial és exigu i la 
despesa pública en ajuts al pagament de l'habitatge, majoritàriament 
dirigit a les llars que viuen en un habitatge de la seva propietat, mínim, el 
que explica l’irrisori percentatge de població beneficiària. I a més, els 
ajustos pressupostaris produïts a partir de 2009, sumat a les modificacions 
legislatives de la normativa estatal en la matèria, han debilitat encara més 
l'abast de la política d'habitatge al nostre país. La caiguda de la 
construcció d'habitatge protegit fins a uns nivells mínims històrics és una 
bona mostra d'això. En aquesta línia, la normativa de protecció dels 
deutors hipotecaris, tenint en compte la magnitud del problema i dels 
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exigents requisits que imposa, només ha permès a un exigu percentatge 
de les llars afectats beneficiar-se de les mesures previstes. 

Per la seva banda, l'enfocament de gènere de la política d'habitatge és 
ínfim, centrat gairebé exclusivament en les llars monoparentals i en les 
víctimes de violència de gènere, i amb un impacte molt reduït ja que la 
seva efectivitat queda determinada per l'abast dels programes públics als 
quals es refereixin (principalment en matèria d'accés a un habitatge social 
o protegit, i a poder accedir a ajudes per al pagament del lloguer) i, com 
s'ha assenyalat, per la seua assignació pressupostària (molt escassa). 
L'explotació de les fonts estadístiques disponibles sobre la dimensió 
econòmica de l'exclusió residencial confirma aquest fet ja que, de forma 
reiterada, els indicadors residencials de les dones joves en lloguer i de les 
llars monoparentals són significativament pitjors que els del conjunt de la 
població. 

En aquest difícil context, és urgent incrementar la despesa pública en 
habitatge, apropant-nos als estàndards europeus, amb dos objectius: 
reforçar el sistema d'ajuts al pagament de l'habitatge i ampliar el parc de 
lloguer social. Respecte els ajuts al pagament de l'habitatge, caldria 
establir dues línies: una de tipus permanent, centrada en el lloguer; i una 
temporal o d'emergència social, dirigida a inquilins i propietaris en risc de 
pèrdua de l'habitatge, o ja en processos de desnonament o execució 
hipotecària. Aquesta última s'hauria de complementar amb: (i) programes 
públics de compra d'habitatge en via d'execució hipotecària per a fins 
socials, amb les corresponents iniciatives legislatives que atorguin 
l'empara legal necessària (per exemple, amb l'instrument del tempteig i 
retracte opcional per a l'administració però vinculant per al titular), (ii) 
exempcions temporals d'impostos per a les llars en dificultats, (iii) serveis 
d'informació, assessorament i mediació hipotecària, (iv) moratòries de 
desnonaments i solucions de dació en pagament (més àmplies que les 
actualment existents i amb uns requisits menys exigents), i (v), per tal de 
protegir la infància i la vellesa, mesures eficaces per a l'especial protecció 
i atenció de les necessitats residencials d'aquelles llars amb persones 
grans o descendents a càrrec dels titulars, per exemple, impedint la 
possibilitat que aquestes llars puguin perdre el seu habitatge sense que 
abans no hagin obtingut una solució residencial per part de 
l'administració. 

Respecte el parc de lloguer social, els plans estatals i autonòmics haurien 
de: (i) garantir la viabilitat econòmica de les promocions d'habitatge 
assequible amb majors ajudes a la construcció i establint línies de 
finançament preferent als promotors; (ii) desenvolupar estratègies 
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d'adquisició protegida de l'habitatge vacant existent per a destinar-los a 
lloguer social, bé comprant-lo directament al mercat, bé subscrivint 
convenis amb els grans propietaris, bé amb la seua expropiació o 
mitjançant instruments com el tempteig i retracte; (iii) potenciar les 
polítiques de mediació i mobilització del parc vacant amb fins socials 
(sistema d'incentius); (iv) i, per a millorar els resultats de les accions 
anteriors, articular mesures fiscals, sancionadores i expropiatòries per a 
reduir el parc vacant. 

Les propostes anteriors, malgrat ser genèriques, són el primer pas per a un 
major desenvolupament de l'enfocament de gènere en les polítiques 
d'habitatge per dos motius: (i) és de preveure que beneficiïn moltes llars 
encapçalades per una dona; (ii) i són imprescindibles per a una ulterior 
implementació de mesures de discriminació positiva. Respecte aquest 
últim punt, la introducció de criteris de gènere en els processos 
d'adjudicació d'habitatge social i per a l'accés als ajuts hauria de realitzar-
se, preferiblement, mitjançant mesures de tipus indirecte com ara la 
priorització d'aquelles llars amb molt baixos ingressos, amb fills i/o majors 
o familiars dependents al seu càrrec, o monoparentals. 

Per la seva banda, les necessitats de les dones que exerceixen la 
prostitució, de les que són víctimes d'explotació sexual, de les ex-convictes 
i de les víctimes de violència de gènere no poden ser abordades amb 
eficàcia des de mesures genèriques, sinó que haurien d'integrar en plans 
específics multisectorials que afrontin el problema en totes les seves 
dimensions, la qual cosa facilitaria la coordinació de tots els serveis 
públics implicats (cossos de seguretat, serveis socials, assistencials i 
sanitaris, etc.). I, per descomptat, per a les víctimes de violència de gènere 
caldria flexibilitzar la legislació per a accedir a un habitatge social en 
matèria d'ingressos, requisits jurídics i de tinença d'habitatge (amb l'opció 
de la permuta, per exemple). 

Finalment, hauria de recolzar-se amb recursos econòmics i immobiliaris a 
les entitats del Tercer Sector que treballen contra l'exclusió social 
residencial des d'un enfocament de gènere i millorar la informació 
estadística disponible sobre exclusió residencial des d'una perspectiva de 
gènere per a poder realitzar un diagnòstic de la problemàtica més precís, 
així com per a poder realitzar un seguiment de la problemàtica, i valorar 
l'abast i l'efectivitat de les mesures adoptades. 
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En aquest article argumente com cal impulsar una nova generació de 
polítiques d'igualtat de gènere en l'urbanisme que vagen més enllà de les 
experiències i de les pràctiques desenvolupades fins ara a Europa i a la 
resta del món. 

Per a ser efectives, les noves polítiques d'igualtat de gènere en l'urbanisme 
han de complir una sèrie de requisits, entre els quals m'agradaria 
destacar: i) combinar les accions transversals amb accions positives 
adreçades específicament a les dones; ii) crear mecanismes institucionals 
que permeten integrar les dimensions de gènere en els procediments 
interns de les institucions al llarg de tots els processos i a tots els nivells; iii) 
integrar la participació de persones que aporten el que en anglès 
s'anomena expertise ("expertícia" en algunes traduccions), autèntic 
coneixement expert en la matèria, és a dir, combinat en urbanisme i en 

gènere; iv) integrar un ventall ampli de mesures de diferents tipus, en 
suficients àmbits diversificats de l'acció urbanística, apropiats al context 
d'actuació; v) integrar suficients mesures transformadores que suposen 
canvis estructurals, contribuint a la institucionalització i el canvi a llarg 
termini en les organitzacions, de manera que la integració del gènere en 
les polítiques públiques siga sostenible en el llarg termini, i no contingent 
a la presència de determinades persones favorables al tema en posicions 
de presa de decisió. 

Argumente, en segon lloc, com les tres importants agendes internacionals 
de desenvolupament sostenible, és a dir, la Nova Agenda Urbana (NUA), 
l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, i les polítiques de lluita 
contra el canvi climàtic, han de ser un punt d'ancoratge des del qual 
fonamentar l'aspiració a desenvolupar una nova generació de polítiques 
de gènere en l'urbanisme, que siguen més efectives del que han estat les 
experiències puntuals desenvolupades fins ara. Sostinc aquest punt de 
vista tot i que, com es veurà, la immensa majoria de les referències en la 
NUA al gènere i a les dones no passen de ser referències superficials i 
poques arriben a significar compromisos transformadors. 

Una nova generació de 
polítiques per a la 

igualtat efectiva de 
gènero en l’urbanisme. 

De la Nova Agenda 
Urbana a las Directrius 

d’Ordenació del Territori 
del País Basc 

Inés Sánchez de Madariaga 

Universitat Politècnica de Madrid 
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En tercer lloc, presente un cas d'estudi, el treball que he dirigit a la 
Càtedra UNESCO de Gènere per a la integració del gènere en les 
Directrius d'Ordenació del Territori (DOT) del País Basc, que em sembla 
pot ser un model per a altres administracions territorials a Espanya i altres 
llocs. La integració del gènere en les DOT constitueix un exemple pioner 
d'acció en matèria d'igualtat de gènere en un document de planejament 
territorial de gran envergadura, amb vigència de llarg termini, àmbit 
espacial ampli, elements d'obligat compliment per a les administracions 
locals, diversitat d’àrees temàtiques d'intervenció, i varietat i amplitud de 
les mesures i accions que integra. 

 

Una renovació necessària de les polítiques d'igualtat de gènere en 
l'urbanisme 

El camp de les polítiques urbanes i d'habitatge s'està revelant com un dels 
àmbits de la política pública menys permeables a la integració de les 
polítiques d'igualtat entre homes i dones. La major part de les experiències 
es limiten a projectes pilot; són mesures puntuals, específiques, o 
acotades a un tema delimitat; o després de vegades han estat de curta 
durada en el temps, condicionada la seua existència a la presència d'unes 
persones concretes en llocs de presa de decisió que les han impulsat i 
executat, durant el temps més o menys llarg de la seua responsabilitat 
pública. 

Desconec personalment, i no he pogut trobar en la literatura tampoc, 
exemples en què s'haja produït una integració àmplia i sistemàtica de les 
dimensions de gènere en les pràctiques institucionals de l'urbanisme, que 
s'haja mantingut en el temps després de la marxa de les persones que les 
van impulsar inicialment, i que s'haja produït una transformació estructural 
en les pràctiques institucionals. 

M'atreviria a fer aquesta afirmació pel que fa a les ciutats i territoris en els 
països de rendes altes, com són els de la Unió Europea, cosa que es va 
posar de manifest en el llibre que vaig coeditar amb Marion Roberts en 
2013, Fair Shared Cities. The Impact of Gender Planning in Europe, on 
s'identifiquen i documenten les principals experiències desenvolupades a 
Europa.1 M'atrevisc també a fer aquesta afirmació a nivell global, prenent 
com a referències bàsiques les evidències recopilades en dos textos 
fonamentals: el de Dory Reeves de 2012 elaborat per ONU-Habitat2 i la 
selecció de casos a nivell global aportats per Jarvis, Cloke i Kantor en el 
seu llibre Cities and Gender de 2009.3 

1_ SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés i 
ROBERTS, Marion (ed.) (2013), Fair Share 

Cities. The Impact of Gender Planning in 

Europe. Aldershot-Nova York: Ashgate. 
 
2_ REEVES, Dory; PARFITT, Bonnie i 
ARCHER, Carol (2012), Gender and 

Urban Planning. Issues and Trends. 
Nairobi: UN-Habitat. 
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Potser l'excepció puga ser l'Ajuntament de Viena, encara que els 
esdeveniments dels últims anys, amb el desmantellament en 2010 de 
l'Oficina de Coordinació d'alt nivell encarregada d'aquestes polítiques, 
després de l'arribada d'una nova directora al Grup Executiu de 
Construcció i Tecnologia del qual depenia, plantegen diversos 
interrogants.4 Aquesta Oficina, que dirigia Eva Kail, comptava amb un 
equip de tres persones inclosa la directora, que han estat dispersades en 
altres departaments de l'Ajuntament. 

Els nombrosos i reeixits projectes pilot desenvolupats durant dues dècades 
des d'aquesta Oficina5 van aconseguir en el seu moment impactar les 
pràctiques regulars i rutinàries de l'Ajuntament, és a dir, van obtenir el 
gens menyspreable èxit d'aconseguir canvis estructurals en el fer urbanístic 
municipal, que van ser notables sobretot en la política d'habitatge i en el 
transport. Això va ser possible gràcies al suport polític i la direcció tècnica, 
composta per un reduït nombre de persones, bàsicament Kail i el seu cap 
directe, el director -llavors home- del Grup Executiu de Construcció i 
Tecnologia. 

I la qüestió no rau tant en la sostenibilitat o pervivència que puguen tenir 
les accions específiques que tanta visibilitat internacional van tenir en la 
segona meitat de la dècada de 1990 i la primera dècada del segle XXI, 
que també, sinó com i en quina mesura la transformació estructural de les 
pràctiques institucionals de l'Ajuntament, que sens dubte es van obtenir a 
partir dels projectes pilot durant el període d'existència de l'Oficina, 
sobreviurà a la desaparició d'aquest organisme i a l'arribada d'altres 
persones als alts nivells de decisió municipal. 

En altres paraules, la qüestió important rau a saber si una política d'acció 
positiva, una política basada en projectes pilot dirigits a les dones 
específicament, com era el treball desenvolupat des de l'Oficina 
esmentada, s'ha efectivament transformat en una política de 
"mainstreaming", en una política transversal, com es pretenia en 
desmantellar l'Oficina i dispersar al seu personal en altres departaments, o 
si la desaparició de l'acció específica podria estar suposant la dissolució 
en la pràctica de la política d'igualtat, com la literatura científica ha 
demostrat que sol ocórrer amb les polítiques de gènere. En el cas concret 
de Viena potser encara siga aviat per a saber-ho. 

Hem de recordar que les polítiques de transversalització o "mainstreaming" 
de gènere s'han de sumar a les accions específiques adreçades a les 
dones, també anomenades positives, i no substituir-les, perquè totes dues 
es reforcen i es necessiten mútuament.6 La transversalització no supleix 

3_ JARVIS, Helen; CLOKE, Jonathan i 
KANTOR, Paula (2009), Cities and 

Gender, Critical Introductions to Urbanism 

and the City. Londres: Routledge. 
 
4_ El nom complet d'aquesta Oficina 
creada el 1998 era Oficina de 
Coordinació per al Planejament i la 
Construcció Dirigits als Requeriments de 
la Vida Quotidiana i les Necessitats 
Específiques de les Dones. En 
l'organigrama de l'Ajuntament es 
localitzava dins el Grup Executiu de 
Construcció i Tecnologia, del qual 
depenen 20 serveis tècnics de 
l'Ajuntament. Va substituir a una altra 
anterior creada el 1992 anomenada 
Oficina de Dones, que també va dirigir 
Kail. IRSCHIK, E. i KAIL, Eva (2013), 
“Vienna: Progress Towards a Fair Shared 
City”, a SÁNCHEZ DE MADARIAGA i 
ROBERTS (ed.), op. cit. 
 
5_ Vegeu una descripció detallada dels 
projectes desenvolupats, i el seu 
impacte, en la contribució de la 
pròpia Kail, IRSCHIK, E. i KAIL, Eva 
(2013), “Vienna: Progress Towards a Fair 
Shared City”, al llibre citat SÁNCHEZ DE 
MADARIAGA i ROBERTS (ed.) (2013), op. 

cit. 
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l'existència de les mesures específiques dissenyades i executades per un 
òrgan administratiu creat ad hoc. Només la complementa. 

Suprimir les accions positives i els organismes encarregats de la seua 
execució, quan es decideix la transversalització de les polítiques de gènere 
-el que s'ha fet a Viena- gairebé sempre resulta en la desaparició d'una 
política d'igualtat efectiva. De la mateixa manera, la posada en pràctica 
d'una política transversal de gènere allà on no hi hagués hagut mesures 
positives prèvies dirigides a les dones, requereix la creació en paral·lel 
d'organismes ad hoc i de tals mesures positives. 

Les polítiques d'igualtat de gènere en l'urbanisme, com en qualsevol altre 
camp de la política pública, han d'integrar tant mesures de 
transversalització com a mesures d'acció positiva i els seus corresponents 
estructures administratives responsables de la seua definició i execució. 
Seria il·luminador i molt important per als esforços que sens dubte es 
generaran en els propers anys en moltes ciutats i territoris del món 
comptar amb una anàlisi acadèmica del cas de Viena, des d'una distància 
temporal i institucional prudencial, que extrega ensenyaments per a tots a 
la llum d'aquesta qüestió. 

Des de l'adopció del principi de transversalitat o "mainstreaming" de 
gènere com a instrument principal de les polítiques d'igualtat entre homes 
i dones, per Nacions Unides a la Conferència Mundial de Dones de 
Pequín de 1995, i per la Unió Europea en el Tractat d'Amsterdam el 
1998, les polítiques, programes, plans i projectes que integren les 
dimensions de gènere en l'urbanisme no han estat en general a l'altura, ni 
de les demandes ciutadanes on aquestes han estat significatives, ni 
tampoc de l'estat actual del coneixement en la matèria, ni de l'experiència 
en el "mainstreaming" de gènere desenvolupada en altres camps de l'acció 
pública, com ara la política científica a Espanya ia Europa. 

Tot i l'escassetat d'experiències efectives fins avui, disposem però del 
bagatge de coneixements i també de l'impuls polític i ciutadà, des de les 
organitzacions de dones, per a posar en marxa una nova generació de 
polítiques eficaces de gènere en l'urbanisme. 

En l'àmbit acadèmic, des de finals de la dècada de 1970 s'ha produït una 
rica evidència empírica i una profunda reflexió teòrica sobre els aspectes i 
maneres en què les ciutats i l'urbanisme impacten la vida de les persones 
en funció del seu gènere. Es disposa també d'un bon nombre de 
recomanacions, propostes d'acció i noves visions, informades per la 
investigació i per les reflexions acadèmiques, de com es podrien construir i 

6_ Desenvolupament aquest tema de 
gran importància en el capítol "Looking 
Forward, Moving Beyond Trade-Offs" del 
llibre SÁNCHEZ DE MADARIAGA i 
ROBERTS (ed.) (2013), op. cit. 
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gestionar ciutats i territoris que responguen millor a la vida de totes les 
persones. 

Tals reflexions i recomanacions pràctiques aborden la qüestió des de la 
petita escala de l'habitatge i el barri, fins a les escales urbanes i regionals, 
en tots els àmbits substantius de l'acció urbanística, des del propi 
habitatge, els equipaments i el transport, fins als espais públics i els 
destinats a activitats productives. Tot aquest bagatge de coneixements pot 
proporcionar sense dubte la base de sòlides experiències pràctiques 
d'institucionalització de polítiques de transversalització de gènere en el 
planejament urbà, i en les polítiques urbanes i d'habitatge. 

També des dels moviments de dones de base i de les associacions ha 
hagut en aquestes dècades i en moltes parts del món una àmplia 
mobilització. Aquesta mobilització sovint s'ha centrat en qüestions 
específiques, en particular les relacionades amb la seguretat a l'espai 
públic i el transport, la propietat i tinença del sòl i els béns immobles en 
aquells països on no hi ha igualtat davant la llei en qüestions d'herència i 
propietat, i l'accés a l'habitatge, els serveis urbans i el transport. 

De fet, els processos conduents a l'adopció de la Nova Agenda Urbana 
han comptat amb una contribució molt important dels moviments de 
dones de base a nivell global, articulats des de fa dues dècades a través 
de la Comissió Houairou. En el procés que ha portat a la Declaració de 
Quito, la Comissió Houairou ha estat un actor clau, i possiblement la més 
activa i efectiva organització representant de la societat civil en el seu 
conjunt.El seu paper ha estat determinant en la introducció de les 
referències al gènere en el text final. 

La nova generació de polítiques efectives ha de sustentar-se sobre el ric 
bagatge de coneixements científics existent, aprendre de les experiències 
de transversalització de gènere en altres camps de l'acció pública,recolzar-
se en els moviments de dones i en les persones en llocs de decisió 
política. També ha aprendre de l'experiència prèvia, tant en els seus èxits 
com en els seus fracassos, aprofitant el nou context internacional de 
suport al desenvolupament sostenible en el planeta, i abordant la qüestió 
des d'una mirada renovada i més ambiciosa que aspire a canvis 
estructurals i a una veritable transformació de les pràctiques urbanístiques. 
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Un nou marc de referència: les agendes internacionals de 
desenvolupament sostenible 

Els anys 2015 i 2016 han estat dos anys fonamentals que han suposat un 
avenç important en les tres agendes globals de Nacions Unides relatives a 
la sostenibilitat: l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, la lluita 
contra el canvi climàtic, i la Nova Agenda Urbana. La primera, l'Agenda 

2030 va suposar l'adopció al setembre de 2015 d'un nou marc per a la 
sostenibilitat al planeta, a través dels nous Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, ODS, que substitueixen els Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni, el marc temporal de referència del qual va concloure aquest 
any. 

Els 17 ODS i 169 metes acordats van ser subscrits en una cimera de caps 
d'Estat de tots els països i elaborats en un procés deliberatiu multi-agents 
sense precedents, en el qual han participat més de dos milions de 
persones al món. Suposen un marc d'acció per a eradicar la pobresa, 
promoure el desenvolupament econòmic, protegir el medi ambient, i 
promulgar la pau i el bon govern al món. 

L'Objectiu 5 es refereix específicament a la igualtat de gènere, "Assolir la 
igualtat de gènere i l'apoderament de les dones i les nenes", mentre el 
Objectiu 11 pertoca a l'urbanisme, "Fer que les ciutats i els assentaments 
humans siguen segurs, inclusius, resilients i sostenibles". Tots dos objectius 
a més es reforcen mútuament: l'ODS 5 fa referència a la ciutat, 
especialment a l'espai públic i la seguretat, i l'ODS 11 esmenta el gènere 
com un tema important per a la inclusió, la seguretat i la sostenibilitat. 
Dels restants 15 ODS, pràcticament tots tenen implicacions importants, 
tant per al gènere com per a les ciutats, alguna de les quals s'han 
identificat ja explícitament en les metes i indicadors incloses en l'Agenda 

2030. 

Les grans qüestions abordades pels ODS estan òbviament imbricades, i 
per tant moltes metes i indicadors dins de cada objectiu posen de manifest 
les interdependències entre ells. A grans trets, es podrien definir els 
objectius 1 a 4 com eminentment de caràcter social -educació, eradicació 
de la fam i la pobresa, salut-; els objectius 6 a 12 recullen aspectes que 
de manera molt genèrica podrien denominar-se com "infraestructurals" -
aigua i sanejament, energia, desenvolupament econòmic, indústria i 
innovació, reducció de desigualtats territorials, producció i consum-; els 
13 a 15 tenen un major caràcter mediambiental -acció contra el clima, 
vida sota l'aigua, vida a la terra-; els 16 i 17 es refereixen a qüestions de 
bon govern, pau i seguretat. 
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En el desenvolupament de les polítiques públiques que es derivaran 
d'aquests objectius es posaran de manifest més clarament les 
interdependències entre tots els ODS. També s'ampliarà i millorarà la 
comprensió de com i de quina manera tant el gènere com l'urbanisme són 
terrenys clau en què es juga de manera molt important la implementació 
pràctica de qualsevol política pública formalment emmarcada en 
pràcticament tots els altres ODS. 

La segona agenda, la del canvi climàtic, va suposar un nou acord dels 
governs del món reunits al desembre de 2015, aquest cop a la Cimera de 
París, anomenada COP 21. Els 196 membres de la Convenció per al 
Canvi Climàtic de Nacions Unides (UNFCCC) varen adoptar  un acord 
universal que recull les regles per a un nou règim d'adaptació i mitigació 
per al període post-2020. D’acord amb els experts, aquesta era l'última 
oportunitat per a arribar a un acord global que permeta limitar l'augment 
de la temperatura mitjana de la superfície de la terra per sota del perillós 
llindar dels 2°C respecte al període preindustrial. L'acord jurídicament 
vinculant arribat a París en el COP 21 compromet als països signants a 
mantenir l'augment de la temperatura global substancialment per sota dels 
dos graus centígrads, fons propers a US$ 100.000 milions per als països 
en desenvolupament a partir de 2020 i, finalment, una revisió cada cinc 
anys. 

Que aquest acord s'haja produït és important des del punt de vista del 
gènere, perquè les dones són majoria entre els que pateixen els efectes 
negatius del canvi climàtic, especialment en els països de rendes mitjanes 
i baixes. Existeix també evidència que en els països de rendes altes les 
dones contribueixen menys a les seues causes i són més partidàries de 
promoure mesures per a la seua reducció. Per això la presència de dones 
en els organismes encarregats de dissenyar i aplicar les polítiques de lluita 
contra el canvi climàtic és important. 

Des del punt de vista de l'urbanisme, els acords del COP 21 de París 
marquen un camp fonamental d'acció per a les polítiques urbanes, en la 
mesura que el transport metropolità i urbà i la calefacció en el sector 
residencial són dos sectors clau emissors de gasos contaminants a 
l'atmosfera. De fet, l'acció municipal i regional en el sector transport serà 
clau per assolir aquests acords de París. 

Com he argumentat en un altre lloc, és fonamental que els objectius de 
sostenibilitat ambiental no es realitzen a costa dels objectius d'igualtat, i en 
particular dels objectius d'igualtat de gènere, perquè, contràriament al que 
es puga pensar i moltes vegades es diu, són objectius que no sempre van 
de la mà reforçant-se mútuament, sinó que poden entrar en contradicció.7 
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Dit en altres paraules, que la reducció d'emissions de gasos d'efectes 
contaminants a l'atmosfera que puga derivar-se per exemple d'una 
reducció en la mobilitat rodada i/o d'un increment de l'ús del transport 
públic no es faça només, o fonamentalment, a costa de les opcions de 
mobilitat de la població femenina.8 

Finalment, en el marc d'Habitat III, la Tercera Conferència sobre 
l'Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible, els estats membres de 
Nacions Unides van adoptar a l'octubre de 2016 una Nova Agenda 

Urbana titulada Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments 
Humans Sostenibles per a Tothom, que recull pautes compartides per a 
dirigir els processos d'urbanització al planeta durant les properes 
dècades.9 La NUA guiarà les accions d'un ampli ventall d'actors en les 
ciutats en els propers 20 anys i assumeix íntegrament els principis i 
objectius de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. 

La NUA incorpora un bon nombre de novetats respecte a l'acordat en 
Istanbul a Habitat II, com són la integració dels processos urbans en els 
països de rendes altes; la consideració dels processos d'urbanització com 
a oportunitats més que com a problemes; la importància de la 
instrumentació del planejament urbà, dels mitjans d'implementació 
efectiva, i del seguiment i examen. 

Com a novetat, la NUA incorpora en el seu articulat fins a un total de 37 
referències als termes "dona/es" o "gènere". Sens dubte una bona notícia. 
Cal preguntar-se, però, en quina mesura aquestes referències 
constitueixen una base sòlida sobre la qual es podria fonamentar un 
avanç significatiu de la integració de les dimensions de gènere en l'àmbit 
urbanístic a les ciutats del món, que anime a les administracions locals i 
territorials a implementar polítiques efectives que vagen més enllà de les 
pràctiques desenvolupades fins a la data. 

El procés de preparació de la NUA des de setembre de 2014 fins a juliol 
de 2016 ha estat un procés extremadament complex en el qual hi ha 
hagut una extensa sèrie d'esdeveniments oficials i semi-oficials, incloent 
quatre reunions regionals (regions enteses a nivell global segons el 
concepte de Nacions Unides) i set reunions temàtiques, de les que van 
sortir sengles declaracions; a més dels Urban Thinkers Campus celebrats 
arreu del món, que van proporcionar fòrums de discussió als diferents 
actors no oficials. Grups d'experts organitzats en "policy units" van elaborar 
una sèrie de recomanacions per a l'esborrany i la posada en pràctica de 
la NUA,convertides en "issue papers", que es van obrir a consulta pública 
en tot el món. Un Grup d'Experts en Gènere en el qual vaig tenir l'honor 

7_ Vegeu la meua argumentació en favor 
d'una universalització de l'accés a l'ús de 
la rentadora; els reptes que això suposa, 
tant per a l'ús d'energia, com per al canvi 
climàtic, i per a la construcció 
d'infraestructures urbanes; i els límits que 
hi ha per a això amb els actuals nivells de 
consum energètic en altres sectors com 
pot ser la mobilitat en vehicle 
privat. SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés 
(2013), Access to washing machines: an 

indicator for measuring advances in the 

global agendas on gender, sustainability 

and urban quality. Nairobi: UN-Habitat. 
unhabitat.org/washing-machines-
indicator-for-measuring-advances/ 
 
8_ Vegeu per exemple el següent article 
per al cas dels Estats Units: 
BLUMEMBERG, Evelyn (2016), "Why low 
income Wome n in the US still need cars", 
en SÁNCHEZ DE MADARIAGA I. i 
NEUMAN, M. (ed.), Town Planning 

Review, 87(5). Sespecial issue: Planning 

the Gendered City, pp. 525-546. 
 
9_ NACIONS UNIDES (2016), Nova 

Agenda Urbana. Declaració de Quito sobre 

ciutats i assentaments humans sostenibles 

per a tots, Nova York: Nacions 
Unides. Assemblea General. https://www2.
habitat3.org/file/537306/view/59 1 158 
 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=https://www2.habitat3.org/file/537306/view/591158
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=https://www2.habitat3.org/file/537306/view/591158
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de participar reunit a Nova York el 2015 va produir un document amb 
recomanacions detallades. 

Al maig de 2016 es va publicar l’Esborrany Zero elaborat a partir de tots 
aquests materials. La primera revisió es va publicar al juny; successius 
esborranys, compilacions de respostes pels estats membres, propostes dels 
representants de la societat civil i revisions, es van anar publicant durant el 
mes de juliol; el 10 de setembre es va aprovar el text final a Nova York 
que es va adoptar formalment en octubre a Quito. 

Durant tot aquest procés hi ha hagut una molt activa participació 
d'expertes en gènere i sobretot d'associacions de dones de base a través 
de la Comissió Houairou, que han estat en totes les reunions i han 
contribuït propostes, idees i recomanacions per a tots i cada un dels textos 
que s'han anat publicant successivament i en totes les declaracions. Les 
dones han estat extremadament actives en els diferents fòrums de 
participació creats per la Secretaria General d'Habitat III: la World Urban 
Campaign, l'Assemblea General de Socis (General Assembly of Partners), 
les policy units. Sense cap dubte, les dones han estat l'actor que ha jugat 
el paper més important i que ha expressat la seua veu en el procés de la 
manera més articulada i forta d'entre tots els representants de la societat 
civil. 

A jutjar per l'alt nombre de mencions a les dones i al gèneres, el 
document finalment aprovat podria considerar-se com un èxit d'aquest 
enorme treball de les dones. És especialment rellevant la menció en el 
preàmbul que marca un llistó alt: 

Al reorientar la manera en què es planifiquen, es dissenyen, es financen, 
es desenvolupen, s'administren i gestionen les ciutats i els assentaments 
humans, la Nova Agenda Urbana ajudarà a posar fi a la pobresa i la 
fam en totes les seues formes i dimensions; a reduir les desigualtats; 
promoure un creixement econòmic, sostenible, inclusiu i sostingut; 
aconseguir la igualtat de gènere i l'apoderament de totes les dones i les 

nenes a fi d'aprofitar plenament la seua contribució vital al 

desenvolupament sostenible; millorar la salut humana i el benestar; 
fomentar la resiliència; i protegir el medi ambient.

10 

Altres mencions ressenyables es refereixen a: representació de les dones 
en l'agenda pública i en els processos urbans de presa de decisions; 
apoderament econòmic de les dones, ocupació decent, treball domèstic 
no remunerat i dones en l'economia informal; ciutats segures per a les 
dones i espais públics segurs; assegurar l'accés de les dones a la tinença 
del sòl i de l'habitatge. 

10_ NACIONS UNIDES (2016), op. cit., 
Paràgraf  5. Cursiva no en el original. 
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Tanmateix, si considerem el concepte de transformació de gènere 
desenvolupat per Caroline Moser,11 definit com "un acte polític 
inherentment associat amb canvis estructurals en les relacions de poder de 
gènere",una inclusió realment transformadora del gènere en la NUA 

implicaria que, d'alguna manera, les mencions tinguessen un contingut 
que possibilités un canvi de paradigma en les polítiques urbanístiques 
focalitzades cap a les dones en les ciutats. 

Moser vincula la transformació de gènere amb l'acumulació d'actius 
(assets en anglès), és a dir, "recursos, siguen financers, humans, naturals, 
socials, que poden ser adquirits, millorats i transferits a la següent 
generació". Els actius creen capacitat d'acció i empoderament d'individus i 
comunitats, i existeixen dins de processos socials, estructures i relacions de 
poder, permeten les transformacions i, a través d'accions col·lectives, 
desafiar amb èxit les relacions de poder. Segons l'anàlisi de Moser, només 
3 de les 37 mencions de la NUA entrarien en la categoria d'intervenció 
transformativa. 

Aplicant aquest criteri exigent, el resultat no sembla estar a l'altura de les 
expectatives. La immensa majoria de les mencions és molt genèrica i es 
limita a incloure a les dones o el gènere com un més en una llista de 
grups marginalitzats, sense entrar a considerar l'especificitat, ni les 
diferències dins de les dones o interseccionalitat. En termes generals, la 
consideració subjacent és de les dones com a víctimes vulnerables i 
excloses, i no com a agents positius i transformadors del canvi. Una 
absència important és que no hi ha una menció específica a les 
importants seccions referents a la posada en pràctica i als mecanismes de 
seguiment, monitorització i accountability. 

Però sens dubte, d'altra banda, el resultat pot considerar-se com un èxit. 
No és intranscendent que en un document de Nacions Unides, signat pels 
governs nacionals de tot el món, les dones o el gènere apareguin en 33 
dels 175 paràgrafs que conformen la NUA. Aquesta és una bona base, en 
combinació amb l'ODS 5 i l'ODS 11, sobre la qual els moviments de 
dones, les acadèmiques expertes en gènere, les administracions locals i 
territorials, i tots els altres agents urbans, poden sustentar una acció 
renovada que porte a una nova generació de polítiques urbanes, més 
sistemàtica, més àmplia i més efectiva del que hi ha hagut fins ara. 

 

11_ MOSER, Caroline (2006), "Asset-
based approaches to poverty reduction in 
a globalized context", Global Economy 

and Development Working Paper. 

Washington DC: The Brookings 
Institution. 
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Una experiència pionera: les Directrius d'Ordenació del Territori 
(DOT) del País Basc 

La integració del gènere en les Directrius d'Ordenació del Territori Basc és 
una experiència pionera a Europa i possiblement al món, que es va iniciar 
amb la inclusió de la perspectiva de gènere com un de cinc elements 
transversals en el Document Base per a la Revisió de les DOT. Aquest 
document va ser presentat pel Govern Basc en 2015 com a proposta de 
avanç oberta a la participació pública. 

A partir d'ací, el Govern Basc em va encarregar com a Directora de la 
Càtedra UNESCO de Gènere de la Universitat Politècnica de Madrid 
l'elaboració d'un document de propostes i accions concretes que 
desenvoluparan de manera més àmplia i profunda l'àrea horitzontal 
d'actuació inclosa en el Document de Base "4.1. Perspectiva de gènere". 

El document que vam lliurar des de la Càtedra UNESCO12 al setembre de 
2016 proporciona indicacions pràctiques de com i en relació a quins 
continguts del Document Base de les DOT es podrien incloure 
determinacions o orientacions territorials en matèria de gènere, per tal 
d'incorporar de manera visible i explícita l'objectiu de la igualtat de gènere 
en l'ordenació supramunicipal i municipal del territori basc, dins de les 
competències establertes per la legislació basca per a la redacció de les 
directrius d'ordenació territorial. 

La nostra proposta opta per fer una selecció suficient, estratègica i 
prioritzada d'accions, descartant intencionadament l'opció de pretendre 
abastar sistemàticament tots els camps d'acció de les DOT, per una raó 
d'eficàcia. Aquesta opció estratègica parteix de la constatació de 
l'experiència en el mainstreaming o transversalització de gènere en 
diferents àmbits de política i contextos geogràfics de països de la Unió 
Europea.Aquesta experiència posa de manifest el risc d'intentar abastar un 
espectre d'actuació excessivament ampli, que finalment pot determinar un 
menor impacte de les accions. 

En actuacions pioneres en matèria de gènere, com és el cas, és important 
assegurar l'aplicabilitat i l'èxit de les accions escollides. Un programa 
d'accions excessivament ampli o excessivament ambiciós pel que fa a la 
dificultat d'execució és difícil d'implementar. Així mateix, es pot obtenir una 
major visibilitat del programa en el seu conjunt quan el nombre d'accions 
és menor i estan ben seleccionades. La visibilitat positiva de les accions i 
el seu resultat és important perquè promou i garanteix el suport social i 
polític a l'execució i continuïtat del programa. 

12_ SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés 
(Dir.) (2016), Perspectiva de género en 

las Directrices de Ordenación del 

Territorio Vasco. Propuestas de Acción. 
Madrid: Cátedra UNESCO-UPM de 
Género, y Departamento de 
Medioambiente y Política Territorial del 
Gobierno Vasco. 
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És important "no ficar-se a la boca del llop", és a dir, no escollir accions 
que siguen massa difícils de posar en pràctica, en les que hi haja riscos 
substancials de fracàs. En un àmbit de política pioner i contestat, com és 
el gènere en l'urbanisme, s'ha d'optar per començar a treballar en accions 
amb impacte però que siguen clarament factibles, en què els riscos de 
fracàs estiguen controlats. 

La proposta elaborada per la Càtedra UNESCO per al Govern Basc 
identifica quatre aspectes principals a tenir en compte a l'hora d'integrar la 
perspectiva de gènere en l'urbanisme i l'ordenació del territori: 

1. L'impacte dels rols de gènere, del treball no remunerat, de la divisió sexual 
del treball i de la doble càrrega de treball en l'ús diferenciat de la ciutat 
per homes i dones en la seua vida quotidiana; 

2. La percepció diferencial de seguretat a l'espai públic i el transport entre 
homes i dones, i el seu impacte negatiu en l'accés de les dones als béns i 
serveis urbans; 

3. La pobresa relativa de les dones i la intersecció del gènere amb altres trets 
de discriminació potencial (l'anomenada interseccionalitat): càrregues 
familiars en relació a l'estat civil (en particular llars monomarentals i 
unipersonals), raça, ètnia, edat, capacitat funcional, víctimes de violència 
de gènere, LGBT; 

4. L'escassa representació de les dones en les professions vinculades a la 
construcció de la ciutat i en les estructures de govern territorial;13 i la 
manca de coneixement expert de gènere en les institucions. 

La inclusió de la perspectiva de gènere en la planificació territorial i 
urbana comporta que espais públics, equipaments, habitatge, etc. es 
pensen de manera que siga possible realitzar les tasques quotidianes de la 
cura de la família i el treball remunerat amb menys esforç i dificultat, que 
els espais públics i el transport siguen segurs, que les necessitats espacials 
i urbanes de les dones en situació de vulnerabilitat, incloent les seues 
limitacions d'accés econòmic, siguen tingudes en compte, contribuint a 
crear territoris i ciutats més justos i segurs que milloren la qualitat de vida 
de tota la ciutadania. Partint dels quatre aspectes principals enumerats 
més amunt, el document proposa les següents orientacions territorials:14 

1. Planificar el territori localitzant els diferents usos, i en particular aquells 
necessaris per a la vida quotidiana, i en relació amb els llocs de feina i als 
habitatges, a distàncies que reduisquen la necessitat de realitzar 
desplaçaments rodats o escurcen els seus temps en la mesura del 
possible. Aquesta visió comporta fomentar el caràcter policèntric del 

13_ Existeix abundant literatura sobre 
com promoure la presència de dones en 
sectors científic-tecnològics. El recent 
projecte SAGA de la UNESCO té una 
ambició global: UNESCO (2016) SAGA 
Project, http://www.unesco.org/new/en/n
atural-sciences/priority-areas/gender-and-
science/improvingmeasurement-of -
gender-equality-in-stem / stem-and-
gender-Advancement-saga /. A nivell 
europeu, marca el full de ruta l'informe 
que vaig tenir l'honor de dirigir per a la 
Comissió Europea el 2011 SÁNCHEZ DE 
MADARIAGA, Inés et 
al. (2011), Structural C Hang 

of R esearch I nstitutions. Enhancing 

excellence, gender equality and efficiency 

in research and innovation. Brussel·les: 
Comissió Europea. Existeix una edició en 
espanyol. Sobre l'experiència a Espanya 
per a promoure la presència de dones en 
el sector específic de l'arquitectura, 
vegeu SÁNCHEZ DE MADARIAGA, 
Inés (2013), "Opening the gates. A case 
study of decision-making and recognition 
in architecture", a SÁNCHEZ DE 
MADARIAGA i ROBERTS (ed.), op. cit. 

 

14_ El manual sobre urbanisme 
amb perspectiva de gènere que vaig 
escriure fa més de deu anys en el marc 
d'un projecte del Fons Social Europeu ens 
ha proporcionat pautes generals per a 
l'anàlisi. SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés 
(2004), Urbanismo con perspectiva de 

género. Sevilla: Fondo Social Europeo-
Junta de Andalucía. 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/gender-and-science/improvingmeasurement-of-gender-equality-in-stem/stem-and-gender-advancement-saga/
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/gender-and-science/improvingmeasurement-of-gender-equality-in-stem/stem-and-gender-advancement-saga/
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/gender-and-science/improvingmeasurement-of-gender-equality-in-stem/stem-and-gender-advancement-saga/
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/gender-and-science/improvingmeasurement-of-gender-equality-in-stem/stem-and-gender-advancement-saga/
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=es&tl=ca&u=http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/priority-areas/gender-and-science/improvingmeasurement-of-gender-equality-in-stem/stem-and-gender-advancement-saga/
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territori, en la línia de la visió del Document Base de revisió de les DOT, 
en el qual es considera fonamental recuperar el protagonisme de les 
ciutats mitjanes com a centres aglutinadors i prestadors de serveis. 
Aquestes són clau per a facilitar el desenvolupament del treball de la cura 
d'aquelles dones i homes que habiten en els nuclis de menor grandària 
que graviten sobre elles. 

2. Promoure una ciutat complexa i de proximitat, basada en barris ben 
equipats i segurs, ben connectats a través de transport públic amb altres 
parts de la ciutat i del territori. Aquesta visió inclourà la potenciació 
d'espais públics dinàmics i segurs, que sostinguen i fomenten la funció 
social dels mateixos, així com la seua utilització per la ciutadania. Es 
posarà el focus en tenir en compte en la seua planificació i disseny les 
necessitats de les dones, la gent gran (amb atenció a les necessitats 
diferencials d'ambdós sexes), i els nens i nenes. 

3. Promoure un model urbà amb prou densitat que permeta la necessària 
barreja d'usos i accés a peu als diferents equipaments necessaris per a la 
vida quotidiana, així com l'eficàcia del transport públic, reduint així la 
dependència de la mobilitat en vehicle privat. 

4. Introduir la perspectiva de gènere en la planificació i gestió del transport, 
de manera que en aquestes activitats es tinguen en compte les pautes de 
mobilitat, la manera de viatjar, i les restriccions temporals i horàries dels 
desplaçaments de les dones. A més també és important tenir en compte 
en els dos àmbits les seues necessitats d'accessibilitat i la seguretat. 

5. Donar suport a la "mobilitat de la cura" assegurant que els viatges 
vinculats a la cura d'altres persones i el manteniment de la llar es pot dur 
a terme en el menor temps possible, en les franges horàries requerides i 
amb cost assumible, permetent a les persones compatibilitzar la feina 
remunerada amb les responsabilitats de cura.15 

6. Integrar en la planificació territorial i urbana la seguretat a l'espai públic 
com un dret fonamental. En aquest sentit, els processos de planejament 
urbanístic, o de revisió del mateix, s'abordaran en el marc de processos de 
participació la identificació de "punts percebuts com a perillosos" o 
insegurs pels diferents grups socials, i en particular per les dones, les 
persones majors (amb atenció a les necessitats diferencials d'ambdós 
sexes), i els nens i nenes. 

A partir d'ací, es proposa una selecció d'accions d'impacte. Es considera 
una acció com d'impacte quan, bé suposa transformacions importants en 
la pràctica urbanística, bé perquè la seua gran visibilitat contribueix a tenir 
un " efecte demostració " que permet visibilitzar l'eficàcia i l'interès de les 

15_ El concepte "mobilitat de la cura" és 
resultat d'un projecte d'investigació que 
vaig fer pel Ministeri de Foment-Cedex en 
2008. He publicat diversos articles que 
desenvolupen la idea. Vegeu, per 
exemple, SÁNCHEZ DE MADARIAGA, 
Inés (2014),"From women in transport to 
gender in transport. Challenging 
conceptual frameworks for improved 
policy making ", a Journal of International 

Affairs, 67(1). Special issue: The Gender 

Issue: Beyond Exclusion. Nova 
York: Columbia University, pp. 43-66. 
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polítiques de gènere en l'ordenació territorial, contribuint així a la 
transversalització. 

De les 8 àrees temàtiques en què s'organitza el Document de Bases de les 
DOT, es proposa actuar de manera prioritària en quatre, en les quals els 
aspectes principals des de la perspectiva de gènere enumerats més amunt 
són especialment rellevants: i) Medi urbà i ordenació del territori o; ii) 
Mobilitat sostenible; iii) Governança; iv) Medi rural. 

Si bé existeixen dimensions de gènere rellevants en les altres àrees 
temàtiques de les DOT -energia, aigua, paisatge, medi físic-, s'ha optat 
per no plantejar accions en aquestes àrees en virtut del principi d'acció 
estratègica i eficaç, optant per concentrar els esforços en les àrees en què 
les dimensions de gènere tenen major rellevància. A més, considerant que 
les diferents àrees estan interrelacionades entre si, algunes de les mesures 
proposades per algunes de les àrees seleccionades tenen també efecte en 
altres àrees. Per exemple, les mesures de l'àrea de mobilitat sostenible 
afecten l'àrea d'energia, que no hem seleccionat com a àrea prioritària 
d'acció. Les accions específiques proposades en cadascuna de les àrees 
prioritàries seleccionades són les següents: 

1. Medi urbà i ordenació del territori 

Les desigualtats més significatives en medi urbà i ordenació del territori 
afecten els següents àmbits: l'existència i accés a equipaments de cura de 
persones dependents; els diferents patrons d'ús dels espais urbans i de les 
edificacions com a resultat dels rols diferents de gènere que assumeixen 
les persones; les majors dificultats d'accés a l'habitatge per part de dones 
no aparellades i en particular per grups vulnerables com els caps de 
família s monomarentals i les víctimes de violència de gènere; la major 
percepció d'inseguretat en l'espai públic i les dotacions urbanes per part 
de les dones. Les accions estratègiques que es proposen són: 

 Elaboració d'indicacions obligatòries per a la inclusió de reserves de 
sòl en el planejament municipal destinades a dotacions per a 
equipament de cura de menors i majors dependents. 

 Desenvolupament d'un Pla d'Equipaments de Cura de menors i majors 
dependents en col·laboració amb ajuntaments. 

 Execució de projectes pilot en col·laboració entre el Departament de 
Medi Ambient i Política Territorial (o un altre ens competent) i els 
ajuntaments, a través de procediments de convocatòria pública. 
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 Creació d'incentius financers a les actuacions en matèria de gènere a 
través del co-finançament del Govern Basc a programes, plans o 
projectes municipals. 

 Desenvolupament de línies guia per a la introducció de la perspectiva 
de gènere en els nous desenvolupaments urbans i en les actuacions de 
regeneració urbana. 

 Elaboració de mesures específiques a integrar en el Pla d'Habitatge. 

 Identificació de llocs percebuts com "no segurs" a través de processos 
participatius amb dones i altres grups socials (gent gran, nenes i nens). 

 Elaboració de guies per al projecte d'espais públics i dotacions des de 
la perspectiva de gènere que serà d'aplicació en la nova edificació 
promoguda pel Govern Basc o els ajuntaments. 

2. Mobilitat sostenible 

Les desigualtats més significatives pel que fa a la mobilitat sostenible 
afecten els següents àmbits: els patrons de mobilitat de les persones 
difereixen en funció dels seus rols de gènere que estadísticament són 
assumits per homes i dones. Així, les dones són les principals usuàries del 
transport públic, fan viatges per més motius, encadenen més viatges i 
tenen menys accés al vehicle privat; els viatges relacionats amb la cura 
d'altres persones i el manteniment de la llar no són adequadament 
comptabilitzats per les estadístiques. Les accions estratègiques que es 
proposen són: 

 Revisió de les estadístiques de mobilitat amb perspectiva de gènere, 
per suprimir biaixos i descriure millor la mobilitat vinculada a les 
tasques de cura. 

 Incloure la perspectiva de gènere en els nous plans comarcals i urbans 
(PMUS) de Mobilitat Sostenible o en la revisió dels existents, 
considerant el concepte de mobilitat de la cura. 

3. Governança 

Les desigualtats més significatives pel que fa a la governança afecten els 
següents àmbits: menor presència de dones en els processos de 
participació ciutadana i en els equips tècnics; debilitats en la integració 
del coneixement expert de gènere en els diferents estadis de disseny, 
execució i seguiment de les polítiques, plans i actuacions. Les accions 
estratègiques que es proposen són: 
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 Desenvolupament de processos de participació ciutadana amb 
perspectiva de gènere dirigits a potenciar la participació de les dones. 

 Elaboració de programes de suport a les carreres professionals i al 
lideratge de dones en els sectors professionals rellevants. 

 Revisió de processos existents a les administracions autonòmica i 
municipal dirigits a elaborar propostes per millorar la inclusió de 
coneixement expert de gènere en els estadis més rellevants del procés 
de presa de decisions i la seua execució. 

4. Medi rural 

Les desigualtats més significatives en el medi rural afecten els següents 
àmbits: diferències de gènere en l'accés al transport i als serveis, 
equipaments i llocs de feina; diferències de gènere en les necessitats d'ús 
d'equipaments i serveis, en particular de cura, en relació a la capil·laritat 
de la xarxa de serveis i equipaments; diferències de gènere en l'activitat 
agrària, incloent la titularitat de les explotacions. Les accions estratègiques 
que es proposen són: 

 Millora de la xarxa de transport públic i/o de serveis de transport a 
demanda en el medi rural, vinculada al Pla d'Equipaments. 

 Fer visible el treball de les dones en l'activitat agrària i el seu paper en 
el medi rural, potenciant-les com a titulars d'explotacions agràries. 

 

No és possible explicar ací el detall de cadascuna d‘aquestes mesures. 
M'agradaria simplement aturar-me en una de les que considere més 
importants, la primera: Reserves de sòl per a dotació d'equipaments de 

cura. Aquesta mesura de caràcter estructural consisteix a desenvolupar un 
conjunt d'indicacions, d'aplicació obligatòria per als ajuntaments, per a la 
reserva de sòl en el planejament municipal destinada a la localització 
d'equipament de cura de menors i majors dependents. Aquestes 
indicacions inclourien estàndards i línies guia per a la seua aplicació. Els 
estàndards s'establirien en base a un estudi que permeta quantificar la 
necessitat d'aquestes dotacions a mig termini en la Comunitat Autònoma 
del País Basc, tenint en compte l'oferta de places d'aquests equipaments 
existents en el present en relació a la demanda estimada. 

Es tracta d' alguna manera de crear progressivament un sistema que 
permeta equiparar la provisió de sòls per a equipaments de cura amb el 
sistema actual per a la provisió de sòls per a equipaments educatius i 
sanitaris, que està recollit per la legislació urbanística espanyola des de fa 
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dècades. Es dotaria així d'un estatut jurídic-urbanístic similar als sòls 
destinats a equipaments de cura amb altres equipaments com els 
educatius i sanitaris, als quals el sistema urbanístic ja dóna una resposta 
satisfactòria que cobreix les necessitats de manera universal. 

Una mesura estructural d'aquesta naturalesa respondria a un conjunt 
ampli d'objectius que Molineux16 en un text ja clàssic va designar com a 
"objectius estratègics de gènere", entre d'altres : i) assegurar la provisió 
dels sòls necessària per a la creació d'una oferta suficient de places 
d'equipaments de cura, en localització, quantitat i preu; ii) millorar la 
cobertura de places en equipaments per cura de menors i majors, 
apropant la provisió a les necessitats de la població; iii) afavorir la 
conciliació de la vida personal i professional, i l'accés de les dones al 
mercat laboral, creant una oferta suficient d'infraestructures per a la cura 
de persones dependents; iv) millorar el benestar de la població gran amb 
capacitats funcionals reduïdes (que és una població majoritàriament 
femenina acurada al seu torn per dones en la seua major part). Aquesta 
mesura respon també al concepte de transformació de gènere teoritzat per 
Caroline Moser explicat més amunt. 

A més de la vintena de mesures enumerades assignades a les àrees 
temàtiques de les DOT, es consideren indispensables una sèrie d'accions 
que podríem anomenar bàsiques o fonamentals, dirigides a construir 
"capacitat institucional". Les mesures bàsiques proposades s'articulen en 
cinc àrees: formació al personal tècnic i polític; estadístiques i indicadors 
de seguiment desagregades per gènere i sense biaixos; sensibilització; 
difusió; llenguatge i iconografia no sexistes. 

El mainstreaming de gènere implica canvis estructurals significatius en el 
desenvolupament de qualsevol política sectorial. Això exigeix 
modificacions substantives de formes de fer per part de les administracions 
públiques, i dels diferents actors, que requereixen temps, sensibilització, 
formació i, moltes vegades, vèncer resistències, barreres, estereotips i 
biaixos conscients i inconscients. Per això la implantació d'una política de 
gènere en el sector de l'ordenació del territori requereix construir uns 
fonaments sòlids que incloguen mesures dirigides a construir el que 
s'anomena "capacitat institucional", una cosa així com els fonaments de la 
institucionalització d'una política de mainstreaming de gènere en 
l'ordenació del territori. 

  

16_ Molineux, Maxine (1984), 
"Mobilization without emancipation? 
Women 's interests, state and revolution in 
Nicaragua", Critical Social Policy, 4(10), 
pp. 59-71. Aquest text conté la distinció 
entre necessitats pràctiques i necessitats 
estratègiques de gènere, una influent 
aportació de Molineux als estudis de 
gènere en el desenvolupament. 
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Conclusions 

L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, els Acords del COP 21 
sobre el canvi climàtic i la Nova Agenda Urbana, marquen un nou context 
internacional recolzat pels governs nacionals de tot el món en què la 
igualtat de gènere i el desenvolupament urbà sostenible són elements 
fonamentals. Aquestes ambicioses agendes suposen un punt de partida 
sòlid des del qual establir les bases per a un salt quantitatiu i qualitatiu en 
les polítiques d'igualtat de gènere en l'urbanisme, que permeta, aprenent 
de les experiències passades i del ric patrimoni acadèmic acumulat, 
desenvolupar experiències que vagen més enllà dels projectes pilot, dels 
programes específics, o dels plans o programes de durada més o menys 
breu que no aconsegueixen institucionalitzar-se i que no sobreviuen a les 
persones individuals que els van impulsar inicialment. 

Una nova generació de polítiques d'igualtat en l'urbanisme haurà, entre 
altres elements, construir-se sobre bases sòlides que permeten construir 
capacitat institucional; haurà de basar-se en el millor coneixement expert 
(en gènere i urbanisme simultàniament) existent, i ha de promoure la 
creació i transmissió de nou coneixement expert, integrant a més en les 
estructures administratives i processos de presa de decisió; haurà de cobrir 
un nombre prou diversificat de camps substantius d'acció i no limitar-se 
només a un o dos (com podria ser la seguretat a l'espai públic o 
l'habitatge per a víctimes de violència de gènere); haurà d'incloure canvis 
legislatius que asseguren la continuïtat temporal i el canvi estructural; ha 
d'incloure accions de petita escala i accions de gran escala; haurà d'usar 
els projectes pilot com a instruments d'innovació i aprenentatge, i també 
com a eines de difusió i visibilitat; haurà d'integrar la interseccionalitat en 
totes les seues dimensions, i no confondre la interseccionalitat amb una 
interpretació de la diversitat que subsumeix el gènere en un llistat de trets 
potencials de discriminació que acaben per difuminar l'especificitat de les 
desigualtat de gènere; haurà d'incloure mesures i estructures d'acció 
positiva, i mesures i processos de transversalizació. 

La nova generació de polítiques d'igualtat en l'urbanisme que emane 
d'aquest nou context haurà de, finalment, tenir prou elements amb 
capacitat transformadora per a impulsar els canvis estructurals que 
permeten assolir l'ambiciosa meta establerta en el preàmbul de la Nova 

Agenda Urbana: "aconseguir l'equitat de gènere i donar poder a totes les 
dones i nenes, assegurant una plena i eficient participació i igualtat de les 
dones en tots els camps". 
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Introducció 

La ciutat de Viena té una població propera als 1,8 milions d'habitants 
867.633 homes i 929.704 dones a l'inici de 2015 -i una extensa àrea 
metropolitana.1 Està organitzada en 23 districtes; i, encara que està 
envoltada de boscos i terrenys de cultiu, la trama urbana històricament 
consolidada no tenia suficients espais públics o espais oberts. Disposa 
d'un sistema de transport públic extens i diversificat, i el 80% de l'habitatge 
que es construeix rep subvenció pública. 

A més, l'administració de la ciutat de Viena ha estat pionera en l'aplicació 
de la perspectiva de gènere.2 El planejament i disseny urbà, l'habitatge i la 
mobilitat, que són aspectes específics de la gestió administrativa -i 
legislativa- d'aquesta ciutat, també han incorporat la perspectiva de 
gènere, en qualsevol de les fases del seu desenvolupament i producció. I, 
en gran mesura ha estat causa de l'impuls originat per l'activitat de 
l'urbanista Eva Kail,3 l'acció directa de la qual ha impulsat la incorporació 
d'aquesta perspectiva en la normativa de subvenció i en la construcció del 
parc públic d'habitatges, en la producció d’espai públic, en el disseny i 
gestió de la mobilitat quotidiana, i en l'elaboració de catàlegs de bones 

pràctiques. 

L'Ajuntament de Viena, representat per Eva Kail, és soci de la xarxa GDUS 
-Gender, Diversity and Urban Sustainability-4 al qual també pertany un 
dels autors d'aquest text. Des de 2009, hem mantingut un contacte 
professional fluid amb ella, i conegut i estudiat el seu treball i el de les 
seues companyes i companys. Malgrat la seua disponibilitat per a donar-
nos a conèixer el seu treball i del seu interès, apreciem també -i molt- la 
claredat de la seua posició i la seua defensa de model de vida més just 
per a tots, convidant-nos amb freqüència a realitzar el que ella sempre 
anomena la pregunta tonta -the silly question-; aquella pregunta que posa 
la realitat sobre la taula i que sovint és obviada -interessadament o no- 
per no estar "a l'altura de les circumstàncies" o per "no ser prioritària en 
aquests moments". 

 

 

A qui pertany la ciutat? 
La perspectiva de 

gènere aplicada a la 
ciutat de Viena 

Eva M. Álvarez Isidro 
Carlos J. Gómez Alfonso 

Universitat Politècnica de València 
 
1_ Vienna City Administration, Vienna in 

figures 2015. Disponible en <https://ww
w.wien.gv.at/statistik/pdf/viennainfigures.
pdf> [darrera consulta 5/11/2016]. 
 
2_ Basant-se en cinc principis: ús del 
llenguatge equitatiu; compilació de dades 
i anàlisi amb perspectiva de gènere; 
accés igualitari a l'ús dels serveis; paritat 
en els llocs de presa de decisions i 
integració de la igualtat de tracte en els 
processos de control. Véase Vienna City 
Administration, The five principles of 

gender mainstreaming. Disponible a 
<https://www.wien.gv.at/english/administ
ration/gendermainstreaming/principles/fiv
e-principles.html> [darrera consulta 
5/11/2016]. 
 
3_ Eva Kail és urbanista a la ciutat de 
Viena des de 1991. Va ser la primera 
directora de l'Oficina de Dones, i entre 
1998 i 2009 ha estat directora de 
l'Oficina de Coordinació per a 
Planejament i Construcció dirigida als 
requisits de la vida quotidiana i les 
necessitats específiques de les dones. Des 
de 2010 és l'experta en gènere del grup 
de Planejament Urbà -Grup executiu per 
a la Construcció i la Tecnologia-. Eva Kail 
és una de les expertes líders en 
Planejament de Gènere d'Europa. Ha 
coordinat prop de 60 projectes pilot en 
l'àmbit d'Habitatge, Mobilitat, Espai 
Públic, Desenvolupament Urbà i 
Infraestructura Social. Vegeu ÁLVAREZ, 
Eva i GÓMEZ, Carlos (2014), “Eva Kail: 
espacios inusuales en Viena. Entrevista”, a 
Vitruvius, Sao Paulo, 15 (057.05). 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/rea
d/entrevista/15.057/5092> 
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A qui pertany la ciutat? 

L'activitat de Kail es va iniciar poc després d'acabar els seus estudis a la 
Technische Universität Wien el 1984, arran d'una sèrie de tallers en cap 
de setmana organitzats pel partit socialdemòcrata de Viena. En el primer 
d'ells, va ser convidada a liderar un taller de planejament urbà en el qual 
participaven dones. Per a això, va decidir treballar amb l'experiència 
diversa de cadascuna de les seues participants: cada dona va compartir 
els sentiments que experimentava en viure a Viena; les seues rutines 
diàries; va descriure i va identificar les dificultats en la gestió del temps; va 
traçar, a més, el seu patró de mobilitat. 

El taller va resultar tan interessant que van decidir continuar amb una sèrie 
d'altres tallers als quals poguessen assistir tant sociòlogues com 
arquitectes, així com dones grans vinculades al partit socialdemòcrata i 
diverses dones de l'administració de Viena dedicades al planejament urbà. 
Una d'elles, una assistenta social, els va explicar com les dones 
socialdemòcrates van organitzar a Viena, als anys 50, una gran exposició 
titulada Die Frau und ihre Wohnung

5 [La dona i el seu apartament] en la 
qual es mostraven apartaments moderns a escala 1:1, de manera que es 
podia examinar i provar tot el mobiliari modern. La dona narrava com 
havia acudit a l'exposició sent molt jove i li havia fascinat veure que un 
altre tipus d'habitatge era possible. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

La dona i el seu apartament. Treball 
de Franz Schuster (1892-1972) i els 
seus estudiants a l’Escola d’Arts 
Aplicades a Viena, 1950  

4_ GDUS és una xarxa informal 
d'investigadors i professionals en 
planejament urbà especialistes en gènere 
i sostenibilitat. Disponible a: 
<http://www.rali.boku.ac.at/ilap/gdus-
network/> [darrera consulta 5/11/2016]. 
 
5_ HARNISCH, Walter (1950), Die Frau 

und ihre Wohnung. Viena: Vorwärts. 
Disponible a: http://search.obvsg.at/prim
o_library/libweb/action/search.do?fn=se
arch&ct=search&initialSearch=true&mod
e=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum
=true&srt=rank&vid=ONB&frbg=&tb=t
&vl%28freeText0%29=Die+Frau+und+i
hre+Wohnung%E2%80%99&scp.scps=sc
ope%3A%28ONB%29&vl%281UI0%29=
contains [darrera consulta 5/11/2016]. 

http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=ONB&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Die+Frau+und+ihre+Wohnung%E2%80%99&scp.scps=scope%3A%28ONB%29&vl%281UI0%29=contains
http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=ONB&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Die+Frau+und+ihre+Wohnung%E2%80%99&scp.scps=scope%3A%28ONB%29&vl%281UI0%29=contains
http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=ONB&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Die+Frau+und+ihre+Wohnung%E2%80%99&scp.scps=scope%3A%28ONB%29&vl%281UI0%29=contains
http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=ONB&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Die+Frau+und+ihre+Wohnung%E2%80%99&scp.scps=scope%3A%28ONB%29&vl%281UI0%29=contains
http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=ONB&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Die+Frau+und+ihre+Wohnung%E2%80%99&scp.scps=scope%3A%28ONB%29&vl%281UI0%29=contains
http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=ONB&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Die+Frau+und+ihre+Wohnung%E2%80%99&scp.scps=scope%3A%28ONB%29&vl%281UI0%29=contains
http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=ONB&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Die+Frau+und+ihre+Wohnung%E2%80%99&scp.scps=scope%3A%28ONB%29&vl%281UI0%29=contains
http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=ONB&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Die+Frau+und+ihre+Wohnung%E2%80%99&scp.scps=scope%3A%28ONB%29&vl%281UI0%29=contains
http://search.obvsg.at/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=ONB&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Die+Frau+und+ihre+Wohnung%E2%80%99&scp.scps=scope%3A%28ONB%29&vl%281UI0%29=contains
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Arran d'aquesta experiència, van pensar que "era temps d'ocupar-se no 
només de la casa i l'apartament, l'esfera tradicional femenina, sinó del 
conjunt total de la ciutat"6 i específicament de l'espai públic, tema gens 
habitual en aquell moment entre les urbanistes. El 1991 van organitzar 
l'exposició -i van publicar l'homònim catàleg-7 

Wem gehört der öffentliche 

Raum: Frauenalltag in der Stadt [A qui pertany l'espai públic? La vida 
quotidiana de les dones a la ciutat]. La pròpia Eva Kail relata com va 
sorgir la idea: 

Inspirada pels tallers, vaig escriure el concepte de l'exposició que se 
centrava en les necessitats dels vianants, àrees verdes i espai públic per a 
demostrar com influïen en la vida diària de dones i nenes. En aquell 
moment, era una cosa realment nova. Amb aquest concepte definit, em 
vaig dirigir al responsable del planejament urbà de la ciutat que va 
recolzar totalment la idea. Vam incorporar dos fotògrafs professionals 
perquè documentessen un dia a la vida d'una nena, una dona jove, un 
dona gran, una estudiant en cadira de rodes, una dona turca, una dona 
amb nens, una dona soltera i una dona molt anciana ... per mostrar 
diferents patrons d'ús en les diferents situacions vitals. Tot això amb la 
finalitat d'interpretar la ciutat des de la perspectiva de les dones. En 
aquella època jo ja estava treballant en la Direcció Tècnica com la 
primera experta femenina. Vaig treballar al costat de la col·laboradora al 
Departament de Desenvolupament i Planejament Urbà, Jutta Kleedorfer.8 

Treballàrem durant mig any i vam publicar també un llibre que es va 
vendre durant l'exposició. La inauguració de l'exposició va tenir lloc el 10 
de setembre de 1991 i es va mantenir oberta més de dos mesos al 
Messelpalast9 vienès, un espai expositiu important a la ciutat. Atès que 
era un tema tan inusual en el seu moment, va tenir un gran ressò en els 
mitjans de comunicació. Quatre mil persones la van visitar, el que va ser 
molta afluència per a una exposició sobre planejament urbà. Crec que 
aquest tipus de reaccions positives van mostrar als responsables polítics 
que els assumptes que afectaven les dones pel que fa a planejament 
urbà eren un camp prometedor.10 

 

 

 

 

 

 
Wem gehört der 
öffentliche Raum: 
Frauenalltag in der 
Stadt. Viena, 1991 

La mujer y su apartamento.Trabajo de 
Franz Schuster (1892-1972) y sus 
estudiantes en la Escuela de Artes 
Aplicadas en Viena, 1950  

 

6_ ÁLVAREZ i GÓMEZ (2014), op. cit. 

 

7_ KAIL, Eva i KLEEDORFER, Jutta (1991), 
Wem geho rt der öffentliche Raum: 

Frauenalltag in der Stadt. Viena: Bo hlau. 
 
8_ Jutta Kleedorfer va estudiar Pedagogia 
Social a Alemanya i es va traslladar el 
1972 a Viena, on va estudiar un Postgrau 
en Paisatge a la Universitat de Recursos 
Naturals i Ciències de la Vida (BOKU és 
el seu acrònim en alemany), que va 
acabar en 1978. Des de 1990 treballa 
per a l'administració de la ciutat de Viena. 
Vegeu Frau im ÓGV , "Jutta Kledorfer" . 
Disponible a: <http://frau-im-
ogv.at/index.php?id=379> [darrera 
consulta 2016.11.05]. 
 
9_ El mateix espai en què va tenir lloc 
l'exposició dels anys 50 sobre l'habitatge. 
 
10_ ÁLVAREZ i GÓMEZ (2014), op. cit. 
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Després, una sèrie d'iniciatives de baix impacte van propiciar la celebració 
d'aquesta exposició. I arran del seu èxit, van sol·licitar a Eva Kail que fos 
la primera responsable del Departament de Dones (MA 57), pertanyent a 
la complexa i extensa xarxa administrativa de l'ajuntament de Viena, al 
costat de Ursula Bauer,11 ajudant en el nou departament. 

 

Qui construeix la ciutat? 

Un cop creat el Departament de Dones (MA 57) el 1992 i sota la direcció 
d'Eva Kail, l'Ajuntament de Viena llança la convocatòria d'un concurs per 
dissenyar una unitat residencial que incorpore la perspectiva de gènere en 
el seu disseny, tant en l'escala urbana com en la domèstica. La 
convocatòria d'aquest concurs és destacable tant per la seua finalitat -
unitat residencial amb perspectiva de gènere- com pel procés de gestió. 

Pel que fa a la gestió del concurs, la convocatòria restringia la 
participació a oficines d'arquitectura liderades per arquitectes. Les bases 
van assumir la necessitat d'una discriminació positiva per a evidenciar el 
fet que les arquitectes, urbanistes i artistes dones han de poder incorporar-
se a l'esfera pública, amb l'objectiu d'augmentar la diversitat de 
perspectives i de resultats. Es buscava promoure la incorporació de dones 
en els equips de planejament, fent visible la seua capacitat i la seua 
experiència. 

També destaca el fet de la incorporació dels promotors de la unitat 
residencial -l'Ajuntament de Viena i el GPA, sindicat de treballadors 
privats, futurs propietaris i gestors de la promoció- al procés d'elaboració 
dels documents de licitació del concurs, assajant noves formes de 
cooperació entre experts i promovent formes experimentals d'actuació. Per 
a això, en aquests documents es va incorporar una descripció detallada 
de l'entorn de la unitat veïnal, una descripció fictícia de la vida quotidiana 
en el conjunt residencial que expressava la necessitat de l'espai social, i 
una revisió i avaluació de diferents projectes d'habitatge social. 

Cadascuna de les vuit arquitectes seleccionades per al concurs restringit 
va tenir dotze setmanes per a desenvolupar la seua proposta. Al febrer de 
1994, el jurat es va reunir sota la presidència de Kerstin Dörhöfer12 i la 
presidència honorària de Margarete Schütte Lihotzky13 per a triar la millor 
solució. Va recaure en aquell temps en la proposta presentada per 
Franziska Ullmann.14 Tot i això, malgrat encarregar el master plan a la 
guanyadora, el jurat va recomanar fraccionar el treball i encarregar els 
edificis proposats a algunes de les arquitectes participants -Franziska 
Ullmann i Liselotte Peretti, els edificis promoguts per l'Ajuntament de 

11_ Ursula Bauer va estudiar Geografia i 
es va dedicar a la planificació de l'espai 
amb perspectiva de gènere. Va treballar 
amb Eva Kail al MA 57 entre 1993 i 2005. 
Des de 2005 coordina la integració de la 
perspectiva de gènere en els diferents 
projectes i actuacions duts a terme des de 
l'Ajuntament de Viena. Vegeu Vienna City 
Administration, Vortrag "Gender 
Mainstreaming und Gender Budgeting in 
Wien". Disponible a <https://www.wien.gv.
at/menschen/gendermainstreaming/tagung
-2012/bauer-schatz.html> [darrera 
consulta 5/11/2016]. 
 
12_ Kerstin Dörhöfer va estudiar 
arquitectura a la TU Berlin i en la TU 
Wien. El tema de la seua tesi doctoral va 
ser l'habitatge social. Ens 1981 i 1986 va 
ser professora de sociologia i disseny 
urbà a Aquisgrà, i de 1986 a 2008 a la 
Universität der Künste Berlin. Les seues 
línies d'investigació involucren la 
perspectiva de gènere i l'urbanisme, i 
compta amb gran nombre de 
publicacions. Vegeu Universität der 
Künste Berlin, "Prof. Dr. Kerstin Dörhöfer". 
Disponible a: <https://archive.is/201302
17074428/http://www.udk-berlin.de/ 
sites/igtg/content/mitglieder/prof_dr_kerst
in_doerhoefer/index_ger.html> [darrera 
consulta 2016.11.05]. 
 
13_ Margarete Schütte Lihotzky va ser la 
primera arquitecta austríaca. Es va 
graduar en 1918. Va treballar amb Adolf 
Loos, dissenyant habitatges i equipament 
domèstic. En 1925, va ser convocada per 
Ernst May a Frankfurt per estudiar i 
desenvolupar el programa domèstic 
d'habitatge racional i industrialitzada. És 
coneguda per haver dissenyat la Cuina 
Frankfurt. Vegeu Muxí, Zaida. "Margarete 
Schütte Lihotzky", en Un dia / Una 
arquitecta. Disponible a: <https://undiau
naarquitecta.wordpress.com/2015/04/16
/margarete-schutte-lihotzky-1897-
2000/> [darrera consulta 2016.11.05]. 
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Viena; Elsa Prochazca15 i Gisele Podrecca, els edificis promoguts pel 
sindicat GPA- per a garantir la diversitat de solucions. També es va 
recomanar la participació d'una arquitecta paisatgista, Maria Auböck,16 
que va treballar en col·laboració amb l'artista Johanna Kandl. 

Un cop resolt el concurs hi va haver una considerable diferència entre el 
desenvolupament dels projectes promoguts per l'Ajuntament o els 
promoguts per GPA, donada la diferent normativa i regulacions a seguir 
en cada cas. Tot i que el concurs havia estat promogut pels primers, 
l'equip de l'administració que havia de supervisar el projecte guanyador 
no admetia les solucions proposades per Ullmann. Durant més d'un any 
es va discutir sobre l'adequació del projecte i la seua viabilitat, fins que 
després de realitzar nombroses versions del disseny inicial, el responsable 
de la supervisió va ser substituït i, com a resultat, el procés es va facilitar. 

El problema era que l'Ajuntament de Viena era -i és- l'entitat garant en la 
construcció d'habitatges que seran posades a disposició dels inquilins amb 
rendes més baixes.L'experiència prèvia de l'equip supervisor obligava a 
Ullmann a realitzar un disseny i construcció de l'edifici seguint unes 
exigents condicions de durabilitat, gairebé anti-vandàliques: materials 
molt resistents, poc vidre i elements lleugers; solucions de tipus 
arquitectònics convencionals... Fins i tot, la prohibició d'ocupar l'espai 
exterior amb plantes o elements privats. 

Els edificis proposats en el master plan es van dividir en dues parts que es 
van assignar a diferents inversors. Un d'ells va ser la ciutat de Viena que 
va ser responsable de l'habitatge adreçat a les persones de baixos 
ingressos. L'altra part va ser dirigida a un altre tipus de clientela ... i un 
ho pot veure només amb mirar el barri ja que una part és tota verda, 
plena de plantes ... i en l'altra banda no hi ha, ja que la normativa de la 
ciutat no permet als habitants treure plantes a l'exterior i menys encara al 
corredor. Les pantalles que haurien de tornar-se verdes no ho són perquè 
a la gent no li és permès posar res allà. Encara hi ha una regulació molt 
estricta.17 

14_ Franziska Ullmann va estudiar 
Arquitectura a la TU Wien. En acabar els 
seus estudis el 1975 va treballar en 
diverses excavacions arqueològiques a 
l'àrea mediterrània. El 1985 va establir el 
seu propi despatx professional i, a partir 
de 1998, en societat amb Peter Ebner. Ha 
impartit classes a la Universitat d'Arts 
Aplicades de Viena al costat de Hans 
Hollein i, en l'actualitat, a l'Escola 
d'Arquitectura de la Universitat de 
Stuttgart. Vegeu Muxí, Zaida. "Franziska 
Ullmann", a Un dia / Una arquitecta. 
Disponible a: <https://undiaunaarquitect
a.wordpress.com/2015/08/16/franziska-
ullmann-1950/> [darrera consulta 
2016.11.05]. 
 
15_ Elsa Prochazca va estudiar 
Arquitectura a la TU Wien ia l'Acadèmia 
de Belles Arts, obtenint un Màster en 
Arquitectura el 1973. Treballa 
professionalment des de 1974. Ha 
realitzat una gran quantitat d'obra 
construïda que ha resultat premiada i 
publicada en nombroses ocasions. Vegeu 
GUTIÉRREZ POIZAT, Sandra. "Elsa 
Prochazka", a Un dia / Una arquitecta. 
Disponible a: <https://undiaunaarquitect
a.wordpress.com/2015/08/06/elsa-
prochazka-1948/> [darrera consulta 
2016.11.05]. 
 
16_ Maria Auböck és una arquitecta 
vienesa especialitzada en arquitectura del 
paisatge. És professora a l'Acadèmia de 
Belles Arts de Munic i membre de l'estudi 
professional Auböck + Kárász. Vegeu 
Auböck + Kárász Landscape Architects. 
Disponible a: <Http://www.auboeck-
karasz.at/info> [darrera consulta 
2016.11.05]. 
 
17_ ÁLVAREZ, Eva i GÓMEZ, Carlos, 
“Franziska Ullmann: espacios inusuales 
en Viena (2)”, a La civdad viva [última 
consulta 5/11/2016]. Disponible a: 
<http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=
22220> 
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El desenvolupament d'aquest projecte va evidenciar el malestar existent 
tant entre usuaris com entre professionals, i va originar l'inici d'un procés 
de revisió i canvi de la normativa, tant en les regulacions d'ús com en les 
de disseny que, entre altres qüestions, no permetien la barreja de serveis i 
petits negocis al conjunt residencial. Aquest procés va ser dificultós i lent, i 
clarament facilitat per Eva Kail i el seu departament. En el cas de 
l'habitatge promogut pel sindicat GPA, va ser decisiu l'obstinació 
d'Elisabeth Weihsmann,18 que ocupava un lloc rellevant i amb poder 
decisori dins el sindicat des de 1960. 

Finalment, el projecte va poder tirar endavant i la construcció va 
començar a l'agost de 1995. A la tardor de 1997 va començar a habitar i 
avui hi viuen més de 1000 persones, en un total de 357 habitatges -177 
promogudes per la ciutat i 180 pel sindicat- , de les quals quatre són 
apartaments adaptats. El conjunt compta a més amb 600 m2 d'espai 
vacant per a altres usos. El resultat construït posa a prova un model urbà i 
arquitectònic que es basa en una noció de ciutat compacta intermèdia 
personal. 

La incorporació de la perspectiva de gènere en aquest model es 
materialitza en molts aspectes. Entre ells destaca la dotació d'una gran 
diversitat d'espais públics, l'ús es gradua des del de caràcter públic al 

18_ Elisabeth Weihsmann, durant molt de 
temps única gerent dona del GPA 
(Sindicat dels Treballadors per compte 
privat. Ha treballat en l'esmentat sindicat 
des de 1960 fins al 2008, sent des de 
1984 la seua directora general. Ha 
format part de diferents consells i comitès 
encarregats de facilitar la producció 
d'habitatge social i elements 
industrialitzats per aquestes. Vegeu 60 

Jahre Wohnbauvereinigung für 

Privatengestëillte [darrera consulta 
2016.11.05]. Disponible a: <http://www.
wbvgpa.at/media/calameopdf/14_WBV_
60_Jahre_Buch_Onlineversion_1_.pdf> 
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privat, passant pel semipúblic i el semiprivat. Aquests espais es conformen 
com places, patis comuns, passejos, zones de joc i estada, galeries i 
vestíbuls d'accés, cobertes comunitàries, zones comunes d'estades i 
esbarjo... de manera que cada situació vital, per edat o altres 
particularitats, troben un espai acord a les seues necessitats en un entorn 
proper a l'habitatge. 

 

 

Aquesta diversitat espacial ve acompanyada d'un estudi de les circulacions 
i en la disposició dels usos. Per a això s'ha atès els recorreguts als quals 
obliguen les tasques quotidianes de la cura -recorreguts curts i variats per 
a atendre una xarxa densa d'activitats de baix o nul impacte econòmic, 
que contrasten amb la xarxa poc densa de circulacions per a atendre 
poques tasques de gran impacte econòmic-. Així s'aconsegueix que el 
trànsit rodat -públic i privat- quede a l'exterior i l'interior del conjunt siga 
de vianants. A més, el conjunt d'accessos generals des de l'exterior rodat a 
l'interior de vianants estan dissenyats de manera que sempre estiguen 
recolzats per equipaments d'ús diari -guarderia, estafeta de policia, petit 
comerç i serveis-. L'accés als vestíbuls de cada grup d'habitatges es 
produeix des de l'interior de vianants, fet que propicia que hi haja flux 
suficient de persones perquè aquest espai siga subjectivament segur. 
D'altra banda, el volum de l'edificació està dimensionat i ubicat de 
manera que no hi haja zones no visibles, no suficientment assolellades o 
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ocultes, i els usos dels espais en els habitatges i corredors estan alternats 
de manera que sempre recaiga a l'espai de vianants interior algun espai 
habitable susceptible d'estar ocupat. Finalment, la relació d'altures i 
proximitat afavoreix el control visual social de l'entorn. 

Totes les arquitectes van dissenyar diversos tipus d'habitatges per a 
atendre les necessitats de cada situació personal, abundant els 
apartaments per a una persona o una persona amb fills al seu càrrec. En 
particular, l'arquitecta Elsa Prochazka proposa un tipus d'habitatge no 
jerarquitzat, que no assumeix rols de gènere i que és configurable segons 
les fases vitals dels seus ocupants: des de només la parella, la parella 
amb fills petits, el grup de joves, les persones grans i un llarg etcètera. 
Aquest disseny es concreta en la posició estratègica de la cuina i el bany, 
l'organització de les zones d'emmagatzematge i dimensió anàlogues per a 
totes les habitacions. Tots els edificis disposen d'elements comuns -zona 
de bugaderia, assecat i estesa; emmagatzematge de cotxes infantils, 
bicicletes i joguines voluminosos; zona d'escombraries; zones d'ús 
comunitari- ben situats, a prop dels accessos i sempre amb il·luminació 
natural. Per la resta, el conjunt disposa d'un garatge col·lectiu amb 
accessos als carrers al nord i l'est del conjunt i amb il·luminació natural 
sempre que és possible. 

 

19_ Edit Schlaffer és doctora en 
sociologia, feminista, escriptora i activista 
austríaca. El 1981, va fundar al costat de 
Cheryl Benard l'organització per als drets 
humans Amnistia for Women, des de la 
qual van evidenciar la insuficiència del 
feminisme occidental a l'hora d'abordar 
els problemes de les dones en la resta de 
països. Entre 1982 i 2005 va dirigir al 
costat de Benard el Centre Ludwig-
Boltzmann per a la política i les relacions 
humanes a Viena. Schlaffer i Benard han 
escrit diversos llibres sobre la violència de 
gènere o els problemes quotidians en la 
vida professional i domèstica de les 
dones. El 2002 va fundar Women without 
Borders, una ONG dedicada a promoure 
que les dones ocupin l'esfera pública. La 
seua investigació i treball es focalitza en 
les dones com a agents de canvi i com a 
forces d'estabilitat en un món insegur. El 
2008 va fundar SAVE -Sisters Against 
Violent Extremism-, la primera plataforma 
mundial contra el terrorisme, basada en 
l'acostament a les dones pròximes a 
l'entorn del qual procedeix el terrorisme i 
que ha estat nombroses vegades 
premiada. Vegeu Women without 
Borders. Disponible a: <http://www.wom
en-without-borders.org/aboutus/> 
[darrera consulta 2016.11.05]. 
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El Frauen-Werk-Stadt va suposar l'inici d'una sèrie d'actuacions a la ciutat 
de Viena -va ser seguit, entre molts altres, pels Frauen-Werk-Stadt II i III. 
Així mateix, va afavorir un canvi notable de la reglamentació que regula 
tant les condicions de l'habitatge social com la normativa per a accedir a 
les subvencions públiques per a habitatge social. En concret es va 
aconseguir que l'aplicació de la perspectiva de gènere fos un requisit 
puntuable i, a més, que s'augmentés la presència de dones en posicions 
rellevant en els comitès de valoració. Però sobretot, ha incorporat l'atenció 
a les tasques quotidianes en els criteris de disseny dels habitatges i el seu 
entorn, partint de processos de participació, investigació i divulgació, i, 
posteriorment, incorporant processos d'avaluació de resultats. 

 

Qui fa servir l'espai públic? 

Des de l'inici, el treball promogut per Kail a Viena ha evidenciat la seua 
convicció de la necessitat que urbanistes i arquitectes treballen al costat 
de sociòlogues, psicòlogues i treballadors socials i que, a més, 
s'aproximen a la gent que fa servir els espais que dissenyen, tant interiors 
com exteriors. El 1997, el MA 57 -Departament de Dones, dirigit per Eva 
Kail- va encarregar a les conegudes sociòlogues feministes Edit Schlaffer19 
i Cheryl Benard,20 un estudi sobre com fan servir les nenes, noies i dones 
l'espai públic a la ciutat de Viena. 

Aquest treball - "Oportunitats perdudes? Incorporant a les noies a l'espai 
públic"21 seria una possible traducció del seu títol- mostrava que les noies 
s'apropiaven de l'espai públic amb més dificultat que els nois, arribant fins 
al punt que, cap a l'edat entre 10 i 13 anys, gairebé desapareixen dels 
parcs públics i zones de jocs. Segons les investigadores, aquesta situació 
produeix efectes notables pel que fa a la seua autoafirmació, confiança i 
consciència sobre el seu propi cos. L'estudi, per tant, evidencia la 
importància d'abordar el disseny dels espais públics tenint en compte la 
incorporació de la perspectiva de gènere i reforça els arguments a favor 
d'aquesta iniciativa. 

Aquesta situació coincideix, a més, amb un salt qualitatiu en la rellevància 
i capacitat de gestió de l'oficina dirigida per Kail. Crea l'Oficina 
Coordinadora per Planejament i Construcció orientada als Requisits de la 
Vida Quotidiana i les Necessitat específiques de les Dones -el nom en 
alemany és una mica més curt- incorporada a l'estructura principal de 
l'Oficina Gestora de l'Ajuntament de Viena dedicada a la Construcció i a 
la Tecnologia. Aquesta nova Oficina -amb perspectiva de gènere- tindrà a 
Eva Kail com a directora, i comptarà amb Claudia Prinz-Brandenburg22 

20_ Cheryl Benard va estudiar relacions 
internacionals a l'American University of 
Beirut i es va doctorar per la Universitat 
de Viena. Al costat de Edit Schlaffer va 
contribuir a l'antologia Sisterhood is 
Global (1984). Ha escrit diversos llibres 
àmpliament publicats i difosos, molts 
d'ells al costat de Schlaffer. El 2012 va 
fundar ARCH per ajudar les comunitats en 
conflicte a salvaguardar i incrementar el 
seu patrimoni històric, després d'haver 
crescut a l'Europa arrasada per la guerra. 
Vegeu ARCH, Alliance for the Restoration 
of Cultural Heritage. Disponible a: 
<Http://www.archinternational.org/board
_of_directors.html> [darrera consulta 
2016.11.05]. 
 
21_ BENARD, Cheryl i SCHLAFFER, Edit 
(1999), “Verspielte Chancen? Mädchen in 
den öffentlichen Raum”, a RO  SNER, 
Nadja (ed.), Handbuch Ma dchensta rker - 

Burschen fo rdern. Zur Notwendigkeit 

geschlechtssensibler Arbeitsansa  tze in der 

freizeitorientierten Jugendarbeit. Viena: 
MA 57, Magistratsabteilung fu  r 
Frauenfo rderung und Koordinierung von 
Frauenangelegenheiten. Disponible a: 
https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/
pdf/maedchenbericht2.pdf 
 
22_ Claudia Prinz-Brandenburg, experta 
en paisatge i gènere, ha treballat per a 
l'Ajuntament de Viena des de 1997. En 
1998 va començar a treballar amb Eva 
Kail a l'Oficina Coordinadora i des de 
2010 és experta en gènere, membre del 
Grup de Construcció i Edificació en 
l'Ajuntament de Viena. El seu treball 
s'enfoca cap a l'habitatge social, l'espai 
públic, les zones lliures i l'espai obert en 
escoles primàries i infantils. Vegeu WPS 
prague. Disponible a: <http://www.wpspr
ague.com/events/studytripvienna> 
[darrera consulta 2016.11.05]. 
 

https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/pdf/maedchenbericht2.pdf
https://www.wien.gv.at/menschen/frauen/pdf/maedchenbericht2.pdf
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com a ajudant. L'Ajuntament de Viena té capacitat legislativa i executiva, 
la qual cosa col·loca la incorporació de la perspectiva de gènere en una 
posició destacada i, a més, influent. 

Des d'aquesta nova oficina decideixen en 1999 reformar dos parcs 
existents per a comprovar la incidència i l'èxit o fracàs d'un nou tipus de 
disseny que promoga la incorporació de les noies i dones a l'espai públic. 
Els parcs elegits com a cas d'estudi - projectes pilot - són Einsiedlerplatz i 
St-Johann-Park, tots dos al districte 5 de la ciutat de Viena. En aquell 
moment, encara no estan definits i establerts els criteris de disseny que 
proporcionaran una capacitat d'ús equitativa a aquests espais públics. Per 
a això, es llança un concurs restringit en el qual es convida a tres estudis 
de paisatgisme -cada un dirigit per una paisatgista- a enviar propostes 
que incorporen aquesta perspectiva de gènere per a cada parc. 

Per afavorir la qualitat i efectivitat de les propostes a valorar en la fase 
d'avaluació, es va decidir que, prèviament, els estudis -que competien 
entre ells- participessen en diverses visites de camp. A més van haver de 
conèixer i es van reunir en diverses ocasions amb grups estratègics en 
cada parc: els treballadors socials encarregats de la gestió educativa 
d'aquests espais, les autoritats locals de què depenien directament els 
parcs, els grups de "mares actives", els encarregats de la joventut dins el 
grup de la policia, els mestres i les mestres dels escoles properes ... Totes 
aquestes persones van ser entrevistades, en particular, sobre les 
condicions socials de contorn d'aquests espais públics. Aquest treball que 
es va finalitzar amb un taller d'un dia per definir els paràmetres objectius 
que les propostes presentades a concurs havien d'abordar i, si és possible, 
resoldre. La deliberació del jurat va decidir que la millor proposta per 
Einsiedlerpark era la dissenyada per l'oficina Tilia23 i que la millor 
proposta per St-Johann Park -després rebatejat com Bruno Kreisky Park- 
era la realitzada pel despatx KoseLička.24   

La proposta per a Einsiedlerpark va estudiar i va definir clarament els 
objectius acordats en les sessions prèvies, per tal de promocionar els 
interessos de les noies i les nenes d'una manera senzilla i assequible. La 
proposta disposa espais adequats per a diversos usos, estan estudiats els 
espais intermedis, les vores i les transicions entre espais. La proposta del 
grup Tilia va exposar la tendència de les nenes i noies a anar infiltrant-se 
en l'espai en lloc d'ocupar-lo decididament, per la qual cosa van reforçar 
el disseny dels espais de transició, dotant-los de llocs de joc i estada que 
fossen captant el seu interès per romandre en l'espai públic, tot i que 
aquesta no hagués estat la seua decisió inicial. Per tant, el parc disposa 
de zones clarament delimitades, penjades del recorregut principal, que 

23_ Oficina formada per paisatgistes, 
radicada a Viena. Vegeu Tilia. 
Disponible a: <http://www.tilia.at/index.h
tml> [darrera consulta 2016.11.05]. 
 
24_ Despatx format per arquitectes del 
paisatge, amb seu a Viena. Vegeu 
KoseLička. Disponible a: http://www.kosel
icka.at/johanna.html> [darrera consulta 
2016.11.05]. 
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ofereixen diferents graus de joc o tranquil·litat per xerrar. A més, la zona 
de joc principal -un joc de pilota envoltat per una gàbia de tela 
metàl·lica- es va disposar de manera que fos accessible des de diferents 
punts i que permetés que diversos grups poguessen estar jugant 
simultàniament. La proposta de re-disseny del parc disposava de banys 
públics ben equipats, magatzems per al material que empren els 
educadors del parc, així com una correcta il·luminació i apropiada 
pavimentació. 

El projecte per a St-Johann Park -ara Bruno Kreisky Park- havia de 
resoldre també els problemes ocasionats per la seua localització al costat 
d'una via d'intens trànsit rodat, el que originava inconvenients d'elevat 
soroll, excés de contaminació i inseguretat viària. Es va aconseguir amb 
pantalles verdes vegetals. Aquest gran espai verd difereix de l'ús intens que 
es produeix en els espais oberts de menor escala a la ciutat, com és el cas 
de Einsiedlerpark. Per la seua grandària i ubicació, és un espai adequat 
per als recorreguts en bicicleta o la pràctica d'esports com el futbol o la 
resta de jocs de pilota. En aquest cas, per resoldre el tema del control de 
la pilota, en comptes de gàbia metàl·lica, proposen un gran enfonsat 
entapissat de gespa amb una diferència de cota de 1.5 metres. D'aquesta 
manera, a més de confinar la zona dels jocs, es produeix un suau pendent 
que permet gaudir mirant el joc d'equip alhora que es pot realitzar 
activitats més tranquil·les. D'altra banda, les zones de jocs infantils es van 
disposar en zones ombrejades i tranquil·les, dotades de bancs, taules-
banc i plataformes de fusta que permeten als grups petits -com les 
germanes dels nens que juguen- seure a parlar sense estar en el sòl humit 
i fred, i que s'han convertit en punts focals d'estada i comunicació, 
principalment per a noies i nenes adolescents. És també destacable que la 
proposta -al costat dels banys públics i magatzems- planteja un estand 

d'informació per a les noies joves en una gasolinera en desús i una galeria 

per a l'art quotidià de les dones a la capella Linienwall, aquesta última 
sense construir. 

Les dues propostes guanyadores del concurs es van desenvolupar i van 
construir al mateix temps que, al setembre de l'any 2000, l'Oficina 
Coordinadora dirigida per Kail va proposar una altra manera 
d'aproximació al disseny de parcs i espais públics que incorporava a les 
futures usuàries al disseny d'aquests espais mitjançant activitats 
gestionades pels responsables del seu ús, sociòlogues i paisatgistes. En 
concret es va realitzar un taller pràctic in situ en l'espai Danube Canal en 
el qual van participar vuit nenes, usuàries habituals d'aquest espai. Van 
produir un model a escala 1:1, una discussió i un vídeo de 13 minuts, on 
expliquen la necessitat d'espai propi tipus casa sense ser monopolitzat pels 
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nois. Addicionalment, van organitzar un taller de proposta d'idees en el 
qual van participar 45 noies d'entre 11 i 17 anys, de les escoles properes 
al Odeongasse Park, en què se'ls va demanar que proposessen un disseny 
de l'espai mitjançant dibuixos i petites maquetes, i en el que va quedar de 
manifest les diferents necessitats de les noies d'acord a la seua edat i 
expectatives. Les més petites requerien espais per al joc i l'esport, i les 
adolescents espais de xerrada i comunicació, i fins i tot un petit cinema o 
un cafè per a nois i noies. 

D'altra banda, l'Oficina Coordinadora va encarregar una avaluació i 
anàlisi de l'ús de l'espai públic a Viena, incorporant les dues propostes 
pilot en el seu estadi anterior i posterior a la seua reconfiguració. Es van 
estudiar 14 espais públics recentment dissenyats a la ciutat –per altre 
departament- i es va elaborar unes recomanacions de disseny per facilitar 
l'ús equitatiu de parcs, zones d'esports i zones de joc a la ciutat de Viena. 
Des de 2007, aquestes recomanacions s'han generalitzat i incorporat a la 
normativa de disseny del Departament de Parcs i Jardins de la ciutat. La 
seua finalitat principal és que es perceben i descriguen les necessitats 
específiques de les nenes, noies i dones a l'hora de dissenyar l'espai 
públic; que el disseny proposat els convide a utilitzar-lo, mitjançant l'accés 
progressiu a aquests espais i la constatació de la sensació subjectiva de 
seguretat; i la dotació adequada de serveis i la vinculació d'educadors del 
parc que faciliten la socialització dels grups més marginats, és a dir 
treballadors socials específics associats a aquests espais.Finalment, 
l'assumpció i desenvolupament d'aquesta normativa ha posat de manifest 
que proposar i atendre aquests requisits augmenta qualitativament els 
espais públics. 

 

Qui es mou a la ciutat? 

El treball sobre el terreny i amb els usuaris emprès per Kail a Viena aviat 
va llançar llum sobre un element essencial de l'espai públic: el carrer com 
a lloc d'estada i via peatonal adequada per a la mobilitat -sobretot- 
d'aquells col·lectius vinculats a la cura. Així doncs, el 1999 l'Oficina 
Coordinadora decideix aprofitar l'ocasió brindada per la reforma del 
carrer Donaueschingenstrasse al districte 20 -una zona amb una majoria 
de població immigrant, dones, nens i joves, que habitualment fan servir el 
carrer com a espai d'estada i com a via de vianants- per experimentar les 
eines d'incorporació de la perspectiva de gènere. 
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L'Oficina Coordinadora va encarregar a l'estudi de paisatgisme Tilia que 
dirigís el procés d'anàlisi i presa de dades. Van treballar amb la 
col·laboració de sociòlegs, experts en regulació del trànsit amb semàfors i 
en psicomotricitat. Els residents al barri van poder realitzar un qüestionari, 
participar en discussions i xerrades, i participar en tallers. Amb aquesta 
informació van elaborar un document detallat que van enviar al seu 
respectiu Consell de Districte, on va ser possible votar i decidir sobre les 
propostes plantejades pels veïns. Gran part d'aquestes propostes serien 
posteriorment traslladades al projecte que definiria les obres a realitzar en 
l'any 2000 en aquest carrer, afavorint un disseny users-friendly. 

Posteriorment, també en l'any 2000, l'Oficina Coordinadora, al costat del 
MA 29 -departament encarregat d'obra civil en la ciutat-, va encarregar a 
l'estudi de paisatgisme i comunicació PlanSinn25 que analitzés 
l'accessibilitat i les barreres físiques per als vianants a la ciutat, atenent 
especialment a les persones en cadires de rodes o amb carrets infantils. 
PlanSinn va organitzar tallers i visites amb usuaris que van expressar la 
seua dificultat en l'ús de diversos punts del recorregut. Aquesta iniciativa 
va concloure amb l'elaboració d'una sèrie de recomanacions que van 
començar a emprar-se a partir de l'any 2003. En conicidir amb la 
renovació del document de regulació del planejament del trànsit rodat a 
Viena es van incorporar explícitament per primera vegada les necessitats 
dels vianants. 

La perspectiva de gènere aplicada a aquests casos va suposar, doncs, 
l'estudi i disseny de les vies de vianants i l'estudi de la mobilitat en lloc de 
l'estudi del trànsit. Fins a aquest moment, l'administració prioritzava els 
problemes del trànsit, atenent al model de desplaçament de-casa-al-

treball, tant en transport públic com privat. Calçades, semàfors, temps de 
semàfors, posició de passos de vianants, freqüència de transport públic... 
tot estava estudiat des de l'òptica d'una eficiència predeterminada per un 
patró d'ús no discutit. No obstant això, els estudis de mobilitat 
desagregades per sexe demostraven que les dones conformaven el 60% 
dels vianants i el 57% dels usuaris de transport públic, enfront del 41% de 
conductores de vehicle privat o al 42% de dones ciclistes. A més, el grup 
d'aquestes usuàries vianants es veia reforçat en els grups d'edat avançada 
i en els de les persones que presten cures a altres -majoritàriament dones- 

D'altra banda, Viena té una política de transport molt descentralitzada que 
depèn de la capacitat financera i econòmica de cada actuació, i dels 
consells de cadascun dels 23 districtes de la ciutat. Per informar en les 
decisions sobre transport públic, el 2001 Kail va posar en marxa un 
projecte per a realitzar el mapa de cada districte, emprant la perspectiva 

25_ Oficina dedicada al planejament i la 
comunicació, a Viena. Vegeu PlanSinn. 
Disponible a: <http://www.plansinn.at/en
/projekte/vermittlung-pr/barrier-free-city-
without-barriers?teamId=4> [darrera 
consulta 2016.11.05]. 
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de gènere, de manera que s'obtingués informació per districtes sobre les 
qualitats i els dèficits de la xarxa de vianants. Es van obtenir dades, per 
exemple, sobre detalls com l'ample de les voreres, el temps de durada de 
la llum verda per als vianants, etc., i informació sobre les rutes més 
transitades i el volum de moviment de vianants en cadascuna de les rutes 
identificades. Els mapes de districte suposen una eina per prioritzar la 
presa de decisions per part dels polítics en cada Consell de Districte o 
Barri. 

En paral·lel a aquests estudis, i en certa mesura a la vista dels resultats 
que s'anaven obtenint, es va decidir iniciar un procés pilot per a la 
incorporació de la perspectiva de gènere en un barri, que un cop avaluat 
pogués servir de referència a altres de la ciutat. Per diverses 
circumstàncies es va triar el barri Mariahilf. Comptava, d'una banda, amb 
un Consell Municipal favorable a la incorporació d'aquesta perspectiva -
dirigit per Renate Kaufmann- i amb una Comissió de Dones, depenent del 
Consell Municipal. Aquest procés pilot va incorporar a la feina a set 
serveis generals de l'ajuntament de Viena, liderats per l'Oficina 
Coordinadora. El projecte va disposar de fons per contractar experts 
externs que donessen suport a aquest procés. L'objectiu principal era 
ampliar la mirada dels tècnics municipals responsables del disseny del 
barri i de la ciutat. 

El projecte pilot es va llançar el 2004 i es va sol·licitar als set 
departaments de l'ajuntament participants que triessen programes 
específics i delimitats de treball per al barri. El primer any de 
desenvolupament es van realitzar tallers que van permetre compartir el 
coneixement de l'aplicació de la perspectiva de gènere entre serveis i 
personal de l'administració. Durant aquest període es van desenvolupar 
eines específiques de planejament i gestió. 

 

 

 

 

 

 

26_ ALEXANDER, Christopher (1976), 
Urbanismo y Participación. El Caso de la 

Universidad de Oregón. Barcelona: 
Gustavo Gili, pp. 47 i ss. 
 
27_ El seu nom complet és: MA 18, 
Stadtentwicklung und Stadtplanung. En 
espanyol, equivaldria al Departament 
encarregat del Desenvolupament Urbà i 
Planejament de l'Ajuntament de Viena. 
Vegeu Stadt Wien. Disponible a: https://w
ww.wien.gv.at/stadtentwicklung/dienststelle
n/ma18/ [darrera consulta 2016.11.05]. 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/dienststellen/ma18/
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/dienststellen/ma18/
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/dienststellen/ma18/
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A partir de 2005, els èxits metodològics i instrumentals obtinguts el primer 
any es van estendre al conjunt del barri Mariahilf, centrant-se en tres 
departaments en particular Tràfic, Carrers i Enllumenat-. El projecte va 
concloure amb nombroses intervencions que van suposar l'eliminació de 
barreres arquitectòniques, el eixamplat i renovació de voreres, i la millora 
de l'enllumenat públic. A més, es va afavorir la circulació de vianants en 
redissenyar la posició dels passos de vianants, estudiar els temps dels 
semàfors per donar prioritat als vianants, i disposar de bancs i serveis al 
llarg de l'itinerari de vianants. 

 

Què podríem desitjar? 

El treball desenvolupat a Viena des de 1991 s'ha anat elaborant en un 
procés de petits passos -petites dosi, segons Alexander-26 fortament 
informat per experts i usuaris. Aquesta experiència avança el que podria 
suposar per a una ciutat l'aplicació de la perspectiva de gènere. Per 
recollir-la, el 2013 el MA 1827 de l'Ajuntament va publicar el Manual per a 

la incorporació de la perspectiva de gènere en planejament urbà i 

desenvolupament urbà,28 volum liderat per Doris Damyanovic,29 

investigadora i professora a l'Institut de Planejament i Paisatge a BOKU.30 

El llibre exposa d'una manera clara els objectius i principis en els quals es 

28_ IRSCHIK, Elisabeth (2013), 
Handbuch Gender Mainstreaming in der 

Stadtplanung und Stadtentwicklung. Wien: 
Stadtentwicklung Wien, MA. 18 –
Stadtentwicklung und Stadtplanung. 
Stadt Wien. Disponible en anglés a:  
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/s
tudien/pdf/b008358.pdf 
[darrera consulta 2016.11.05]. 
 
29_ Doris Damyanovic és doctora i 
professora a l'Institut de Planificació del 
Paisatge, Departament de Paisatge, 
Territori i Infraestructures de la Universitat 
de Ciències Agrícoles (BOKU) de Viena. 
Va estudiar arquitectura del paisatge a la 
Universitat de Ciències Agrícoles ia la 
Universitat de Wageningen. El 2006 va 
obtenir el seu doctorat en BOKU amb 
una tesi sobre la planificació del paisatge 
amb perspectiva de gènere. En el 
semestre d'estiu de 2011 va treballar com 
a investigadora visitant a 
gender_archland a la Universitat Leibniz 
de Hannover. La seua activitat docent i de 
recerca es caracteritza per ser 
interdisciplinar i transdisciplinar. El seu 
treball s'enfoca en la planificació del 
paisatge, l'urbanisme, la planificació de 
gènere i el desenvolupament territorial de 
les zones rurals i urbanes en estreta 
vinculació amb l'administració de la 
ciutat. Vegeu Leibniz Universität 
Hannover. Disponible a: <https://www.gl
eichstellungsbuero.uni-hannover.de/ 
singlenews.html?&tx_ttnews%5Bpointer%5
D=1&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1937&t
x_ttnews%5Btt_news%5D=1952&cHash=
9fc46259fb89851a708c90c04ecf7d26> 
[darrera consulta 2016.11.05].  
 
30_ Institut für Landschaftsplanung (ILAP) 
en BOKU. Disponible a: 
<http://www.rali.boku.ac.at/ilap/> 
[darrera consulta 2016.11.05]. 
 
 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008358.pdf
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008358.pdf
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basa la incorporació de la perspectiva de gènere, i presenta els diferents 
entorns i escales en els quals es pot incorporar. El completa una 
enumeració de bones pràctiques, recollides només parcialment en aquest 
text. 

 

 

¿Perspectiva de gènere? 

Quan hem preguntat a Eva Kail la importancia que ella atorga a la 
incorporació de la perspectiva de gènere en l'arquitectura i l'urbanisme, 
respon amb claredat: 

La perspectiva de gènere -o promoure la Igualtat entre homes i dones a 
tots els nivells- té una aproximació política a la Justícia i contribueix a la 
justícia social. A un nivell pragmàtic, millora la qualitat de vida, ja que 
identifica nous temes. Entre ells, les necessitats dels vianants i els temes 
sobre seguretat; les ciutats de Recorreguts Curts o el concepte de Ciutat 
Compacta -que ara és un tema molt comú en els objectius del 
planejament però que va ser inicialment formulat per urbanistes 
feministes, fa molt temps- l'ús i optimització és un tema típic de gènere; 
també, la discussió sobre la bona qualitat de les infraestructures de caire 
social. La materialització de tots aquests interessos transforma la ciutat. 
L'aproximació de gènere vessa llum sobre nous temes i desenvolupa nous 
mètodes, avaluant la vida quotidiana i l'experiència de la gent que busca 
"compartir equitativament" les oportunitats i recursos que ofereix l'entorn 
urbà.31 

 

31_ Entrevista a ÁLVAREZ i GÓMEZ 
(2014), op. cit. 
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En les seues diferents visites a València,32 i en les diferents entrevistes i 
reportatges publicats,33 Eva Kail ha insistit en dos aspectes essencials que 
són presents a la mateixa base de la definició de la perspectiva de gènere: 
el feminisme i l'estratègia en la gestió . 

El feminisme és presentat així com el marc intel·lectual i polític. Permet 
explorar i veure una realitat més extensa i diversa que, habitualment, no 
és considerada per aquells que prenen les decisions. Permet així mateix 
establir objectius concrets i desenvolupar noves aproximacions als 
objectius acceptats habitualment. Aquests objectius no només són 
proposats a partir d'una mirada diferent, sinó que, a més, exigeixen 
l'avaluació de resultats. I, per descomptat, el feminisme promou un 
repartiment paritari, i equitatiu de treballs i responsabilitats. La perspectiva 
de gènere seria en aquest sentit una eina -inclusiva i generosa- per al 
feminisme que amplia el camp de treball i els objectes d'actuació 
habituals per als arquitectes i urbanistes. Des d'aquest punt de vista, 
davant la vastitud del que queda per fer, la innovació en la gestió de 
l'actuació empresa per Eva Kail resulta realment important. Estableix una 
estratègia de petites dosis o tàctica d'infiltració, capaç de canviar el nostre 
entorn construït. 

Aquesta estratègia es basa en l'anàlisi i investigació del comportament de 
les persones en els espais a dissenyar i de l'estudi de dades estadístiques 
en relació al tema, buscant delimitar l'amplitud del problema i especificar 
objectius concrets. Un cop conegut l'estat de la qüestió, es trien amb cura 
projectes pilots singulars ben situats i amb capacitat per produir un rang 
ampli de conseqüències, el que proporcionarà visibilitat als resultats 
obtinguts i permetrà realitzar una avaluació eficient. A partir d'aquest 
projecte pilot, s'estableix un pla de projectes triats que proporcionarà 
experiència pràctica. Un cop analitzat i avaluat l'elenc de projectes 
realitzats, s'edita i difonen manuals de bones pràctiques i recomanacions, 
que permeten compartir i disseminar els resultats i les circumstàncies que 
els van motivar. Aquesta difusió de resultats permet al seu torn una major 
divulgació, arribant a modificar fins i tot la normativa vigent o els 
procediments d'actuació habituals. 

Aquest procés podria denominar-se mainstreaming. És cada dia més 
important, atès el canvi de costums i hàbits dels ciutadans, l'augment de la 
població mundial i la variació en la distribució demogràfica, la demanda 
d'accés a serveis cada vegada més sofisticats... Ha posat el focus en la 
gestió del temps en la vida personal i professional, i també en la mobilitat 
de persones com a procuradora d'oportunitats. La seguretat juga un paper 
essencial. Així, la ciutat dels recorreguts curts i diversos o la de la barreja 

32_ Eva Kail va estar a la ciutat de 
València en ocasió de la conferència 
"@ETSID Dones", en STEM + Urbanisme, 
24 de setembre de 2015. Disponible a: 
<http://www.etsid.upv.es/?p= 6106> 
[darrera consulta 2016.11.05]. També, 
en la conferència (gravada) celebrada a 
l'ETS Arquitectura UPV el 24 setembre 
2015. Disponible a: 
<https://media.upv.es/player/?id=31f91
94d-bd5b-4b64-9471-
7e48c2147673&autoplay=true> 
[darrera consulta 2016.11.05]. I, més 
recentment, en la conferència a fòrum 
FemUrbs. La ciutat des d'una perspectiva 
feminista del 29 de setembre de 2016. 
Vegeu Fòrum FemUrbs. Disponible a: 
<https://forofemurbs.wordpress.com/> 
[darrera consulta 2016.11.05]. 
 
33_ Com, per exemple, "How to design a 
city for women", entrevista realitzada per 
Clare Foran. Vegeu CityLab. Disponible 
a: http://www.citylab.com/commute/201
3/09/how-design-city-women/6739/> 
[darrera consulta 2016.11.05]. 
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d'usos, races, edats, situacions econòmiques... són nocions clarament 
establertes des de la perspectiva de gènere. A més, els conceptes de 
sostenibilitat i eficiència no poden ser entesos sense estudiar per a qui són 
necessaris o importants. Els processos participatius, els estudis sociològics 
i els projectes pilots són una manera de conèixer i provar tot allò que ja 
ha estat demandat tot i que encara no clarament visible. 

Però, fonamentalment, la perspectiva de gènere recupera per a 
l'arquitectura i l'urbanisme les nocions d'usuari, utilitat, espai col·lectiu, 
activitat col·laborativa, gaudi i joc... Mostra que una altra ciutat -una altra 
societat- no només és desitjable, sinó possible. 

 

Ask the silly question! 

La inclusió de la perspectiva de gènere suposa, a més, la revisió de la 
relació entre la teoria i la pràctica en l'arquitectura i l'urbanisme. És a dir, 
revisa els criteris per a determinar la bona arquitectura o el bon 

urbanisme. Tal com l'entén Eva Kail, proposa la recopilació i compilació 
de situacions reals, diverses i heterogènies -fins i tot conflictives- sense 
desenganxar-se un mil·límetre d'aquesta realitat,34 buscant llançar nova 
llum sobre la realitat circumdant. Per a això, cal fer aquelles preguntes, 
senzilles, bàsiques i impertinents, que normalment són desestimades en 
nom d'uns objectius suposadament superiors, encara que mai clarament 
explicats -ni per a qui, ni per què-. La perspectiva de gènere que proposa 
Kail, doncs, convida a fer aquelles preguntes ximples que normalment són 
desateses pels que exerceixen l'autoritat. 

On juguen els nens i les nenes? On s’estén la roba rentada? Per on es 
creua el carrer?... Són preguntes que no sorgeixen del no-res i les 
respostes -habitualment- procedeixen de l'experiència pròpia del 
dissenyador. Realitzar correctament aquestes preguntes exigeix un 
acostament quantitatiu a la realitat i establir processos específics de presa 
de dades, habitualment processos participatius, enquestes o estudis 
estadístics. La teoria sorgeix després de l'acumulació de casos pràctics: 
Eva Kail proposa que la teoria siga produïda en les institucions -
Universitats, grups d'investigació, administracions- a partir de la pràctica 
avaluada, extraient resultats compartibles, disposats per a la seua 
discussió. És a dir, la teoria en el sentit que Lina Bo Bardi descrivia la seua 
propedèutica com "pràctica planificada",35 de manera que s'establisquenn 
criteris i procediments que faciliten a altres la incorporació d'aquesta 
perspectiva. No obstant això, les institucions habitualment esperen que 
siga la realitat pràctica la que confirme les seues inquietuds i indagacions 

34_ "Quan se separa totalment una idea 
de la seua base en l'experiència real, no 
és difícil establir una connexió entre ella i 
gairebé qualsevol altra idea. En altres 
paraules, si suposem que existeix una 
mena d’esfera independent de pures 
idees, totes les nocions i conceptes no 
poden sinó estar relacionats, perquè tots 
deurien el seu origen a la mateixa font: la 
ment humana en la seua extrema 
subjectivitat, no afectada per l'experiència 
i sense cap relació amb el món -tant si el 
món és concebut com Natura o com 
Història-." A: ARENDT, Hannah; CREU, 
Manuel i BIRULÉS, Fina (1995), De la 

història a l'acció. Barcelona: Paidós, 
p. 53. 
 
35_ BO BARDI, Lina (1958), “Teoría y 
Filosofía de la Arquitectura”, a OLIVEIRA, 
Olivia i BO BARDI, Lina (2002), Lina Bo 

Bardi: Obra Construida. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, p. 211. 
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teòriques: definint la "Teoria, teòricament"36 i buscant la seua confirmació 
en l'experimentació pràctica; o renunciant -almenys, parcialment- a la 
capacitat de la teoria per planificar i orientar la pràctica quotidiana. 

 

Eva Kail, Viena 

Més encara, la perspectiva de gènere, en qüestionar la relació 
instrumental entre teoria i pràctica, també qüestiona el concepte de 
qualitat -arquitectónica o urbana- transmès per les institucions que 
exerceixen la autoritat acadèmica i professional al marge de la vida 
quotidiana d'una gran majoria . Així ho denuncia precisament Barbara 
Zibell37 en els seus escrits sobre qualitat urbana i planejament.38 Sembla 
que totes dues, Kail i Zibell, hagen llegit a Bo Bardi quan indica als seus 
estudiants que 

Per allunyar de nosaltres el concepte d'arquitecte individualista, creador 
gairebé exclusivament de formes belles, vull mostrar-los una sèrie de 
cases populars de pre-guerra: cuines, habitacions, solucions mínimes. Es 
tracta d'un problema que va ocupar la consciència dels arquitectes a 
l'inici del moviment modern i d'una herència que hem de recollir i 
conservar, apartant-nos, com hem dit, de les elucubracions dels 
arquitectes "creadors de formes belles" (i ni tan sols sempre belles) que 
constrenyen i imposen formes -dic formes i no creacions- del propi 
individualisme egoista, en comptes de comprendre'l i acompanyar-amb 
l'ajuda de la seua experiència humana, tècnica i, naturalment, artística.39 

36_ Ibíd., p. 211. 
 
37_ Barbara Zibell és urbanista per la TU 
Berlin des de 1980 i doctora per la ETH 
Zürich des de 1994 amb la tesi Caos com 
un principi d'organització en el 
desenvolupament urbà . És professora i 
directora del Departament de 
Planejament i Sociologia a l'Arquitectura 
que depèn de l'Institut d'Història i Teoria 
de l'Arquitectura a Leibniz Universität 
Hannover. Dirigeix també el fòrum 
gender_archland i ha publicat diversos 
llibres i articles. Vegeu KESMAN, Cecilia. 
"Barbara Zibell", en Un dia/Una 

arquitecta. Disponible a: <https://undiau
naarquitecta.wordpress.com/2015/09/26
/barbara-zibell-1955/> [darrera consulta 
2016.11.05]. 
 
38_ ZIBELL, Barbara i SCHRÖ DER, Anke 
(2007), Frauen mischen mit. 

Qualita tskriterien fu r die Stadt- und 

Bauleitplanung. Frankfurt am Main. 
 
39_ BO BARDI (1958), op. cit., p. 214. 
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Comprendre i acompanyar, i posar a tots els usuaris com a protagonistes, 
és precisament el que pretén l'aplicació de la perspectiva de gènere en 
l'arquitectura i l'urbanisme. Qüestionar el que estableix és la seua eina 
principal. El treball a Viena liderat per Eva Kail, amb un ampli grup de 
col·laboradors, exemplifica brillantment l'aplicació d'aquesta perspectiva 
que, a més, ha obert una bretxa en la definició hegemònica de la noció 
de la bona arquitectura. 
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Des dels orígens del planejament urbà modern, certs grups socials han 
estat sistemàticament marginats en el disseny de les nostres ciutats. La 
forta relació entaulada des d'un principi entre aquesta jove disciplina i els 
poders polítics i econòmics sistèmics ha afavorit diferents formes de 
control o exclusió sobre aquests”altres”individus. Durant anys, la dona ha 
format part d'aquest grup i patit les conseqüències d'un urbanisme que l'ha 
reclòs a l'espai domèstic. En la mateixa mesura, l'espai públic ha estat 
concebut per a un individo genuïnament masculí. 

Les diferències en l'ús de l'espai públic de les ciutats segons gènere vénen 
motivadess principalment per la divisió sexual del treball. Establerta durant 
la primera industrialització a principis del segle XIX, les esferes pública i 
privada van ser caracteritzades en funció del treball que s'exercia: el 
productiu remunerat exercit per l'home i el reproductiu no remunerat 
realitzat bàsicament per la dona, respectivament. Aquesta divisió 
socioespacial diferenciada segons gènere ressorgeix amb la segona 
industrialització en els anys 60, coincidint amb el desenvolupament 
immobiliari basat en les infraestructures a l'extraradi de les grans ciutats. 
La reiterada utilització de certes tipologies urbanístiques a la perifèria de 
les ciutats des de mitjans del segle XX, com les gated communities, 
l'habitatge unifamiliar o adossada, els polígons d'habitatge i els centres 
comercials, ha perpetuat físicament aquesta divisió per gènere. 

Com a resposta a aquesta divisió de l'espai urbà segons gènere, les dones 
han lluitat en diversos períodes del segle XX per a la defensa dels seus 
drets polítics, la seua incorporació a un espai públic excloent i la 
transformació de l'espai domèstic. A través de les seues accions en públic i 
una progressiva incorporació al mercat de treball, les dones han 
transcendit repetidament no només els convencionalismes socials sinó 
també els límits tradicionalment establerts entre públic i privat, ampliant la 
seua esfera d'existència més enllà de l'espai privat familiar. 

Tot i els èxits aconseguits per les dones a través d'aquesta contínua lluita,1 

les traces derivades de les normes socials preexistents i les seues 

L’espai urbà com a 
condició social.             

L’experiència de la  
dona a la ciutat 
contemporània 

Núria Álvarez Lombardero 
Architectural Association School 

of Architecture 
 
 
 
 
1_ Des de principis del segle XX, la dona 
ha aconseguit els següents drets: a la 
integritat, al control del propi cos, al 
sufragi, a ocupar càrrecs públics, a la 
feina, a una remuneració justa i 
igualitària, a posseir propietats, a 
l'educació, a servir en l'exèrcit, a signar 
contractes legals, i drets matrimonials i 
parentals; tots ells no existien en el segle 
XIX. 
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conseqüents limitacions estan encara presents en l'espai urbà 
contemporani. En embarcar-se en un procés de ruptura dels límits 
domèstics impostos socioculturalment durant anys,2 les dones han hagut 
d'enfrontar-se a una sèrie de situacions adverses en l'espai públic de les 
nostres ciutats encara en aquest segle. Així mateix, en analitzar 
l'experiència diària de les dones en aquest espai públic podrem trobar 
com en ocasions l'organització o disseny espacial de les grans ciutats 
contemporànies no respon a les seues necessitats bàsiques, fent més 
complicada la seua vida quotidiana. 

Sota aquestes premisses, entenem que l'urbanisme té una dimensió social, 
i que per obtenir un cert grau de sostenibilitat en aquest aspecte cal tenir 
en compte les necessitats i millorar la qualitat de vida tant dels homes 
com de les dones. Per tant, el gènere es considera ací com una categoria 
sociològica que es refereix al conjunt d'atributs socioculturals construïts 
històricament i que són assignats a les persones a partir del seu sexe, i 
aquests atributs té una representació física en l'espai de les nostres ciutats. 
Observem a continuació algunes de les situacions o experiències adverses 
que les dones afronten en la seua vida quotidiana. 

 

La por a l'espai públic 

En primer lloc, un gran percentatge de dones experimenten certa por o 
ansietat en l'espai públic. Investigacions internacionals del planejament 
urbà s'han analitzat els perjudicis ocasionats a les dones en l'espai públic. 
El dany físic, els assalts i els atacs en espais oberts de les ciutats són 
manifestacions extremes d'això. Aquests estudis postulen que poden 
arribar a modificar el comportament de la dona en induir por a l'espai 
públic.3 Segons aquests estudis, pot arribar a ser tal la sensació 
d'inseguretat per falta de control de l'experiència espacial que un cert 
percentatge de dones rebutgen abandonar la seguretat de casa seua. 
Segons el col·lectiu feminista britànic Matrix, dedicat al disseny 
arquitectònic i urbà centrat en la dona,”la por a la violació manté a les 
dones fora dels carrers de nit. Manté a les dones a la llar. Manté a les 
dones passives i modestes per por que es pense que són provocatives”.4 

Com a conseqüència, la por es converteix en un mecanisme de restricció 
o límit invisible que coarta la independència d'aquestes dones en l'espai 
públic urbà, sent necessària la companyia d'alguna persona de confiança 
per a l'exercici de la vida quotidiana fora dels límits domèstics. 

No obstant això, en multitud d'ocasions, aquesta sensació de por no està 
directament relacionada amb experiències adverses pròpies, sinó que n'hi 

2_ Aquesta lluita comença des de finals 
del segle XIX fins a la Primera Guerra 
Mundial, va seguir en el període 
d'entreguerres i es va explicitar físicament 
en l'espai públic a través de les 
manifestacions sufragistes a tot el món en 
aquests períodes. ÁLVAREZ 
LOMBARDERO, Nuria (2016),”Una 
ciudad paralela de las mujeres: la red de 
clubs y asociaciones femeninos en 
Londres (1859 -1914)”, a Proyecto, 

Progreso, Arquitectura, 14, maig 2016, 
pp. 96-112. 
 
3_ GRIFFIN, Susan (1981),”Rape. The 
All-American Crime”, a Women and the 

American City, Catherine Stimpson, Elsa 
Dixler, Martha Nelson i Kathryn Yatrakis 
(eds.). Chicago: University of Chicago 
Press, p. 141. 
 
4_ En el seu manifest, el col·lectiu Matrix 
destaca la por com un dels majors 
problemes per a les dones, sobretot a la 
foscor de la nit quan la seua presència 
pot ser presa com una invitació a l'atac 
sexual. MATRIX (1984), Making Space: 

Women and the Man-made Environment. 
Londres: Pluto Press, p. 30. [Traducció 
propia] 
 
5_ VALENTINE, Gill (1990),”Women´s 
fear and the design of public space”, en 
Built environment, 16, pp. 288-303. 
[Traducció propia] 
 
6_ L'agorafòbia va ser diagnosticada per 
primera vegada en 1870 pel neuròleg i 
psiquiatre alemany Carl Friedrich Otto 
Westphal després d'observar pacients en 
estats d'ansietat extrema i por quan 
havien d'entrar en espais públics de la 
ciutat de Berlín. REUTER, Shelley Zipora 
(2007), Narrating Social Order: 

Agoraphobia and the Politics of 

Classification. Toronto: University of 
Toronto Press, pp. 33-34. 
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ha prou el coneixement d'altres casos o les advertències d'altres persones 
properes per provocar-lo. No és una por real fonamentada en una 
experiència personal. És, sinó la por derivada d'un potencial atac o 
agressió. Referent a això, la geògrafa anglesa Gill Valentine indica que”la 
percepció de seguretat d'una dona en el seu entorn local està estretament 
relacionada amb el coneixement i la comoditat que sent en el seu entorn 
social i físic. Quan ella està lluny del seu entorn local, els judicis que fa 
sobre la seua seguretat estaran basats en imatges preconcebudes que ella 
té sobre el lloc i els seus ocupants, així com dels senyals que rep de la 
conducta social de l'entorn físic real".5 Per tant, la dona se sent limitada en 
l'espai públic urbà no només per les experiències adverses en aquests llocs 
perillosos, sinó també per la seua pròpia pre-concepció negativa de 
l'espai públic. 

Com a conseqüència d'aquest continu rebuig a potencials situacions 
ansiògenes en espais oberts i llocs públics, la por pot provocar el 
desenvolupament d'una patologia psicològica coneguda com 
agorafòbia.6 Aquesta malaltia mental, conseqüència d'aquesta por, reclou 
a llarg termini als que la pateixen en els límits segurs d'aquells espais que 
li són recognoscibles i controlables. A conseqüència d'aquesta malaltia, 
moltes dones veuen reduïda la seua vida quotidiana a l'espai domèstic 
durant anys, i són per tant desplaçades de l'esfera pública. La por i 
l'agorafòbia, com a forma extrema, reafirmen ja que”la divisió sexual del 
treball i la inscripció d’allò social, així com d’allò sexual en l'espai urbà 
utilitzant el mateix llenguatge simbòlic de la societat patriarcal: l'antinòmia 
de gènere entre espai interior i exterior”que separa la funció econòmica 
activa de l'home de la”no productiva”de la dona.7 A més, la por”ajuda a 
segregar els llocs públics en termes de gènere”i augmenta en els homes” 
la noció que el públic és el seu domini, en el qual les dones són 
benvingudes principalment com decoratives i insegures".8 

 

L'assetjament en públic 

Un altre exemple important d'experiència limitadora en l'espai públic, 
relacionat amb el punt anterior, és el sentiment de ser assetjada visual o 
verbalment per un home a l'espai públic.9 Basat en una sèrie de principis 
que diferencien la dona no receptiva sexualment, com aquella que ha 
d'estar continguda en un entorn domèstic o privat, de la dona receptiva 
sexualment, com aquella que freqüenta l'espai públic massa sovint, 
l'assetjament és un altre mètode de segregació social. Costums culturals o 
concepcions tradicionals encara vigents en la nostra societat perceben a 
la dona com un ”espectacle”o un ”objecte” a observar i limitar, amb 

7_ DA COSTA MEYER, Esther (1996),”La 
Donna è Mobile: Agoraphobia, Women 
and Urban Space”, a The sex of 

Architecture, Diana Agrest, Patricia 
Conway i Leslie Kanes Weisman (eds.). 
Nova York: Harry N. Abrahams, p. 149. 
 
8_ GARDNER, Carol Brooks (1995), 
Passing by: Gender and Public 

Harassment. Berkeley, Los Angeles: 
University of California Press, p. 18. 
[Traducción propia] 
 
9_ Diverses investigacions sobre 
l'assetjament visual i verbal en el lloc de 
treball i l'espai públic coincideixen en 
indicar que aquesta activitat, 
anomenada”girl watching", manté el 
control de l'home sobre la dona i es 
relaciona amb l'objectualització de la 
dona i la supressió de l'empatia cap a 
ella. BOWMAN, Cynthia Grant 
(1993),”Street Harassment and the 
Informal Ghettoization of Women”, a 
Harvard Law Review, 106(3), pp. 517-
580; THOMPSON, Deborah (1994),”The 
Woman in the Street: Reclaiming the 
Public Space from Sexual Harassment”, a 
Yale Journal of Law and Feminism, 6, pp. 
313-348; KOSKELA, Hille (1997),”Bold 
walk and breakings’: Women’s spatial 
confidence versus fear of violence”, a 
Gender, Place and Culture, 4(3), pp. 
301-320; QUINN, Beth A. 
(2002),”Sexual Harassment and 
Masculinity: The Power and Meaning of 
”Girl Watching"”, a Gender and Society, 
16(3), pp. 386-402; WESEL, Jennifer K. i 
GAARDE, Emily (2004),”The 
Gendered”Nature”of The Urban 
Outdoors: Women Negotiating Fear of 
Violence” a Gender and Society, 18(5), 
pp. 645-663; FAIRCHILD, Kimberly i 
RUDMAN, Laurie A. (2008),”Everyday 
Stranger Harassment and Women’s Self-
Objectification”, a Social Justice 

Research, 21(3), pp. 338-357. 
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l'objectiu de sostenir un cert ordre social patriarcal en els llocs públics.10 

Segons aquesta transgredisca o no els límits que separen públic i privat, la 
societat ha de determinar a quina categoria pertany i la seua reputació. 
Per tant, l'assetjament masculí en l'espai públic és utilitzat per a impugnar 
una potencial transgressió dels límits espacials establerts pels codis socials 
i afavoreix que la dona interprete la seua reclusió en l'espai domèstic com 
una possible via de recuperació de la seua dignitat a través de la seua 
tornada a l'espai domèstic. 

No obstant això, en estar aquests principis patriarcals acceptats per la 
nostra societat, aquestes situacions no són denunciades en molts casos, 
sinó que són assumides per les dones per no rebre el suficient suport o per 
pressuposar poca credibilitat. Com revela el col·lectiu Hollaback!, que 
denuncia aquest tipus de situacions a través de la seua pàgina 
web,”l'assetjament als carrers és una de les formes més dominants de 
violència de gènere i una de les últimes a tenir accions judicials en contra. 
Els comentaris, tocaments i assalts són diaris, una realitat global, però 
rarament són denunciats i són culturalment acceptats com 'el preu a 
pagar' per ser dona".11 És per això que aquesta xarxa social internacional 
convida a acabar amb l'assetjament als carrers des de l'anonimat i, 
gràcies al mapatge en línia per mitjà de la tecnologia mòbil. Les dones 
que se senten assetjades poden compartir les seues experiències 
assenyalant el lloc de l'assalt i les persones implicades a través d'un enllaç 

a Google Maps. A llarg termini i a través de nombroses contribucions 
individuals, aquest mapa de l'assetjament aconsegueix fer pública una 
faceta de la violència i discriminació de gènere normalment acceptada en 
l'espai públic, compensant, en certa manera, el buit legal existent cap a 
l'assetjament verbal. 

 

10_ BROOKS (1995), op. cit., p. 17. 
 
11_ Hollaback! és un moviment dedicat a 
finalitzar l'assetjament cap a les dones en 
els carrers fent servir tecnologia mòbil, 
reunint les històries i imatges de les dones 
assetjades d'una manera segura i 
compartint-les com a mètode de defensa i 
protecció enfront del buit legal existent. 
http://www.ihollaback.org/ [Traducció 
propia] 

http://www.ihollaback.org/
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Fig. 1 Xarxa Social Hollaback!, <http://www.ihollaback.org/> 

 

Podem deduir, després d'analitzar el treball de Hollaback !, que el 
mapatge i les xarxes socials juguen un paper important davant la 
vulnerabilitat de les dones en l'espai públic. Mitjançant el mapatge i les 
xarxes socials es fa visible allò que és imperceptible per a la resta de la 
societat, col·laborant en corregir la vulnerabilitat de les dones en l'espai 
públic. Referent a això, la investigació de la doctora israeliana en 
arquitectura i urbanisme Rachel Kallus en la zona residencial de Hadar del 
centre de la ciutat de Haifa (Israel) sobre l'experiència de les dones en 
l'espai públic evidencia aquest transvasament del que és virtual al que és 
físic.12 Recull comentaris de ciutadanes de Haifa de diferents edats sobre 
els seus recorreguts en diferents moments del dia al centre de la ciutat. El 
resultat es trasllada a un plànol de la ciutat on s'indica aquells recorreguts 
i llocs segurs segons el moment del dia. Amb això sorgeix una nova 
representació de l'espai públic de Haifa que difereix notablement del 
planejat urbanísticament. A través d'aquest procés, les dones de Haifa 
construeixen el seu propi mapa socio-psicològic de la ciutat basant-se en 
les seues pors a certs llocs considerats com perillosos, ja siga tant per 
experiències personals negatives o rumors de crims i violacions comeses, 
com per falta d’il·luminació o infraestructura en mal estat. El traçat 
d'aquesta sèrie de recorreguts compon finalment una ”cartografia de la 
por” i visibilitzen en el seu conjunt un lloc propi de les dones paral·lel a 
l'espai físic convencional. S'eviten així situacions d'assetjament i por a 
l'espai públic de la ciutat i es denuncia el que no és perceptible per la 
societat. 

12_ KALLUS, Rachel (2003),”Gender 
Reading of the Urban Space”, a 
TERLINDER, Ulla (2003), City and 

Gender, Leske+Budrich Opladen, pp. 
105-129; KALLUS, Rachel 
(2000),”Making Space for Women: 
Perspectives and Paradoxes in Obtaining 
Urban Safety", a Open House 

International, 25(4), pp. 27-37. 

http://www.ihollaback.org/
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Fig. 2 Plànol de carrers del barri de Hadar a Haifa (Israel) comparat amb el realitzat 
per les dones. A la dreta es poden veure ressaltades aquells carrers insegurs i punts 
conflictius que mai travessen. Document digital extret de KALLUS, Rachel 
(2003),”Gender Reading of the Urban Space", a TERLINDER, Ulla (2003), City and 
Gender: Intercultural Discourse on Gender, Urbanism and Architecture, Opladen: 
Leske + Budrich, p. 113 

 

Dificultats de mobilitat 

A part d'aquestes situacions menys tangibles, hi ha altres limitacions més 
evidents a què s'enfronta la dona a la ciutat, com ara la dificultat de 
mobilitat en l'espai urbà. La manca d'un adequat sistema de transports o 
de cotxe propi limita la distància dels freqüents desplaçaments de la dona 
a la ciutat.13 Per aquest motiu assumeix ”una existència més local per 
poder complir les seues responsabilitats domèstiques".14 Qualsevol 
dificultat d'accés a un mitjà de transport obliga la dona a reduir el seu 
radi d'acció a les rodalies del seu barri, limitant els seus constants i 
repetitius recorreguts diaris a curtes distàncies entre la seua llar i els llocs 
on complir les seues tasques. 

Malgrat aquesta restricció de la mobilitat, les dones són les que més es 
desplacen per la ciutat a causa del conjunt d'activitats que desenvolupen 
en la seua vida quotidiana. Encara que en la nostra societat hi ha un clar 
procés de canvi cap a la paritat en la distribució d'activitats relacionades 
amb la llar i la cura de persones dependents, segons l'Institut de la Dona 

13_ Existeixen diverses investigacions al 
voltant d'aquest tema. Vegeu UTENG, 
Tanu Priya i CRESSWELL, Tim (2008), 
Gendered Mobilities. Londres: Ashgate 
Publishing, Ltd.; UTENG, Tanu Priya 
(2009),”Gender, ethnicity, and 
constrained mobility: insights into the 
resultant social exclusion", a Environment 

and Planning A, 41(5), pp. 1055-1071; 
WGSG (Women and Geography Study 
Group, Institute of British Geographers) 
(1984), Geography and Gender. Londres: 
Hutchinson; TOBÍO, Constanza 
(1995),”Estructura urbana, movilidad y 
género en la ciudad moderna”, a 
Ciudades para un futuro más sostenible, 
Madrid, n. 13, <http://habitat.aq.upm.es
/boletin/n13/actob.html>; HANSON, 
Susan (2010),”Gender and mobility: new 
approaches for informing sustainability”, a 
Gender, Place & Culture: A Journal of 

Feminist Geography, 17(1); SCHOLTEN, 
Christina, FRIBERG, Tora i SANDÉN, 
Annika (2012),”Re-Reading Time-
Geography from a Gender Perspective: 
Examples from Gendered mobility”, a 
Tijdschrift voor economische en sociale 

geografie, Special Issue: The design, 

experience and justice of mobility, 103(5), 
pp. 584-600. 
 
14_ MATRIX (1984), op. cit., p. 4. 
[Traducció propia] 
 
15_ Instituto de la Mujer, Estadísticas 
(2010) http://www.inmujer.es/ss/Satellite?
c=Page&cid=1264005600670&languag
e=cas_ES&pagename=InstitutoMujer%2F
Page%2FIMUJ_Generico 

http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005600670&language=cas_ES&pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Generico
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005600670&language=cas_ES&pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Generico
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005600670&language=cas_ES&pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Generico
http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005600670&language=cas_ES&pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Generico
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d'Espanya i inclús en 2010 el 53% de les dones a Espanya compaginaven 
el treball a la llar amb una feina remunerada.15 Diàriament, aquestes 
dones realitzen desplaçaments des de la llar a la feina en cotxe o en 
transport públic que es combinen amb trajectes curts a diferents 
destinacions i activitats, com l'equipament escolar, l'àrea comercial, els 
espais públics o la visita a familiars majors. El binomi llar/treball fa que els 
desplaçaments quotidians, es multipliquen exponencialment, ja que és 
comú que la dona seguisca estant al capdavant de les tasques tradicionals 
de la cura d'altres, incloent nens o persones grans o familiars malalts, 
traçant patrons de desplaçament poligonals al llarg de la ciutat.16 

A més, la seua vulnerabilitat econòmica, atès que exerceixen un treball no 
remunerat, i el seu paper de cuidadora de la família i la llar converteix les 
dones en usuàries assídues dels serveis públics. Segons la urbanista Inés 
Sánchez de Madariaga,”el fet que les dones hagen de realitzar tasques 
diàries en diferents punts de la ciutat, en curts períodes de temps i en 
companyia de persones dependents converteix les dones en les principals 
usuàries dels equipaments urbans i del transport públic”.17 Aquesta 
estructura de recorreguts amb uns temps limitats per la jornada laboral i 
la manca de connexió entre diferents destinacions fa que la dona dispose 
de poc temps lliure. Per tant, una deficient xarxa de transport públic i una 
escassetat de transport privat per a cada membre de la família poden 
generar una situació de descens en la productivitat de moltes dones en no 
poder desenvolupar amb facilitat i en curt temps les seues responsabilitats 
domèstiques.18 

 

La manca d'urbanitat 

Un dels principals problemes a què s'enfronten les dones que 
desenvolupen la seua vida quotidiana en l'escala de barri o a l'àrea 
residencial és la manca d'urbanitat. D'aquesta constatació se'n desprèn 
una crítica a una concepció de la ciutat descentralitzada basada en les 
grans infraestructures i l'automòbil, que consta entre les seues més 
destacades característiques dinàmiques expansives una expansió cap a la 
perifèria, a través d'extensions de ciutat-territori inarticulades, i la 
proliferació de fragments urbans aïllats especialitzats per l'ús de la 
zonificació. Aquesta forma d'urbanisme, utilitzada sense interrupció per 
l'urbanisme al nostre país fins a la crisi econòmica de 2008,19 ha donat 
lloc a un model perifèric residencial fragmentat contrari a la urbanitat, 
entenent urbanitat com el teixit social que es crea a través de les relacions 
quotidianes establertes pels ciutadans.20 Aquesta manca d'urbanitat del 
model perifèric residencial, que apareix com una falta de relacions i 

16_ SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés 
(2004), Urbanismo con perspectiva de 

género, Sevilla: Instituto Andaluz de la 
Mujer, Junta de Andalucía, Consejería 
para la igualdad y el bienestar Social, p. 
30. 
 
17_ Ibíd., p. 21. 
 
18_ BEALL, Jo (1996),”Urban 
Governance: Why Gender Matters”, a 
United Nations Development Programme 

(UNDP). Gender in Development 

Monograph Series, 1, març; ABRAHAM, 
Margi (1998),”From transport 
disadvantage to transport choice: women, 
transport and urban structure”, Sydney: 
Transport Data Centre of the NSW Dept. 
of Transport, pp. 187-203; KANG, 
Insook (2006),”Excluded Women’s 
Transport Needs: the Case of 
Johannesburg, South Africa”, 
Development Planning Unit of UCL, 129, 
<http://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/public
ations/latest/publications/dpu-working-
papers/paper129>; SHIN, Hae Ran 
(2011),”Spatial Capability for 
Understanding Gendered Mobility for 
Korean Christian Immigrant Women in 
Los Angeles”, Urban Studies, 48, pp. 
2355-2373; SAEGERT, Susan, LIEBMAN, 
Theodore i MELTING, Alan 
(2012),”Working Women: The Denver 
experience”, a The Unsheltered Woman: 

Women and Housing, Eugenie Ladner 
Birch, New Brunswick, N.J.: Transaction 
Publishers. 
 
19_ PRAT, Ramon (2007),”Madrid: The 
rise of the Residential Periphery”y ZAERA-
POLO, Alejandro,”Residential Periphery”, 
a Crisis, VERB magazine, Mario 
Ballesteros (ed.). Barcelona: Actar, pp. 
28-55 y 136-141. 
 
20_ Entenent urbanitat com la condició 
social que està definida a través de 
l'experiència personal en el pla del carrer. 
D’HOOGHE, Alexander 
(2007),”Platforms for a Permanent 
Modernity”, Neutra,17, pp. 40-47. 
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activitats diàries a l'espai públic definit per la fàbrica urbana, ja siguen 
polígons residencials de blocs exempts o habitatges unifamiliars exempts o 
adossats, redueix qualsevol activitat en l'espai públic més enllà d'aquelles 
conductes predefinides per la zonificació. 

Des dels anys 50 i 60, l'ús del model nord-americà de urban sprawl al 
nostre país ha colonitzat el territori a través de gated communities 
segregades entre si i connectades per grans carreteres al shopping 
mall.Aquest model no afavoreix la interacció social entre els seus habitants 
en estar basat en l'ús de l'automòbil com a mitjà de mobilitat quotidiana 
que evita el contacte directe entre persones, i específicament relega a la 
dona, qui més intensament habita aquestes gated communities, a l'espai 
públic buit de l'extraradi. De nou la urbanista Inés Sánchez de Madariaga 
ens recorda que ”l'espai social del barri compleix en el cas de les dones i 
la gent gran un paper essencial, que és el de la possibilitat d'interacció 
social espontània, base per al desenvolupament d'una xarxa de relacions 
socials d'ajuda i suport. Una xarxa de veïnatge, amistats, o familiars al 
barri permet disposar d'ajuda pràctica i de suport emocional en moments 
determinats”.21 Per tant, aquesta falta d'urbanitat a l'extraradi mata 
qualsevol possibilitat d'interacció en la vida a la vida quotidiana, destruint 
la sociabilitat dels seus residents, principalment nens i dones. 

Com a alternativa, l'urbanisme pot estar basat en el desenvolupament de 
l'escala del veïnat, integrar les condicions de vora i afavoridor de la 
multifuncionalitat en el territori. En aquesta altra concepció, la ciutat creix 
d'acord amb la urbanitat existent en el teixit social del veïnat, cohesionat a 
través dels llaços establerts per les activitats de la vida quotidiana dels 
individus que l'habiten. Aquest tipus d'urbanisme va ser defensat, per 
exemple, per la urbanista i activista social Jane Jacobs en el seu llibre The 

Death and Life of Great American Cities. Va recrear la textura social de la 
vida quotidiana, tal com ella mateixa ho va viure, al seu barri de 
Greenwich Village al Lower East Side de Manhattan en els anys 50 i 60.22 

Seguint els objectius i indicacions exposats en els diferents capítols del 
llibre, Jacobs proposava un urbanisme sensible a les necessitats 
espaciotemporals anteriorment esmentats i que són pròpies de la 
problemàtica de la dona a la ciutat: seguretat i contacte social diari. 

 

Absència de privacitat 

No obstant això, malgrat que abunde la urbanitat, en els centres urbans 
poden detectar-se altres impediments per a la dona, com ara la manca de 
privacitat en l'espai públic. Atès que tradicionalment la dona ha ocupat 

21_ SÁNCHEZ DE MADARIAGA (2004), 
op. cit., p. 21. 
 
22_ JACOBS, Jane (1972), The Death 

and Life of Great American Cities. 
Harmondsworth: Penguin. 
 
23_ MASSEY, Doreen (1994), Space, 

Place and Gender. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, p. 186. 
[Traducció propia] 
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l'espai domèstic, ha heretat la necessitat d'un cert grau de privacitat en 
l'espai públic. Tot i els canvis en la nostra societat i la manera en què ara 
s'entén el lloc, una definició de l'espai públic segons identitat de gènere 
persisteix. La geògrafa Doreen Massey explica respecte a això que”l'espai i 
el lloc, els espais i llocs, i el nostre sentit d'ells estan diferenciats per 
gènere un cop i un altre. Més encara, estan diferenciats de mil maneres 
diferents, la qual cosa varia segons cultura i a través del temps. I aquesta 
diferenciació per gènere de l'espai i el lloc reflecteix i té efecte de tornada 
a les formes en les quals el gènere està construït i entès en les societats en 
què vivim”.23 

En efecte, si observem els llocs públics que utilitzem en la nostra vida 
quotidiana ens trobarem que homes i dones no ocupen els llocs públics 
quotidians de la mateixa manera, redundant en característiques espacials 
diferenciades. Hi ha dos clars exemples a escala urbana, cadascun 
utilitzat majoritàriament per un gènere diferent. Són fàcilment 
identificables ja que per la seua mida i presència marquen un límit clar en 
l'ús de l'espai públic. El primer exemple és el centre comercial: un lloc a la 
ciutat utilitzat majoritàriament per dones.24 Es tracta d'un edifici que ha fet 
interior l'espai públic, proporciona milers de punts d'atracció de la mirada 
de l'usuari cap al seu interior i ha adquirit cert grau de comoditat. El 
segon exemple és l'estadi de futbol: un lloc utilitzat majoritàriament per 
homes. En aquest cas, es tracta d'un disseny exterioritzat amb un punt de 
vista únic que difereix clarament de l'exemple anterior. Deixant de banda 
aspectes funcionals, es pot percebre en aquests llocs una diferència en la 
necessitat de privacitat i domesticitat. Altres espais utilitzats 
majoritàriament per les dones corroboren aquesta necessitat. 
Perruqueries, cafeteries, sales de manicura, etc., inclouen en efecte cada 
vegada més característiques espacials i del seu mobiliari que s'assemblen 
a l'espai domèstic. 

Aquests espais -normalment comercial o de restauració- que 
proporcionen un cert grau de privacitat estan, però, relacionats 
inevitablement amb una transacció econòmica. Concorre, doncs, un risc: 
pot acabar sotmetent a l'usuari - majorment dona- al consumisme.25 Si 
observem les estadístiques de l'International Council of Shopping Centres 
en 2010, el 80% dels usuraris de centres comercials a Europa són 
dones.26 Des de l'obertura de les primeres galeries comercials a París a 
mitjans del segle XIX i els primers shopping malls o centres comercials als 
Estats Units en els anys 50, les ciutats no han presenciat l'obertura de llocs 
que asseguren la privacitat que no tinguen a veure amb el consum de 
béns.   

24_ L'anar de compres o shopping ha 
estat una activitat culturalment lligada al 
gènere femení des del segle XIX, en anar 
unit al manteniment de la llar i la família. 
BOWLBY, Rachel (2000), Carried Away, 

The Invention of Modern Shopping. 
Londres: Faber and Faber, p. 33; 
ALVAREZ LOMBARDERO, Nuria 
(2010),”Reflexionando sobre el 
escaparate: Mujeres en el espacio urbano 
en el Paris de Haussmann y el Londres 
Eduardiano”, Metalocus, 26, pp. 140-
150; ALVAREZ LOMBARDERO, Nuria 
(2010),”Reflecting on Window Shopping: 
Gender and urban space in Haussmann’s 
Paris and Edwardian London”, a Ideology 

in Transparency, AA publications. 
 
25_ Diversos estudis revelen la 
repercussió de la distribució dels 
processos de producció i reproducció en 
l'espai urbà en la vida diària de la dona. 
Per a això analitzen la seua experiència i 
pràctica espacial com usuàries de la 
ciutat i d'un ambient majorment dissenyat 
pel gènere masculí. Vegeu HAYDEN, 
Dolores (1980),”What Would a Non-
Sexist City Be Like? Speculations on 
Housing, Urban Design, and Human 
Work”, Signs, 5(3), Women and the 

American City, pp. S170-S187; ROBERTS, 
Marion (1991), Living in a Man Made 

World: gender assumptions in modern 

housing design. Londres: Routledge; 
WEISMAN, Leslie Ann (1992), 
Discrimination by Design, Urbana, 
University of Illinois Press. 
 
26_ Segons el ICSC, International 
Council of Shopping Centres (Consell 
Internacional de Centres Comercials), les 
dones constitueixen dos terços de tot el 
tràfic de consumidors en els centres 
comercials. Per a més informació visitar: 
<http://www.icsc.org/srch/about/impacto
fshoppingcenters/11_MallShopPatterns06
.pdf> 
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Davant d'aquest buit de nous espais amb cert grau de privacitat, les dones 
han buscat intimitat en els llocs més inesperats, com ara els banys públics. 
Ja utilitzat des del seu origen al segle XIX, els banys públics han anat 
cobrint fins al dia d'avui aquesta necessitat en l'espai públic en permetre 
moments d'escapament de la mirada pública, i facilitar moments de 
comunicació i solidaritat entre dones.27 A mesura que la dona ha anat 
incorporant-se al món laboral i de consum, els banys públics s'han anat 
convertint en un dels pocs llocs on es pot trobar aquesta intimitat buscada 
ja sigui per conversar privadament amb altres dones o simplement donar 
el pit a un nadó. No obstant això, tot i la demanda existent de banys 
públics com a lloc de privacitat, hi ha una menor dotació d'ells i el seu 
disseny cada vegada és menys acollidor, el que minimitza en alguns casos 
la permanència d'algunes dones en l'espai públic. Actualment, són 
majorment empreses privades les que satisfan aquest servei, implicant de 
nou una transacció econòmica.28 Tot això subratlla la necessitat de nous 
equipaments no comercials que oferisquen privacitat a la dona a la ciutat 
són necessaris. 

 

L'aïllament en l'espai domèstic 

El conjunt de totes aquestes circumstàncies adverses en l'espai urbà ha 
conduït a un major aïllament de la dona en l'espai residencial 
especialment des de mitjans del segle passat. Durant diferents moments 
de crisi o postguerra del segle XX en els països occidentals, la dona ha 
estat fortament vinculada a l'espai domèstic com a base per a la 
recuperació del país. El paper de la dona a la llar ha estat considerat com 
el pilar que sustenta la societat, mantenint la moral de la família i 
l'educació dels fills. Tot i que en moments de conflicte, quan l'escassetat 
de mà d'obra masculina va portar a contractar gran quantitat de dones en 
la indústria com als Estats Units o el Regne Unit durant la Segona Guerra 
Mundial, la dona ha estat una vegada i una altra retornada als confins de 
la llar, amb suport de la propaganda i els desenvolupaments immobiliaris 
promocionats per polítics i empresaris.29 

Aquesta relació entre els poders polítics i econòmics amb les normes 
socials i l'espai construït s'ha lligat a la dona a l'espai domèstic. En el seu 
llibre Història de la Sexualitat, el filòsof Michel Foucault indica com la 
sexualitat va ser acuradament tancada durant l'auge de la burgesia 
victoriana al segle XIX al imposar-se la norma de la parella legítima i 
procreadora com a model social.30 Per a Foucault, la família canònica es 
constitueix en instrument polític de regulació econòmica i articuladora de 
l'ordre social, atorgant-li a la dona el paper de procreadora i 

27_ GERSHENSON, Olga i PENNER, 
Barbara (2009), Ladies and gents: public 

toilets and gender. Philadelphia, Pa.: 
Temple University Press. 
 
28_ Ja en els anys 90, la catedràtica de 
planejament urbà Clara Greed criticava 
la política adoptada al Regne Unit. Es 
mantenia un buit administratiu respecte 
dels banys públics en deixar de ser 
responsabilitat de les institucions 
mèdiques i de les autoritats municipals. 
GREED, Clara H (1995),”Public toilet 
provision for women in Britain: An 
investigation of discrimination against 
urination, Women’s Studies”, International 

Forum, 18(5-6), pp. 573-584. 
 
29_ COLOMINA, Beatriz, BRENNAN, 
Anne Marie i KIM, Jeannie (ed.) (2004), 
Cold War Hothouses: Inventing Postwar 

Culture, from Cockpit to Playboy. Nova 
York: Princeton Architectural Press. 
 
30_ FOUCAULT, Michel (1978), History 

of sexuality, Vol.1. Londres: Penguin. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02775395
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02775395
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235924%231995%23999819994%23324895%23FLP%23&_cdi=5924&_pubType=J&view=c&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=af460a46e10548a4672004de6e967fc0
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organitzadora de la llar. Aquest gir cap a la reclusió de la dona és per 
Foucault característic del sistema capitalista industrial, arribant així fins als 
nostres dies. 

Segons l'Institut de la Dona, el 47% de les dones al nostre país en l'any 
2010 eren mestresses de casa. S'ocupaven del manteniment de la llar i la 
cura de la família. Addicionalment, un cada vegada major percentatge de 
dones professionals treballen avui en dia de forma telemàtica des de les 
seues llars. Totes elles s'enfronten a un espai domèstic inadequat, en el 
disseny del qual no se sol buscar una equitat entre home i dona. Més 
aviat, preval una distribució tradicional jerarquitzada en la qual el pare de 
família exerceix l'autoritat mentre que la dona no té un espai propi o 
privat.31 Com ens indica la urbanista Ana Navarrete,”per a les dones el 
privat és el domèstic [...]. El fet d'acceptar el domèstic és problematitzar 
una realitat clarament discriminatòria: el domèstic és el lloc assignat a les 
dones, 'el lloc propi de les dones', en aquest espai les dones no tenen 
privacitat, sinó pel contrari estan privades de si, de la construcció de la 
seua pròpia identitat”.32 L'espai propi és per tant una cosa necessària no 
només per l'equitat entre gèneres, sinó també per reafirmar la pròpia 
existència de la dona. 

D'altra banda, la llar familiar ha mantingut durant segles la mateixa 
organització espacial d'acord amb unes funcions domèstiques molt 
determinades per a la dona: la cuina per a la producció, el saló per a la 
representació i les habitacions per a la reproducció. No considera en cap 
cas un espai privat propi per a la dona. Segons Ana Navarrete,”el domini 
domèstic s'ocupa dels requeriments biològics de la sexualitat, la criança, 
la socialització dels fills, la cura de persones dependents, i la producció 
quotidiana de béns i serveis [...] en definitiva això significa per a les dones 
la manca de temps i habitació pròpia per a la construcció d'una mateixa. 
L'espai domèstic és doncs la representació material de l'ordre social”.33 

Aquesta falta d'un lloc propi entra en conflicte amb qualsevol altre treball 
que no tinga relació amb aquests requeriments.34 Aquest és l'espai que 
l'ordre social ha destinat a la dona com a mestressa de casa, ocupada en 
el seu treball no remunerat diàriament, i és l'escenari habitual no només 
de la violència de gènere sinó també de la solitud deguda a l'aïllament. La 
subversió d'aquesta organització, d'aquest ordre, genera en moltes 
circumstàncies violència contra la dona, que persegueix en última 
instància mantenir la dona en aquest lloc i preservar el control de l'home 
sobre les activitats de la dona. 

Hi han projectes, com el conjunt d'habitatges per a dones treballadores a 
la ciutat de Viena, el Frauen-Werk-Stadt (Dones-Treball-Ciutat) de 

31_ TORRE, Susana et al. 
(1977),”Rethinking closets, kitchens, and 
other forgotten spaces”, Ms Magazine, 6, 
citat a New Space for Women, Gelda 
Wekerle, R. Peterson i D. Morseley (eds.). 
Boulder: Westview Press, p. 188; 
TAYLOR, Maureen (1975),”The official 
view of the female user”, a Architectural 

Design, 45, pp. 471-472. 
 
32_ NAVARRETE, Ana (2004),”La 
violencia de género, el patriarcado, el 
capitalismo y el Estado”, a The gendered 

city. Espacio urbano y construcción de 

género, William James i Ana Navarrete. 
Universidad de Castilla la Mancha, p. 43. 
 
33_ Íbid, p. 43. 
 
34_ Un exemple d'això són les dones 
ocupades en treballs amb suport 
computat que majoritàriament treballen 
avui dia des de casa. La manca de 
separació entre treball i cura dels fills es 
tradueix diàriament en un conjunt 
conflictes dins d'un espai domèstic 
inadequat.  Vegeu OLSON, Margarethe 
H. i PRIMPS, Shopia B. (1984),”Working 
at home with computers: work and 
nonwork issues”, Journal of Social Issues, 
40(3), pp. 97-112; ROWE, Barbara R. i 
BENTLEY, Mario (1992),”The impact of 
the family on home-based work”, Journal 

of family and economic issues, 13, pp. 
279-297; MYRIE, Jennifer i DALY, Kerry 
(2009),”The Use of Boundaries by Self-
employed, Home-Based Workers to 
Manage Work and Family: A Qualitative 
Study in Canada”, Journal of Family and 

Economic Issues, 30(4), desembre, pp. 
386-398. 
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l'arquitecta Franziska Ullmann dins el Programa d'Expansió Urbana de la 
ciutat de Viena realitzat el 1993, que tracten de satisfer la necessitat 
d'equitat en la distribució de la llar segons gènere proposant una 
estructura d'habitatge més igualitària. Totes les habitacions individuals 
tenen la mateixa mida i nivell d'independència, forçant així que els propis 
inquilins decidisquen com utilitzar-les sense imposar cap jerarquia.35 En 
aquest projecte, els criteris de disseny per als habitatges socials van ser 
determinats pel comitè organitzador, el Frauenbüro, i provenien de les 
respostes rebudes sobre les necessitats de la dona en la seua quotidianitat 
després d'un seminari sobre experiències de vida de les dones en l'espai 
públic de la ciutat de Viena. Per això el seu resultat responia veritablement 
a les necessitats de les seues usuàries: flexibilitat de transformació i ús en 
l'estructura de l'habitatge, oportunitats d'interacció amb altres veïns però 
mantenint la intimitat individual, una comunicació dels habitatges amb 
l'exterior a través d'una transició articulada, seguretat en els espais 
comuns i dotació de diversos serveis veïnals. 

 

 

 
Fig. 3 Diferents solucions d'habitatge del projecte per al conjunt d'habitatges per a 
dones treballadores a la ciutat de Viena, el Frauen-Werk-Stadt (Dones-Treball-
Ciutat). Document extret de SANCHEZ DE MADARIAGA, Inés (2004), Urbanisme amb 
perspectiva de gènere. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer, Junta de Andalucía, 
Consejería para la igualdad y el bienestar Social, p. 75 
 

 

35_ Aquest projecte, premiat com Best 
Practices en 2008 per UN-Habitat, deriva 
de les activitats i reunions internacionals 
fomentades per la xarxa EuroFEM, un 
fòrum transnacional per trobar noves 
solucions i mètodes d'acció. BOOTH, 
Chris (2008),”Infraestructura para la vida 
cotidiana: el proyecto modelo Frauen-
Werk-Stad”, a Segundo Seminario 

Internacional sobre Género y Urbanismo 

Infraestructuras para la Vida Cotidiana. 
Madrid: ETSAM, Universidad Politécnica 
de Madrid. <http://www.unhabitat.org/b
estpractices/2008/mainview.asp?BPID=1
806> 
 

http://www.unhabitat.org/bestpractices/2008/mainview.asp?BPID=1806
http://www.unhabitat.org/bestpractices/2008/mainview.asp?BPID=1806
http://www.unhabitat.org/bestpractices/2008/mainview.asp?BPID=1806
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Altres projectes proposen solucions d'habitatge cooperativa on les tasques 
siguen compartides i executades entre tota la família i els mateixos 
residents que la componen sense increment de cost per part de terceres 
persones. Un exemple d'això són els projectes d'habitatge realitzats des de 
1972 a Londres per l'associació sense ànim de lucre Nina West Homes.36 

L'objectiu d'aquests projectes ha estat la creació d'habitatges per a famílies 
monoparentals, amb especial èmfasi en ajudar en la seua vida quotidiana 
a dones separades o divorciades amb fills. L'estructura tipus d'aquest tipus 
de projectes ha consistit normalment en la rehabilitació d'edificis de tres 
altures que s'uneixen en 2 conjunts de 6 habitatges per formar un bloc 
total de 12 apartaments. Cadascuna d'aquestes unions entre conjunts 
fomenta la socialització i l'esperit comunitari en albergar zones de joc i 
emmagatzematge. A elles s'afegeix la inclusió d'una llar d'infants com a 
servei col·lectiu per a les mares residents, facilitant-los la incorporació al 
món laboral. Situat en un edifici annex, aquest servei col·lectiu comptava 
amb espais per a les classes, la cura dels nens i el servei de cangur 
compartit, exercit voluntàriament per les residents. 

 
 

Fig. 4 Fiona House dissenyada per Sylvester Bone i construïda per Nina West Homes 
a Londres, 1972. Document extret de HAYDEN, Dolors (1980),”What Would a Non-
Sexist City Be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work”, en 
Signs, 5 (3), suplement de Women and the American City, p. S180 

36_ HAYDEN (1980), op. cit., p. S178; 
HAYDEN, Dolores (1972),”Bridge over 
Troubled Water", Architects' Journal, 27, 
Septiembre, pp. 680-84; HOSKE, Frank 
P. (1981),”Housing for single parent 
families takes hold”, Boca Raton News, 
12, maig. 
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Conclusió 

Queda clar, doncs, que persisteixen certes barreres en la configuració de 
l'espai públic de la ciutat contemporània que limiten la vida quotidiana de 
les dones. Encara que des de finals del segle XX han sorgit nombroses 
demandes i propostes de transformació de l'espai públic amb l'objectiu de 
convertir-lo en un lloc més igualitari, queda encara molt per fer. Per poder 
decidir clarament les pautes per a aquestes noves propostes de canvi és 
necessari primer desvetllar quin és el veritable origen d'aquestes 
limitacions, tan integrades en la societat que per moments passen 
desapercebudes. 
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Les intervencions espacials transformen no només el paisatge sinó el clima 
urbà: les relacions de convivència, la pertinença, la sensació de seguretat 
o d’identitat són aspectes que es poden fomentar des de l’urbanisme i el 
disseny urbà.1 

Quan apliquem la mirada des del gènere, associat a l'hàbitat i a l'espai de 
la ciutat, trobem que falta alguna cosa, el paisatge no està complet, falta 
una part important del quefer diari, de l'experiència vital, de la vida 
quotidiana. Potser si mirem de portes endins, sí; però a l'espai públic han 
quedat invisibilitzades totes les activitats relacionades amb el treball 
reproductiu i el desenvolupament de la vida. 

Segurament perquè arrosseguem les conseqüències de la separació de 
treball productiu del reproductiu i aquest últim, efectuat històricament i 
majoritàriament per dones, ha estat confinat a l'àmbit domèstic. A més, no 
ha estat considerat com un treball amb valor econòmic i, per tant, no ha 
rebut la importància necessària per tindre presència i lloc a l'espai públic. 
Malauradament, el creixement i la transformació de la ciutat es fa sota 
criteris econòmics i les necessitats socials i culturals resten en un segon 
plànol. 

En el text següent tractaré de fer una breu introducció als problemes que 
té l'urbanisme actual des d'una perspectiva de gènere, com també els 
plantejaments que s'estan incorporant per fer-lo més inclusiu, per acabar 
centrant l'article en una reivindicació d'aquests espais de la vida 
quotidiana que han perdut el seu espai a la ciutat. 

 

1 L'urbanisme analitzat des de la perspectiva de gènere 

La construcció sociocultural del gènere és el conjunt de trets característics, 
de comportaments, d'actituds i pensaments que s'esperen de les persones 
en funció del seu sexe, i que determina també la manera de relacionar-se 
amb altres persones i amb l'espai. Com a construcció social que és, varia 
segons cultures; llavors, des de la perspectiva feminista, es treballa per 
modificar-lo.2 

És lògic, doncs, que abordem l'anàlisi de la ciutat des de la perspectiva de 
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gènere, ja que també és una construcció sociocultural que, a més, 
reprodueix en els seus espais els estereotips i les diferències de rols de 
gènere atribuïdes a cada sexe. Resulta irremeiable recórrer a aquest àmbit 
espacial, perquè gairebé tot el que ens envolta és fruït d’un projecte, d’un 
pla, també d’altres accions espontànies, però que evolucionen en un marc 
comú de polítiques urbanes. 

Al llarg de la història en el món de l’urbanisme i el planejament, les dones 
hem estat poc presents i fins i tot excloses dels espais de presa de 
decisions sobre el territori i la ciutat. Han estat sempre homes els que han 
decidit com és l'espai que ens envolta, incapaços de transcendir la pròpia 
percepció d'allò que consideren real, sense tenir en compte que les 
persones tenim necessitats molt diferents, i menys encara, que les dones, i 
les persones que efectuaven tasques atribuïdes al rol de gènere femení, 
tinguem maneres diferents d'utilitzar l'espai i de viure la ciutat. No es 
recull, llavors, tampoc l'experiència de totes aquelles persones que 
quedaven sota la cura de les dones, com infants, persones dependents, 
majors, etc. I, per tant, s'ignora gran part dels habitants; en realitat, la 
majoria. 

L'urbanisme que planifica com creix la ciutat, l'hegemònic, aquell que 
s'ensenya als centres acadèmics i es desenvolupa a les administracions, 
segueix uns criteris d'un sistema capitalista i patriarcal que no valora com 
a importants les activitats del treball reproductiu, necessàries per al 
desenvolupament de la vida, les quals han estat ignorades en nom d'una 
igualtat inexistent. 

Aquest model d'urbanisme ofereix una resposta estàndard, que es genera 
des d'una mirada única que elimina les diferències per a quedar-se amb 
allò que considera equívocament comú, sense tenir en compte més 
complexitats de perfils diversos. 

Habitualment aquest plantejament desemboca en una única possible 
representació espacial que pretén servir a totes les persones, i en 
conseqüència, reprodueix els desequilibris i desigualtats de gènere i es 
reflecteix en la ciutat com a espai físic en el qual vivim. El resultat són 
espais que no donen resposta a necessitats, que són incòmodes, que són 
inaccessibles, que exclouen, que expulsen. 

Rosa Tello i Socorro Pérez-Rincón, del grup de recerca Multiculturalisme i 
Gènere de la Universitat de Barcelona, ho expressen perfectament 
d’aquesta manera: 

Les visions estandarditzades en les quals es basa l’urbanisme assumeixen 
la simplicitat d’una sola mirada i una única possible representació 
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espacial: consideren les necessitats de les dones i homes de manera 
homogènia i no contemplen les diferències identitàries, sexuals o 
generacionals. Aquesta visió unidireccional dóna com a resultat la 
producció i reproducció d’espais i polítiques excloents en les quals les 
diferències són més bé un valor negatiu, ja que la igualtat, confosa 
gairebé sempre amb la homogeneïtat, encara és un valor discursiu 
predominant. 

Si la cultura urbanística no considera la complexitat i diversitat dels 
processos socioculturals i ni tan sols que els habitants de les ciutats no 
són tots iguals, és difícil que les seues pràctiques incorporen la 
perspectiva de gènere i tinguen en compte la diversitat social, cultural o 
identitària en els processos de transformació dels espais urbans.3  

Les referències en l'arquitectura i en l'urbanisme, (les que hem aprés totes 
a les escoles d'arquitectura), han estat preses des d'una mirada 
masculinitzada, des dels principis d'Alberti, “l’home com a mesura de totes 
les coses”, fins a les reflexions de Le Corbusier, amb el “modulor” en les 
proporcions del espais arquitectònics, i amb un model de ciutat 
fragmentada per funcions, extensa i pensada per a una mobilitat 
motoritzada, un pensament molt poc sostenible i que, malauradament, ha 
estat el model que s'ha generalitzat arreu de les ciutats. 

És per això que quan les dones volem identificar-nos amb l’espai, amb 
l’habitatge o amb la ciutat, ens trobem que estem òrfenes d’un passat, 
sense història, sense referències, és a dir, vivint en un marc imposat i del 
qual no en som conscients. És vàlid, doncs, fer una nova interpretació 
cultural i històrica. En aquest sentit, haurem de basar els nostres 
plantejaments tenint en compte les distintes realitats socials i culturals de 
les dones. Haurem de partir d’un discurs en què predominen aquests 
valors, ja que la saviesa i l'essència de les dones han estat excloses, 
silenciades i negades per les idees, relacions i coneixements masculins 
dominants a través de la història. Per això, és vàlid buscar una identitat 
com a gènere i fer una nova interpretació de l’espai que ens envolta.4 

Mary Wollstonecraft escriu en Vindicació dels drets de la dona (1792), que 
la discriminació de la dona té les seues arrels en una socialització que, en 
lloc d’ocupar-se del desenvolupament de les facultats intel·lectuals, exigeix 
únicament una bona capacitat d’adaptació.5 

Una reflexió que ens dóna a entendre que l’opció de les dones en el 
patriarcat ha estat adaptar-se a un espai que no s’ha fet a la nostra 
mesura, al qual cal emmotllar-se, buscar la manera d'encaixar, tot i que 
siga a la força, o simplement no encaixar i quedar-se a fora. 

 

3_ TELLO, R. i QUIROZ, H. (2009), 
Ciudad y diferencia. Género, 

cotidianeidad y alternativas. Barcelona: 
Edicions Bellaterra. 
 
4_ CEVEDIO, Mónica (2003), 
Arquitectura y género. Espacio 

público/Espacio privado. Barcelona: 
Icaria editorial. 
 
5_ BOLLMANN, S. (2007), Las mujeres 

que escriben también son peligrosas. 
Madrid: Maeva Ediciones. 
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2 Pèrdua de presència de les dones a l'espai urbà 

Per tal de comprendre la situació de les dones en la ciutat cal entendre les 
dimensions històriques del sorgiment de la cultura urbana i la sexualització 
del lloc de les dones dins d’aquesta cultura. Walby (1990) explica els 
punts crítics a l’Anglaterra del segle XIX quan la demanda capitalista de 
mà d’obra i l’impacte de l’activitat política feminista “determinaren” la 
posició de les dones dins d’una ciutat patriarcal en procés de 
desenvolupament. Ryan sosté que els discursos dominants sobre la 
convivència del comportament diferenciat segons el gènere en les 
primeres ciutats industrials se centraren en les diferències biològiques 
entre homes i dones. Un component decisiu en aquests discursos era la 
“sexualitat” de les dones i la seua presència pertorbadora en la vida 
urbana, que constituïa una amenaça per a l’ordre públic. Discursos 
doncs, que legitimaren la construcció d’espai físics separats per a cada 
sexe.6 

És amb la revolució industrial on l’organització de la gran quantitat de 
gent que va acudir a les ciutats a treballar, es va establir seguint un model 
basat en la separació d’usos (atenent a la divisió de rols que sí que existia 
en les classes benestants de la burgesia, i no a les classes de rendes 

baixes, en què les dones sempre havien treballat dins i fora de casa). 
Aquesta zonificació perdura durant tot el segle XX amb la conseqüent 
agudització de la separació de rols de gènere, l’augment de la desigualtat 
de poder, l’opressió i la destrucció de la cohesió social.7 Llavors, ací tenim 
una de les explicacions de la divisió en zones diferenciades de la ciutat, i 
de com s’adjudica una primera distribució per sexes. 

La zonificació segons funcions i temps, que és encara utilitzada en el 
planejament actual, és un dels aspectes que influeix en una vivència 
diferenciada entre homes i dones. Un dels motius és la segregació d’usos i 
el fet que determinats espais de la ciutat només s’utilitzen en uns horaris 
concrets, i la resta queden deserts. A més, els perfils d’usuaris són sempre 
els mateixos i no propicia relacions intergeneracionals ni interculturals, de 
manera que resulten espais que no fomenten la cohesió social. Però, les 
conseqüències en les quals vull fer èmfasi són la percepció d’inseguretat i 
la necessitat de mobilitat complexa. La primera a causa de la soledat que 
aquests espais poden provocar en determinats moments del dia, i la 
segona per l’obligatorietat de llargs desplaçaments que cal fer per anar 
d’una zona a l’altra, d’una residencial a una de treball, d’estudis, de 
compres o assistencial. 

 

6_ BOOTH, C.; DARKE, J. i YEANDLE, S. 
(1998), La vida de las mujeres en las 

ciudades. Madrid: Narcea Ediciones. 
 
7_ BOFILL, A. (2005), “Planejament 
urbanístic, espais urbans i espais interiors 
des de la perspectiva de les dones”, 
Quaderns de L'Institut, 6. Barcelona: 
Institut Català de les Dones. 
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3 Urbanisme inclusiu 

La incorporació de la perspectiva de gènere en l'urbanisme posa de 
manifest les necessitats i els requeriments de la diversitat de persones que 
habitem la ciutat, en concret, naix del coneixement que han tingut les 
dones, que tradicionalment s'han ocupat de tots aquells treballs 
relacionats amb el desenvolupament de la vida.  

Així es construeix l'urbanisme feminista o l'urbanisme inclusiu, l'objectiu del 
qual és tenir en compte i incorporar les diferències, però no les 
desigualtats, i tractar de pal·liar els desequilibris a l’hora de definir 
estratègies d’intervenció a la ciutat que garantisquen un accés i gaudiment 
de l’espai públic en igualtat de condicions per a tota la ciutadania.8 

L'anàlisi des de la mirada feminista detecta problemes quant a percepció 
de seguretat en l'espai, tenint en compte que és una qüestió subjectiva, 
que no totes les persones ens sentim igual en els mateixos espais i els 
percebem més o menys segurs en funció també de la nostra experiència. 
Però, també hi ha factors que provenen de la condició física de l'espai. 
Aquells indrets que per les seues característiques propicien l’existència de 
perills, coaccionen la llibertat de moviment de les persones, i sobretot de 
les dones. Llavors, el fet d’intervenir en l’espai, en aquest sentit, fent-lo 
més segur, implica també donar més llibertat d’ús. 

També detecta una manca de planejament que promoga una mobilitat 
socialment sostenible, ja que no té en compte la complexitat dels 
desplaçaments que el treball reproductiu requereix. Molts plans de 
mobilitat urbana no contemplen en les seues enquestes i estadístiques (o 
no es valoren de la mateixa manera que els desplaçaments cap a una 
feina remunerada) aquells itineraris realitzats per a anar a escola, al 
metge, a compres i d'altres relacionats amb el manteniment de la vida i la 
cura dels altres. 

Per poder desplaçar-nos en igualtat de condicions necessitem serveis en 
un àmbit pròxim, o en el nostre barri, amb carrers adequats per a 
caminar, ja que les dones, els xiquets i xiquetes i la gent gran són, 
principalment, vianants. O bé, que aquests itineraris estiguen coberts amb 
una xarxa de transport públic eficient i accessible. 

Finalment, trobem que es manifesta una invisibilització intencionada dels 
treballs reproductius. Sota una visió merament econòmica del 
planejament urbà, s'han apartat de l'esfera pública totes aquelles activitats 
relacionades amb les cures, les quals s'han quedat cada vegada més 
tancades en una esfera privada, i algunes com més amagades millor. 

8_ HIRIA KOLEKTIBOA (2010), op. cit. 
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Fins aquest punt, he fet un resum d’allò que s’està detectant i tractant des 
de l'urbanisme inclusiu en àmbit urbà, però la incorporació de la 
perspectiva de gènere en l'espai ha d'implicar quelcom més que 
l’adequació del mobiliari, l'enllumenat dels carrers i la necessitat de 
generar zones segures i amb heterogeneïtat d'usos. Aquests aspectes són 
necessaris, és clar, i han d’estar, s’han de lluitar i aconseguir per tal de 
treballar per una ciutat per a totes les persones; però no és suficient. 
Potser aquests aspectes satisfan les necessitats físiques, però cal una 
estratègia més complexa que incidisca en una modificació integral del  
paisatge, que estimule un canvi d’actitud, que desperte inquietuds i que 
implique un canvi d'imaginari on la mirada de gènere estiga present. 

 

4 Representativitat en l'espai públic del treball de cures i 
desenvolupament de la vida 

Habitem totes i tots el mateix espai urbà, és el nostre paisatge quotidià, 
però no tots els espais faciliten que ens sentim en un espai propi. Hi ha 
una mancança de referents a l’espai públic en la nomenclatura de places, 
carrers, equipaments i monuments, sobre el treball i la vida de les dones 
(ja que els pocs que hi ha són en la seua majoria de referències 
religioses). Aquesta presència simbòlica pot afavorir l’apoderament de les 
dones pel fet de sentir-se representades i reconegudes, i així facilitar que 
sentim els carrers i places com a nostres. 

La mirada de gènere també detecta aquestes pèrdues i reclama treballar 
per una apropiació col·lectiva de l’espai, física i emocional, que propicie 
el sentiment de pertinença a la comunitat i al lloc. En aquest sentit, no es 
tracta només de posar noms als carrers, sinó també treballar una 
planificació de la vida quotidiana que atorgue la importància que 
mereixen els espais on es desenvolupen els treballs domèstics i de cures. 
Alguns d'aquests espais ja eren indrets de rellevància en la vida urbana (i 
rural) d'èpoques passades, però que han anat perdent importància, a 
l'hora que els avanços tècnics  permetien incorporar els treballs que allí es 
feien a l'interior dels habitatges. Sens dubte, alguns avanços han suposat 
un augment del confort i salubritat, evidentment seria impensable ara 
renunciar a tenir subministrament d'aigua a casa i deixar de tenir 
rentadora. És necessària, però, la reflexió al voltant de la pèrdua del valor 
de llocs de la ciutat en què aquestes activitats eren importants també per a 
la vida pública, i on les dones n'eren protagonistes i en podien decidir. 

Tot seguit faré menció i tractaré de descriure característiques d'alguns 
d'aquests espais exteriors i públics que acullen (o acollien) treballs de la 
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vida quotidiana. Des de les fonts on s'anava a recollir aigua o els 
llavadors, que han passat a un àmbit privat, fins els banys que reclamen el 
seu lloc a l'espai públic actual, passant pels mercats i altres usos 
domèstics que poden acollir el carrer i la plaça. 

Les fonts 

En las ciudades clásicas mediterráneas hubo lugares frecuentados sobre 
todo por las mujeres que se convirtieron en los espacios, por excelencia, 
de sociabilidad femenina. Las fuentes eran uno de los lugares unido al 
colectivo de las mujeres. La recogida de agua es una de las tareas 
femeninas desde el comienzo de la vida urbana… Hay que señalar el 
carácter colectivo de la actividad en torno al agua. La fuente significa 
para las mujeres lo que la plaza pública para los hombres, un lugar de 
encuentro en el que intercambiar opiniones y noticias.9 

Cal apreciar que al voltant de l'aigua, de la seua gestió quant a funció 
domèstica, les dones tenien un paper important. Ho veurem tant en fonts 
com en llavadors, tots dos són llocs de treball (majoritàriament femení) i 
situats en un entorn públic. A més, la importància vital que tenien aquests 
treballs, es veia reflectida en la rellevància dels llocs que ocupaven en 
l'entramat urbà. També es tractava d'un treball que sovint es feia en grup i 
aquest caràcter col·lectiu fomentava la socialització i la construcció d'una 
història comuna. 

Diu la contarella popular que, en un lloc on no hi havia cap safareig ni 
aigua corrent, les dones anaven en grup fins al pou més proper per 
omplir els seus cànters. Durant el camí que havien de recórrer, parlaven 
de les seues coses i malparlaven dels homes. Era el seu moment. Però 
va arribar el dia que els homes feren un pou al poble i, per tant, ja no 
calia que anaren a buscar aigua...L'endemà, el pou va aperéixer ple de 
pedres. Evidentment havien estat les dones que, en senyal de protesta 
perquè ja no tenien el seu temps per estar juntes, l'havien tapat.10 

Llavadors i séquies 

Llavar la roba s'afegia a aquestes feines domèstiques que, malgrat la 
seua invisibilitat, es feia en companyia d'altres dones. A les dades sobre 
l'ocupació laboral de la població, quedava silenciat el treball femení i es 
designava amb un sin profesión.11 

De nou una tasca d’atenció a la llar es desenvolupa en un espai públic, 
que a més era un espai de referència, amb una tipologia constructiva 
concreta (amb diferències en funció de diferents territoris i tradicions 
constructives). Però tenien en comú que eren espais de trobada, on, a més 
de rentar la roba, hi havia xiquets jugant, es feien encàrrecs i era un espai 
de relació, de comunicació i intercanvi entre les dones. Era també un 

9_ MARTÍNEZ, C. (1993-1994), “Ciudad 
y género. Una aproximación a las 
ciudades mediterráneas antiguas”, en AA. 
VV. (1993-1994), Ciudad y mujer. Actas 

del curso: Urbanismo y mujer. Nuevas 

visiones del espacio público y privado. 

Málaga 1993-Toledo 1994. 

 

10_ VIDAL, A. (2016), Fem Safareig. 
Picanya: Ed. del Bullent. 
 
11_ Ídem. 
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espai d’acollida i solidaritat amb grups marginals i on comença a nàixer 
consciència social i opinió crítica, un autèntic espai de fòrum on podia 
sorgir la subversió. 

Però, sobretot, ha estat un lloc de treball femení, i en ocasions, d'un 
treball remunerat amb un sou: 

Acabem de dir que la feina de rentar la roba era dedicació 
exclusivament femenina, però no de les dones benestants. Les ruscaderes 
de les pedanies de la Canyada de Fenollar i del Verdegàs tenien molt 
bona fama, tant és així que el llavador va ser el motor econòmic de la 
zona... Es desplaçaven en carro i recollien la (roba) d'alguns senyorets i 
dels hotels de la ciutat, així com tovalloles i llençols, tot sense deixar 
d'atendre les tasques que comportava la seua pròpia llar.12 

 

 

Fig. 1 Llavador de Carrícola. Imatge actual amb foto antiga del llavador en 
ús al fons de la construcció (2016). Font fotográfica pròpia 

 

Una altra característica és la condició de perifèria i la connexió amb 
l’entorn rural o natural. Els condicionants de l’entramat hidràulic, la 
conducció de l’aigua i la necessitat de drenatge, els situava en punts 
estratègics del territori. Eren espais de rellevància, i per això actualment 
formen part del patrimoni històric del municipi i del paisatge. 

 

12_ Ídem. 
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Quan ens trobem en l’actualitat un llavador, solen conservar encara 
aquesta situació en el límit de la trama urbana, o pròxims a aquesta, en 
funció de l’evolució de cada territori. I trobem que encara gaudeixen de 
bones vistes sobre l’entorn. En ocasions formen part de rutes d'interés i 
esdevenen llocs de descans, amb panells informatius que donen a 
conèixer l'antic ús, però també evidencien que es trobaven en 
enclavaments privilegiats. 

 

 

Fig. 2 Llavador d'Ares del Bosc, (2014) Font fotográfica pròpia 

 

A més, en la llengua catalana diferenciem les paraules “llavador”, 
“rentador” i “safareig”, i, curiosament, al Principat i a ses Illes, "el llavador 
és privat, el safareig és una bassa pública voltada de pedra fina, perquè 
hi vagen les dones a rentar", mentre que a a algunes comarques del País 
Valencià trobem el safareig com a privat i el llavador com a públic. 

També els rius i séquies han estat utilitzats per a fer la bugada. Comentaré 
el cas de Tamnougalt, un poblat de les valls presaharianes del sud de 
Marroc, la Vall de Draa, que vaig poder conéixer i que em va fer encetar 
aquestes reflexions. 

El “ksar”, així es diu la construcció emmurallada del poblat, s’assenta a la 
vora del llit del riu, en una cota lleugerament elevada i sense ocupar terra 
fèrtil. En el límit entre el poble i la llera cultivada discorre una séquia, la 
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qual és sovint utilitzada per les dones per a fer la bugada, i ho fan de 
manera col·lectiva, acudint en grup i passant una estona juntes. 

La séquia flanqueja les hortes i el punt on se situen les dones té bona 
connexió amb el poble, llavors és un punt des d’on ixen camins cap a les 
zones de cultiu, els quals solen agafar les persones que hi treballen, entre 
elles els joves, que aprofiten per conèixer, xerrar i festejar amb les xiques 
joves que fan la bugada. Aquest és un espai de socialització, on es 
mesclen els usos i temps del treball i d’oci. 

 

 

Fig. 3 Séquia en el ksar de Tamnougalt, Marroc (2000). Font: Daniel 
Gómez 
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Quan els llavadors són incorporats als habitatges, esdevenen llocs 
desvaloritzats i formaran part de les tasques del “treball domèstic” i 
considerat improductiu, però ara el seu ús és privat, interior i aïllat.  

Una vegada més cal destacar la funció cívica o social del llavador, ja 
que ha estat el lloc de trobada i de tertúlia durant dècades. Servia de 
punt de reunió per comentar i parlar de diverses qüestions, de compartir 
coneixements, de fer política, criticar conductes, furgar en la vida dels 
altres o difondre xafarderies. Sobretot era un espai d'expressió i relació 
propi sense ingerències ni vigilància dels hòmens, és a dir, era un espai 
de llibertat.13 

Una tasca derivada de la bugada és la d'estendre la roba. Encara queden 
carrers en ciutats i pobles on si alcem la vista trobem diversitat de teixits 
de colors que es bambolegen pel vent. Però és una visió que ha anat 
desapareixent de la via pública, atenent a no sé quina opinió de ser una 
activitat poc decorosa, com si la roba desvetllara intimitats o si com 
tothom no netejàrem les nostres vestimentes. De fet, arriba fins i tot a estar 
prohibit, així consta en les DC09,14 la normativa de la Generalitat 
Valenciana que estableix les exigències bàsiques de disseny i qualitat en 
edificis d'habitatges, on diu que s'ha de disposar d'un espai per l'assecat 
natural de la roba amb protecció de vistes des de la via pública. 

Mercat 

Otro de los espacios públicos frecuentados por las mujeres es el 
mercado, donde regentan los puestos de verduras, aves, etc. como 
vendedoras de los productos del campo, que ellas mismas cultivan, 
cuidan y elaboran. Esta práctica es una constante que se ha mantenido 
desde la Antigüedad a lo largo de la historia de las ciudades 
occidentales. Los mercados con mujeres vendedoras, compradoras, 
llenos de esclavas, de mujeres de las clases más favorecidas y, en 
ocasiones de clases altas, son un lugar de trabajo, pero también de 
encuentro e información de las mujeres.15 

El mercat se situava antigament a les portes de la ciutat, extramurs, on 
arribaven i se situaven els mercaders amb els seus productes. Aquests llocs 
aviat es convertiren en places. D’ací ve l’expressió “anar a plaça” per a 
expressar que es va al mercat, i “fer la plaça” ha sigut tradicionalment fer 
la compra.  

En el tema que ens ocupa, l'activitat del mercat té interés quant a l'ús i 
l'ocupació de l’espai públic, és a dir, la instal·lació efímera dels llocs de 
venda ambulants i l’activitat que es genera, i que tradicionalment, 
s’ubicava en les places Majors i més importants de les ciutats. La plaça 
era, en la ciutat mediterrània de no fa tants anys, una continuació de la 

13_ Ídem. 

 

14_ CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, 
AIGUA, URBANISME I HABITATGE 
(2009), Text integrat del'Ordre per la qual 

s'aproven les Condicions de Diseny i 

Qualitat en els habitatges. Decret 
151/2009 de 2 d'octubre 
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vida productiva domèstica en convivència amb les transaccions comercials 
essencials per al seu creixement i configuració. També és un lloc 
d'intercanvi d'informació, on es coneixen els successos importants del 
poble, un lloc de discursos polítics, de presència i on es fa pública la 
informació. 

Aquesta activitat comercial, també s’ha transportat a espais interiors 
durant el segle XX. Malauradament són espais que no només estan 
substituint el mercat, sinó també el fòrum, la fira, etc. 

Cuines 

A banda dels dinars a l’aire lliure, més vinculats a festes i reunions 
familiars i d’amics, costa entendre la cuina fora de l’habitatge, però 
encara queden reductes de la seua posició en  en espais exteriors a la llar, 
tot i que protegits. 

Banys  

En canvi, el bany, un espai que ha anat prenent diferents graus d'intimitat, 
des de les termes romanes i els banys públics de la cultura àrab, fins la 
incorporació als habitatges, reclama ara el seu lloc als espais públics de 
la ciutat. S'ha de dir que aquesta incorporació a l'àmbit domèstic també 
ha estat canviant, ja que al principi no formava part del nucli de 
l'habitatge i se situava en un espai obert, pati o similar, apartat de la resta 
d'estances. Al principi l'inodor s'ubica en una posició marginal, separada 
de l'activitat del bany que, a poc a poc, s'anirà agrupant en un espai 
comú.  

Des d'aquesta mirada de gènere, es reclama la incorporació de lavabos i 
comuns als parcs i places de la ciutat, és un tema important alhora que 
polèmic i ignorat, ja que no hi ha cap normativa que ho exigisca. Aquest 
tema afecta la vida de les persones, sobretot infants, persones majors, 
dones embarassades i qualsevol persona que en determinats moments 
vitals necessita la proximitat d'un bany, i si no té aquesta opció, no pot 
moure's amb tranquil·litat i llibertat per la ciutat. 

Els exemples exposats mostren activitats que vénen del món domèstic. I no 
per això deixen de ser activitats productives, necessàries i protagonistes 
del paisatge quotidià de totes les persones, independentment del seu sexe. 
El que resulta força interessant és que són els primers espais que habitem i 
observem des que som personetes menudes. L’espai que habitem, que 
veiem, que configurem gràcies a objectes i signes personals. L’espai 
domèstic és el primer espai propiciador d’identitats.16 

 

16_ MURILLO, S. (1993-1994), 
“Mercado de trabajo y uso del espacio: 
cambios en la organización familiar”, a 
AA. VV. (1993-1994), op. cit. 
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Si el subjecte dona carrega amb el bagatge del món domèstic adscrit al 
rol de gènere, és lògic que la seua presència en altres espais òmpliga 
aquests dels signes domèstics, ja que incorpora l'experiència pròpia en la 
seua part de construcció de l’entorn. 

Hem d’admetre que hi ha altres espais en els quals les persones 
estableixen relacions emocionals i afectives, i es consoliden sentiments 
d’arrelament que donen caràcter i contingut a aquest espai (públic o 
privat), atés que, en definitiva, el modifiquen en omplir-lo de significat i en 
humanitzar-lo, transformant-lo en llocs de pertinença per a les persones.17 

Precisamente este reconocimiento de lo concreto y lo inmediato, de lo 
vivido y de lo diferente, de lo interrelacionado que está todo en lo 
cotidiano, hacia creíble su ciudad para todos.18 

“Prendre la fresca” 

Per últim, parlaré de la pèrdua d'ús dels carrers amb ocupacions de la 
vida domèstica que ixen de portes cap a fora, com jugar al carrer o treure 
la cadira per “prendre la fresca”. 

En un dels capítols del llibre Temps d'innocència de Carme Riera, 
l'escriptora recorda com la gent treia les cadires a la porta de casa, al 
carrer, per a prendre la fresca, i diu que pràcticament aquest costum s’ha 
perdut a Mallorca, excepte a algun poble de l’interior de l’illa. Explica que 
el redol de carrer que quedava davant cada porta era considerat com una 
extensió de la propietat, que hi havia qui treia un parell de cossiols, quasi 
sempre alfabegueres que omplien d’olor el carrer i foragitaven els 
mosquits. Però, conta que es va trobar que en Lucera un poble al sud 
d’Itàlia, la tradició continua, i els cotxes maniobren per esquivar les 
cadires, tamborets i balancins de la gent, i ningú se’n retira, ja que el fet 
de cedir un pam per a deixar passar el cotxe era entés com una 
deserció.19 

És un record que jo també tinc, el d’eixir amb l’àvia al carrer, al costat de 
la porta, amb les cadires, i cadascuna traslladava fora el que estigués fent 
dins de casa, bé fóra llegir, jugar, pelar creïlles o “fer ganxo”. Aquestes 
tasques quotidianes i també d’oci, eixien al carrer, ocupaven el seu lloc, i 
compartien l’espai i el temps dels qui passaven i saludaven o s’aturaven a 
xarrar. Espai i temps, de treball i d'oci, es mesclaven al carrer. 

La xicalla ens criàvem al carrer, eixíem amb el berenar i hi passàvem 
hores jugant a la plaça, gairebé sempre sols i soles, la qual cosa avui és 
poc freqüent, sobretot en ciutats de certa escala, on els infants van 
acompanyats pels adults en els seus trajectes escolars fins l'últim curs de 
primària. En conseqüència, s'estan perdent moltes oportunitats d'aprendre 

17_ ESCUDERO, C. (1993-1994), 
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i de créixer i guanyar autonomia, en un itinerari i un entorn que coneixen 
de cada dia. 

Avui, a les ciutats grans, aquest fet d'ocupar el carrer no només no és 
possible pel disseny dels vials, sinó que fins i tot, s’ha “criminalitzat”, i el 
fet de traure una cadira a la vorera estaria considerat una ocupació 
indeguda de l’espai públic. I en alguna llei de “civisme” fins i tot es 
prohibeix. 

Hem de fer una necessària reflexió per tornar a utilitzar els espais de la 
ciutat amb el que habitualment fem cada dia, a participar de les decisions 
de com volem que siga i es transforme la nostra ciutat, i decidir també 
sobre el disseny dels espais públics per tal que puguen acollir les nostres 
necessitats i desitjos. És a través de l'ocupació de l'espai que apareixerà 
l'estima i el sentit de pertinença al lloc. 

5 Espais productius (re-productius). Implicació en la transformació de 
l’entorn 

Gènere i espai productiu 

Paral·lelament a l’anàlisi de la idea de gènere en relació amb l'espai, (i 
també en relació al temps), he d’introduir les diferències que des de les 
investigacions de gènere s’han atribuït a homes i dones: s’ha ubicat 
l’home en el lloc públic, on l’espai-temps és productiu, i la dona en el lloc 
privat, on l’espai-temps és improductiu (relacionat amb el treball 
reproductiu).  

En aquest sentit, els espais han estat separats també en exterior i interior, 
fraccionant així allò públic (desconegut) del que és privat (afectiu, segur). 
Tot i els avanços i la mescla de rols que van difuminant-se, aquestes 
valoracions se segueixen mantenint, i en alguns casos (segons cultures, 
societats i economies) han ressorgit amb força. Aquesta diferència entre 
homes i dones en relació amb l’espai, és ancestral i té el seu origen en la 
divisió del treball, en el diferent vincle amb la vida. Així ho expressa 
Mónica Cevedio en el seu treball de tesis doctoral, publicat al llibre 
Arquitectura y género:  

Mientras que para el hombre el espacio es abierto, abstracto, 
relacionado con la caza, el poder y la guerra, para la mujer el espacio es 
controlado, cerrado, en relación con su cuerpo y la intimidad, con la 
maternidad y la defensa de la especie humana... Pero debemos distinguir 
entre diferencias genuinas y diferencias impuestas.20 

La divisió del treball segons gèneres, la invisibilització del treball 
reproductiu relegat a l’espai privat, la poca intervenció de les dones en la 

20_ CEVEDIO (2003), op. cit. 
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ciutat i en l’espai públic, i per tant la poca decisió sobre el seu paisatge, 
condicionen un ús i apropiació diferenciada de l’espai segons el gènere.  

Llavors, l’espai no és neutral, i a més està relacionat amb el poder 
econòmic, cultural i social. Per tant (conclou Cevedio), mentre hi haja 
desigualtats genèriques, l’ús de l’espai les expressa i les representa. 

Anna Bofill analitza també com afecta l’entorn construït les dones, i 
remarca diferències de sentiment de pertinença al lloc en funció de les 
classes socials. Fa referència a Jane Darke i a una descripció històrica de 
la dominació masculina de l’espai públic:  

hi havia menys motius perquè les relacions patriarcals fossin prevalents en 
les famílies sense propietats. Quan la vida de la família depenia de 
vendre la seua força de treball, és possible que la contribució de les 
dones fos tan important que el seu estatus pogués ser quasi igualitari.  

Mentre que l'exclusió de les dones de l’espai urbà es fa de maneres més 
difícils de combatre, perquè són més complexes, més subtils, més 
inconcretes.21 Llavors, va apareixent la força de treball com a condició 
rellevant per relacionar-se amb l’entorn des d’una posició de poder, vull 
dir un poder d’acció i decisió sobre la transformació d’aquell espai. 

Món rural. On es difuminen les fronteres espacials de gènere 

Als nuclis rurals, les dones s'han dedicat des de sempre a l'activitat 
agrícola i han estat subjectes partícips de la construcció del seu paisatge. 
En aquest territori els assentaments humans tenen una relació molt més 
directa amb la natura i els recursos que aquesta proveeix. Les cases estan 
molt més vinculades amb l’entorn, ja que acullen part de l’activitat 
agrícola o ramadera. Es combinen les tasques relacionades amb el camp 
amb les tasques de la llar. El treball productiu es mescla amb el 
reproductiu, ja que el primer entra dins la llar i el segon ix. Moltes de les 
tasques relacionades amb l’alimentació, neteja i cura dels altres es dóna 
en espais exteriors. Llavors, les fronteres entre espai públic i espai privat es 
tornen difuses. 

A més, les perifèries dels assentaments rurals esdevenen espais 
d’ampliació de les tasques de la vida quotidiana, no només ocorre que el 
treball domèstic es fa visible en l’espai exterior a la casa, sinó que, a més, 
el disseny de l’espai públic acull aquestes tasques, són espais de 
rellevància (recordem, per exemple, els llavadors). Posteriorment la ciutat 
els farà desaparèixer, al mateix temps que aquestes tasques queden 
incloses dins la llar i invisibles a la vida pública i treball productiu.  

Per tal d'expressar aquesta pèrdua de poder d'acció, em referiré a una de 

21_ DARKE, J. (1998), “La ciudad 
modelada por el varón”, a BOFILL 
(2005), op. cit. 
 



188 

les entrevistes incloses en el llibre de Fátima Mernissi, Marruecos a través 

de sus mujeres, per mencionar Aixa, una de les dones que aporta el seu 
testimoni, la qual recorda la seua infantesa en el camp com un període en 
què ella se sentia dotada d’una capacitat quasi mítica de crear riquesa. 
Podia cultivar plantes, participar en la premsada de les olives, anar a per 
aigua i recollir llenya, pescar i caçar, fer el pa i tenir cura dels animals. 
Quan d’adolescent se l’emporten de criada a una casa d’una família de 
Fes, perd tota aquesta capacitat productiva i constructiva del seu espai 
propi.22 

En la novel·la, també autobiogràfica Temps d’innocència, de Carme 
Riera,23 es revela una intensa relació amb la terra, una terra vinculada al 
treball, en concret al cultiu de l’olivera. Carme se sent íntimament lligada 
a aquest arbre, no només perquè era còmplice dels seus jocs d’infantesa, 
sinó perquè forma part del paisatge del treball dels seus avantpassats, el 
paisatge que, per aquest motiu, estima, perquè forma part del seu passat, 
però també del passat comú amb l’illa. 

Lluvia de agosto, la novel·la de Pilar Carrillo és també un viatge als 
paisatges de la infància, en la qual l’autora s’identifica amb un paisatge 
passat, i se centra en el record de la seua experiència vinculada als 
treballs del camp. La seua infantesa està lligada al coneixement de 
l’entorn: “no te sientes debajo de la higuera, tiene una sombra muy mala, 
después estarás cansada. Allí, bajo los pinos, es la mejor sombra de 
todas”. I inevitablement lligada a l’activitat de les dones, la mare, l’àvia: 
“un dia la vi recogiendo leña mientras mi abuela lavaba debajo de la 
hiedra”. Explica que aquests records de moments de treball col·lectiu en el 
camp s'han quedat fixats en la seua memòria com una postal.24  

Potser és una visió romàntica dels treballs en el camp, que en el present 
article, que és un text fragmentat, no deixa veure la duresa en què és 
retractat per l’autora en el llibre. Però allò que trobe interessant, és com 
aquestes activitats han quedat gravades i formen part de la seua identitat. 
I tot i la duresa amb què les va viure, quan ja és una dona adulta retornen 
a la memòria com a paisatges de valor i que han imprés la seua 
personalitat. 

Colònies industrials 

Introduiré ara algunes reflexions sobre l’activitat industrial, però em 
centraré en les colònies industrials, ja que han estat ja objecte d’estudi des 
de la perspectiva de gènere, i s’han fet aportacions interessants. No entre 
a parlar dels polígons industrials fruit de la zonificació del planejament, 
que sovint arrasen les preexistències per implantar noves lògiques, 

22_ MERNISSI, F. (2007), Marruecos a 

través de sus mujeres. Ediciones del 
oriente y del mediterráneo. 
 
23_ RIERA (2013), op. cit. 

 

24_ CARRILLO, P. (2012), Lluvia de 

Agosto. València: El Nadir Ediciones. 
 



189 

supeditades a l’accessibilitat als mitjans de transport de les mercaderies i 
situats vora autopistes. Aquests són espais que no contribueixen a cap 
avanç en relació amb la perspectiva de gènere. 

De les investigacions des de l’hàbitat i la perspectiva de gènere en 
aquestes colònies es dedueix que es pot fer una lectura d’apropiació de 
l’espai públic per part de les dones d’una manera col·lectivitzada. Aquests 
espais es van crear amb l’objectiu de garantir l’autonomia i 
l’autosuficiència de la nova comunitat, i per tant, incorporaven les 
infraestructures i dotacions necessàries per a desenvolupar la vida 
quotidiana d'una manera comuna. 

Un dels casos és la colònia obrera en El Bulto, Màlaga, analitzat per la 
geògrafa Carlota Escudero, que descriu el barri com “feminitzat” perquè 
va fer possible que es compartiren espais d’avantsala i de transició dels 
espais semipúblics als privats, ja que eren les dones les que ocupaven 
aquests espais amb la prolongació de les tasques domèstiques, 
transgredint les fronteres entre l’espai privat domèstic. S’usaven els 
corredors, els patis del corral i fins i tot alguns punts dels carrers del barri. 
Les dones eren també treballadores de les fàbriques, a més de treballadores 
de la llar. Per la qual cosa s’establiren aviat xarxes de solidaritat que es 
desenvolupaven a través de les vivències en aquests espais comuns.25 

Un altre cas és l’estudiat per Roser Casanovas en el seu treball 
d’investigació sobre “La gestió de la vida quotidiana en les colònies tèxtils 
catalanes durant les primeres dècades del segle XX. Una aproximació de 
gènere”.  

Aquests assentaments oferien tots aquells serveis necessaris per tal 
d’alliberar les dones de les tasques reproductives en un entorn pròxim i 
accessible (clar que d’aquesta forma el propietari s’assegurava que no 
perdia mà d’obra barata). Però és un exemple de col·lectivització privada 
dels serveis per a millorar la gestió de la vida quotidiana, ja que les dones 
feien ús intensiu dels espais exteriors compartits per la seua condició de 
gènere. L’habitatge per si sol, amb les prestacions de l’època, no podia 
solucionar el desenvolupament de la vida quotidiana i calien una sèrie de 
serveis externs, col·lectius o individuals, per tal de respondre a les 
necessitats diàries.26 
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6 Conclusions 

Sota aquesta premissa, en aquest punt, es tracta d’explorar com aquests 
espais del treball poden ser espais d’identitat i com la capacitat productiva 
i de treball d’una persona pot influir en la transformació de l’entorn. 
L’entorn referit a un espai exterior a la casa.- Però el tipus de treball no ha 
de diferenciar-se en productiu-reproductiu, mantenint els estereotips 
patriarcals que infravaloren aquest segon i no el consideren treball. Com 
ja s’ha vist en el punt anterior, a l’àmbit rural, i als exemples de les 
colònies industrials, aquestes tasques formaven part del treball i ocupaven 
espai exterior a la llar. Els espais femenins públics relacionats amb el 
treball reproductiu o domèstic es convertien en espais de sociabilitat 
femenina.  

La sociabilidad femenina está relacionada con un trabajo exterior a su 
vivienda que supone, en la práctica, una prolongación del trabajo 
doméstico, pero que les permite el contacto con las demás mujeres de la 
ciudad, hablar y compartir las noticias y sentimientos.27 

Cal un discurs en positiu que cree espais i paisatges amb els quals ens 
puguem sentir còmodes i identificades. D’alguna manera, han de recollir 
la nostra història, les nostres necessitats, però també els nostres desitjos i 
esperances de futur. Seran espais inevitablement polítics i tenyits de lluita, 
ja que el sistema patriarcal en el qual estem inserides estarà al darrere i 
posarà en marxa els seus mecanismes per defensar-se i reconduir-nos cap 
a la submisa distribució binòmica de dos gèneres, un per sobre de l’altre.  

Finalment, en aquest punt es tracta de posar en valor, de nou, aquests 
espais de treball “re-productiu”, de reivindicar el retorn del treball quotidià 
a les esferes de l’espai públic, per tal d'ocupar el seu lloc a la ciutat, i que 
siga visible, digne i compartit. 

Per una banda, amb la reivindicació dels treballs vinculats a la llar com a 
valor social i productiu. Recuperar-los a l’espai públic no és només un 
triomf des del gènere, sinó que incorpora al paisatge urbà altres tipologies 
d’espais que conten més històries i poden contribuir a la qualificació 
funcional i estètica dels carrers i places. La combinació d’espais de treball 
i d’oci, com a espais que reivindiquen el plaer i l’apoderament, des d’on 
oposar resistència a les imposicions patriarcals. 

Per altra banda, amb la consideració de la importància dels espais 
productius (reproductius) com a catalitzadors dels paisatges d’identitat, 
entenent-los com a processos que promouen la transformació dels 
territoris a partir del seu potencial natural, social, econòmic i paisatgístic.  

 27_ MARTÍNEZ (1993-1994), op. cit. 
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Las mujeres, trascendiendo tanto los lugares como las envolturas de la 
identidad y transitando todos los lugares que siempre les fueron 
expropiados, van solucionando de manera creativa las necesidades de 
derechos básicos que no resuelve la cuestión formal.28 

28_ BRAIDOTTI, R. (2000), Las teorías 

del género en sujetos nómades. 
Barcelona: Paidós. 
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