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1. Introducció
Marc de l’activitat
El Pla d’Acció Municipal 2016-2019 (PAM) estableix els objectius i actuacions
prioritàries que regiran la política municipal durant el mandat. El PAM és un pla
operatiu orientat a l’acció, un document de treball que estableix prioritats, terminis
i recursos necessaris per a cada acció. Les accions del procés participatiu del
PAM busquen la implicació ciutadana com una forma de corresponsabilització,
potenciant tant la participació de les entitats com la participació individual, a través
d’activitats més obertes, més diversificades i a peu de carrer.
“La ciutat amb perspectiva de gènere” és una activitat participativa destinada a
aportar recomanacions per les noves polítiques de transformació urbana, promovent
un urbanisme de proximitat que tingui en compte les experiències de les persones
en tota la seva diversitat i complexitat.
El paper de l’urbanisme en la vida quotidiana
La participació ciutadana és fonamental per poder planificar unes ciutats que siguin
equitatives i permetin a totes les persones desenvolupar la seva vida en les mateixes
condicions.
¿Per què realitzar tallers només amb la participació de dones? Al llarg de la
història, les nostres necessitats i prioritats com a dones, han sigut menys visibles i
han estat poc valorades. Tot i que avui en dia aquesta situació està canviant i cada
cop hi ha més dones que ocupen càrrecs de responsabilitat, són principalment
els homes els que es troben en posicions de més poder i els que prenen les
decisions. Per tant, part dels nostres coneixements, opinions i experiències no
estan representades.
El mateix passa amb el disseny de les ciutats. Qui ha planejat les ciutats fins fa
relativament pocs anys han sigut els homes, i ho han fet per a un model de persona
considerat “universal”, un model de persona que surt de casa, va a treballar i torna,
associat generalment a la figura masculina. Evidentment, aquest és un model
obsolet i les persones, avui en dia, ens movem per la ciutat d’una manera més
rica i complexa. Sobretot les dones, que tradicionalment ens hem encarregat de
les tasques relacionades amb la cura de les persones. Per tant, és important que
des de l’urbanisme s’estudï i analitzi quina és aquesta realitat, composada per una
multiplicitat d’experiències, totes diferents i totes valuoses.
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Si l’urbanisme és la ciència i la tècnica que s’ocupa de planificar les ciutats, de
dissenyar els espais públics i d’organitzar el territori, i el gènere, a diferencia del
sexe, és la construcció social d’allò que es considera masculinitat o feminitat, llavors,
incloure la perspectiva de gènere, és donar valor a tot allò que està associat a les
tasques tradicionalment femenines (que tenen a veure amb la reproducció), i posarho al mateix nivell d’importància que les tasques tradicionalment relacionades al
món masculí, com és el treball remunerat.
Què significa planificar la ciutat amb criteris de gènere?
1. Prioritzar l’escala de barri.
Entendre la ciutat com la suma de barris i resoldre’ls de manera que puguem satisfer
les nostres necessitats diàries dintre del barri o, en cas de no ser possible, amb una
bona xarxa de transport públic amb la resta de la ciutat.
2. Prioritzar les persones que caminen en front del cotxe.
Fer ciutats més amables i facilitar els desplaçaments de proximitat. Alhora es
garanteix la seguretat de totes les persones, fent especial atenció a la seguretat
dels infants, de les persones grans i de les persones amb mobilitat reduïda.
3. Barreja d’usos
Evitar els barris monofuncionals, és a dir, àrees que tenen principalment un sol ús,
com són zones exclusivament residencials, comercials o d’equipaments. Les zones
que no tenen barreja d’usos dificulten la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral.
4. Tornar el carrer a les persones, a totes!
Això s’aconsegueix amb espais públics de qualitat, que garanteixen el confort de
totes les persones i la seva diversitat respecte a l’edat, el gènere, les capacitats
físiques, l’estat de salut, etc.
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2. Descripció de l’activitat “La ciutat amb perspectiva de gènere”.
Durant els dies 22 i 27 de febrer i 3 de març es realitza l’activitat “La ciutat amb
perspectiva de gènere”, una diagnosi participada promoguda per l’àrea d’urbanisme
de l’Ajuntament de Santa Coloma amb la col·laboració tècnica d’Equal Saree.
Participants: 25, aproximadament.
El taller es desenvolupa en tres sessions:
Parlem del nostre quotidià.
Dilluns 22 de febrer. Can Mariner. 18.00h - 20.00h
En aquesta primera sessió les dones participants identifiquen els recorreguts
quotidians que fan per la ciutat i, treballant sobre plànols, parlen de les zones i de
les dificultats i avantatges que es troben cada dia.
Recorregut urbà de reconeixement.
Dissabte 27 de febrer. Plaça de la Vila. 17.30h - 20.00h
La segona activitat d’aquest taller pràctic consisteix a fer els recorreguts urbans
identificats per les participants al primer taller i verificar així els avantatges i
desavantatges de cada punt segons els criteris de l’urbanisme amb perspectiva de
gènere.
Millorem el nostre entorn.
Dijous 03 de març. Can Mariner 18.00h - 20.00h
Tercera i última activitat de reflexió sobre l’espai urbà, en la qual s’aporta el material
fotogràfic i les anotacions sobre els recorreguts que s’han fet anteriorment i
s’elaboren propostes de millora a partir del treball col·lectiu i el debat.
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2.1. Parlem del nostre quotidià
Desenvolupament de la sessió
En primer lloc, les tècniques d’ Equal Saree realitzen una introducció sobre què
és l’urbanisme amb perspectiva de gènere i quins beneficis aporta una ciutat
dissenyada segons aquests criteris per al desenvolupament de la vida quotidiana.
A continuació es realitza el taller “Parlem del nostre quotidià”, on es coneixen les
cadenes d’itineraris quotidians de les dones participants a partir de fer un llistat de les
diferents activitats diàries de cada dona i de situar-les en el plànol de Santa Coloma
de Gramenet. Es busca detectar quines activitats creen relacions de dependència
o d’interdependència i quines característiques tenen els desplaçaments entre
activitats responent a les preguntes què, quan, on, amb qui i com. El taller serveix
per reconèixer, descriure i donar valor a totes les tasques diàries de les dones en
relació al seu entorn proper (carrer, barri, municipi) per, en un futur, poder adequar
aquests espais a la realitat social del municipi. Les tasques i activitats diàries es
traslladen a un plànol col·lectiu per detectar els espais que s’utilitzen de la ciutat. Al
final del taller s’escolliran un o diversos recorreguts, els més representatius segons
les tasques i els espais més utilitzats per les dones, que es realitzaran a la propera
sessió.
22 Participants
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Programa
18.00h
18.15h
18.45h
19.15h
19.45h

Benvinguda i presentació
¿Què és l’urbanisme amb perspectiva de gènere?
Activitat 1: Llistat d’itineraris quotidians
Activitat 2: Mapeig de recorreguts
Debat i conclusions

Material necessari
Fitxa activitat 1 (Veure Annex 1.I).
Fitxa activitat 2 (Veure Annex 1.II).
Cinta adhesiva, bolígrafs, retoladors i adhesius de colors.
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2.2 Recorregut urbà de reconeixement
Desenvolupament de la sessió
Caminada col·lectiva pels espais del nostre entorn quotidià. És un exercici individual
i col·lectiu en forma de diàleg. A través d’un o diversos recorreguts de reconeixement
per diferents espais de la ciutat, s’observa i descriu l’entorn quotidià d’una forma
directa i des de l’experiència de les dones. Amb les fotografies que es prendran
durant el recorregut es descriuen tots aquells elements urbans observats que
formen part de la nostra experiència quotidiana. Les fotografies ajuden a nombrar,
classificar, establir relacions i valorar l’experiència que tenen les dones dels diferents
espais que habiten.
El punt de trobada és la plaça de la Vila, un espai central i fàcilment accessible amb
transport públic o caminant. A partir d’aquí es realitzen dos recorreguts. Un, R1,
recorre el barri del centre i l’altre, R2, recorre els barris de Can Mariner i Santa Rosa.

13 Participants
Programa
17.30h
17.45h
19.30h

Trobada a plaça de la Vila. Benvinguda i presentació
Recorreguts urbans
Final dels recorreguts i comentaris

Material necessari
Plànols dels recorreguts (Veure Annex 1.III).
Càmera fotogràfica. Mínim una per grup.
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A tenir en compte
No oblidem que aquesta activitat es fa caminant, per tant, és important vestir i
calçar còmodament.

2.3. Millorem el nostre entorn
Desenvolupament de la sessió
És una activitat de reflexió sobre l’espai urbà a partir de les fotografies i les
anotacions realitzades durant l’activitat de recorregut urbà. Amb l’objectiu de
compartir els recorreguts realitzats amb la resta de companyes, es mostren amb
un projector les fotografies realitzades i es fan comentaris sobre els punts forts i
els aspectes a millorar de cada espai. A continuació, es treballa per grups sobre
algunes fotografies escollides per les tècniques per aportar propostes de millora a
alguns espais concrets. Al final es comparteixen i es debaten les propostes amb la
resta de grups participants.
10 Participants
Programa
18.00h
18.15h
19.00h
19.45h

Benvinguda i presentació
Valoració col·lectiva a partir de les fotografies.
Propostes de millora.
Debat i conclusions

10

Material necessari
Projector i pantalla per veure les fotografies.
Plànols i fotografies dels sectors a treballar, dos per grup (Veure Annex1.IV)
Bolígrafs i retoladors.
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3. Resultats
3.1 Àmbits d’anàlisi
Els resultats s’han classificat en 5 conceptes clau (autonomia, conciliació, relació,
gestió i representativitat) que ens ajuden a entendre l’entorn urbà des d’una
perspectiva feminista.
· AUTONOMIA
L’autonomia fa referència a les qualitats dels espais que fan que aquests es percebin
com a segurs, i s’aconsegueix quan l’accessibilitat està garantida per totes les
persones, independentment de les particularitats físiques. La ciutat inclusiva ha de
garantir la mobilitat autònoma en tots els casos de discapacitats temporals i per
a les persones que utilitzen el carret de la compra o un cotxet. Hem de tenir en
compte que les persones que van a peu són la major part d’usuàries del carrer,
majoritàriament menors, gent gran i dones.
· CONCILIACIÓ
La conciliació de la vida laboral, familiar i personal és un tema important a tractar
i afecta a tota la societat, en particular a les dones ja que, majoritàriament, es fan
càrrec de la cura de les altres persones. La mobilitat, des d’aquest punt de vista, ha
de garantir els desplaçaments determinats per la cadena de tasques relacionades
amb el manteniment de la vida quotidiana.
· RELACIÓ
La relació fa referència a les qualitats urbanes que permeten la trobada, la interacció
social de la comunitat i l’ajuda mútua entre les persones gràcies a un bon disseny
dels espais i dels elements i una bona gestió de les activitats.
· GESTIÓ
La gestió és el que permet regular la mobilitat, la sostenibilitat i els recursos
energètics a la ciutat. La xarxa de transport públic, la varietat de tipologies de
transport, la seva freqüència i horaris, beneficien a les persones cuidadores si
s’adapten als desplaçaments determinats per la cadena de tasques relacionades
amb el manteniment de la vida quotidiana.
· REPRESENTATIVITAT
La representativitat té a veure amb el reconeixement i la visibilitat real i simbòlica
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de la comunitat, integrada per persones diverses. La manca de reconeixement i
visibilitat en els espai públics de la ciutat, tant de les persones que han format part
del passat com de les que formen part del seu present, i en especial de les dones
(que han estat majoritàriament invisibilitzades en la memòria històrica i quotidiana),
impedeix construir una ciutat més igualitària i justa.
3.2 Valoració general
La primera sessió de treball va servir per definir els àmbits preferents d’anàlisi, que
es treballarien a partir dels recorreguts urbans a realitzar en la segona sessió, en
funció de les prioritats de les persones participants. A continuació es fa un resum,
classificat per àmbits, dels aspectes positius i negatius detectats, tot i que no tots
ells s’han pogut treballar en profunditat al llarg de les següents sessions.
· AUTONOMIA
Accessibilitat
Hi ha un problema generalitzat al municipi en relació a les voreres. Trobem problemes
relacionats amb l’amplada de les voreres, el manteniment d’aquestes i la presència
d’obstacles. Aquests fets provoquen problemes específics a les persones grans,
que poden ensopegar-se, a les persones cuidadores, que van amb cotxet o carret
de compra, i a les persones amb mobilitat reduïda.
Es valora positivament com un tram adaptat l’avinguda Francesc Macià, el passeig
Llorenç Serra, l’Avinguda de la Generalitat i el carrer Sant Josep. Per contra, es
parla de la manca de parcs infantils adaptats, tant per a nenes i nens amb mobilitat
reduïda com per a persones cuidadores amb mobilitat reduïda. La majoria dels
comerços de primera necessitat tampoc estan adaptats, així com els contenidors
d’escombraries. S’identifiquen dificultats d’accessibilitat al carrer de la Cultura, al
carrer Torres i Bages, al carrer del Masnou i al carrer dels Segarra, degut a l’amplada
insuficient de les voreres i la presència d’obstacles. També es detecten obstacles,
arbres mal situats, al carrer Sant Just.
Seguretat
El barri de Santa Rosa es percep com a insegur, relacionant-se amb conflictes,
baralles i robatoris. Destaquen el parc dels Pins, els carrers Pons i Pons, Àngel
Guimerà, Monturiol, Sant Eduard, del Canigó, Josep Maria Huertas i l’avinguda
Santa Rosa i la zona propera al metro de Can Peixauet, incloent l’àrea de grans
equipaments entre el carrer Mossèn Jacint Verdaguer i l’Avinguda de Santa
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Coloma. El pont de Can Peixauet, tot i que és molt utilitzat pels joves per anar al
centre comercial La Maquinista es considera molt insegur. També es percep com
a insegura la part de darrera del Centre Cívic Can Mariner, a la plaça Xavier Valls.
Al centre, el passatge de Dalt de la Ciutadella es percep com insegur degut al poc
control visual i a la poca activitat.
Lavabos públics
Es valora positivament la presència de lavabos públics a la Plaça de la Vila, però
es lamenta que no hi hagi més en altres punts del municipi. També es valora la
campanya que es va fer per obrir l’accés dels lavabos dels equipaments a la
ciutadania amb la seva corresponent senyalització.
· CONCILIACIÓ
Cura, proximitat i barreja d’usos
Es valoren positivament les àrees comercials al voltant dels mercats Sagarra i del
Fondo, ja que la concentració de diferents comerços facilita la compra diària o
setmanal. Es valora també positivament els bancs o llocs per seure propers a les
àrees de jocs infantils. Per contra, hi ha una demanda general d’adequació dels
horaris dels serveis públics. L’horari de biblioteca no és suficientment ampli i no
s’adapta als períodes d’exàmens universitaris. El funcionament de la xarxa de
biblioteques municipals també genera problemes a l’hora de tornar els llibres en
biblioteques diferents. L’horari del Punt Verd és molt reduït i no s’adapta a la gent
que treballa fora de casa o té persones al seu càrrec.
· RELACIÓ
Diversitat i vitalitat
En general les veïnes de Santa Coloma que han participat a l’activitat valoren
positivament els espais de relació de la ciutat. Consideren que són agradables i
que tenen molta vitalitat i barreja d’usos. Destaquen l’Avinguda Francesc Macià,
l’Avinguda de la Generalitat, la plaça de la Vila i la Rambla Sant Sebastià com espais
d’oci i de trobada i el parc Europa, el carrer Sant Josep Oriol i el passeig de la vora
del riu Besòs com espais agradables per estar, passejar o fer esport. Tot i així,
consideren que falten més espais verds i llocs on poder portar els gossos a la zona
del centre i de Santa Rosa i, en el cas particular de la plaça de la Vila, que falta més
diversitat de paviments, sobretot paviments tous o vegetals.
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· GESTIÓ
Transport públic
En general falten modalitats de transport públic que possibilitin fer un recorregut
amb més d’una opció de transport. La connexió de Santa Coloma amb la universitat
no és bona i només es pot fer en metro, ja que no hi ha alternatives directes com
un bus interurbà.
Estacionament
La problemàtica relacionada amb l’estacionament dels vehicles provoca una opinió
contradictòria. Per un costat, els cotxes ocupen molt espai a la via pública i genera
problemes de convivència amb les vianants. Per l’altre, treure places d’aparcament,
si no es proposen alternatives, generaria malestar entre les persones que tenen
cotxe, ja que actualment és molt difícil aparcar en gran part del municipi.
· REPRESENTATIVITAT
Representació simbòlica
Les persones participants parlen amb orgull de la seva ciutat. Existeix un sentiment
d’identitat arrelat a Santa Coloma i es mantenen les relacions i les xarxes veïnals,
tan valorades en el context de globalització actual.
A continuació es pot veure el plànol de Santa Coloma de Gramenet on s’han sumat
part dels aspectes més significatius que han sortit durant el taller. Aquest plànol,
parteix del que es va elaborar per a l’informe de l’activitat “Mobilitza’t”, realitzat el
mes d’octubre del 2015. La informació reflexada, és resultat de la suma de les dues
activitats.
S’ha utilitzat el codi de dos colors, el vermell i el verd, per destacar aquells que han
sigut percebuts com a negatius i com a positius.
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Percepció
d’inseguretat

Carrers amb
forta pendent i
transport públic
poc eficient

Voreres estretes
i falta de
manteniment

Parada de metro
Singuerlín no
accessible

Bona relació entre
la plaça i l’escola

Barreja
d’usos

Manca d’il·luminació

Prioritat
vianant

Passeig agradable
per la vora del riu

Presència
d’obstacles a
les voreres

Lavabos
públics

Barreja
d’usos

Manca
d’arbres i de
bancs

Molta vitalitat.
Espais de trobada
de la ciutadania

Manca
d’il·luminació

MAPA COL·LECTIU

Percepció
d’inseguretat

Inseguretat pels
infants en les
àrees de jocs

Cruïlla perillosa

Carrers amb forta
pendent

Manca
d’il·luminació

Espais verds ben
valorats

Problemes
d’aparcament i
manca de carrils bici

Horaris no adaptats
per a la conciliació:
biblioteques i punt
verd

Emplaçament
inadequat dels
passos de
vianants i temps
de semàfors
insuficient

Hospital amb mala
comunicació amb
transport públic

3.3 Anàlisi de qualitat urbana
Els recorreguts de reconeixement urbà ens han permès valorar l’entorn proper de
les dones de Santa Coloma a través de l’experiència directa i el debat col·lectiu.
S’han realitzat dos recorreguts. Un pel barri del centre, més curt i adaptat a persones
grans, criatures i/o persones amb mobilitat reduïda. L’altre, que recorre els barris de
Can Mariner i Santa Rosa, és més llarg i menys accessible, tot i que finalment l’han
realitzat persones diverses.
A continuació, es fa una descripció visual dels dos recorreguts, indicant els punts
de parada i, amb el suport de fotografies, els aspectes positius o negatius concrets.
L’ objectiu d’aquest material, és tenir una visió global del recorregut i identificar els
petits detalls urbans que poden millorar o empitjorar el nostre dia a dia. Per cada
recorregut, s’ha realitzat també una classificació segons els conceptes claus que
tracten l’urbanisme amb perspectiva de gènere.

Final R2
Santa Rosa

Final R1
Biblioteca Central

Inici conjunt
Plaça de la Vila

Imatge 1. Plànol indicatiu dels recorreguts urbans.

R1
R2
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R1. El Centre
9 participants
Duració 1:30h
Recorregut adaptat

5.a

5.b

4

6
3
7
2

1
8
9
0

0
1
2
3
4

Plaça de la Vila
Rambla de San Sebastià
Carrer dels Segarra
Carrer dels Segarra/ Rafael de
Casanovas
Plaça de l’ esglèsia
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5
6
7
8
9

Plaça Abat Escarré
Carrer del Masnou
Passatge Dalt de la Ciutadella
Carrer de Sant Domènec
Jardins Can Sisteré

0

Plaça de la Vila

Espai multi-ús.
Festes majors,
trobades,
reivindicacions, etc

Les columnes
impedeixen la
visibilitat.

El joc de pilota
crea problemes de
convivència

Falta de manteniment de
les peces del paviment.
Forta pendent

Lavabo públic
senyalitzat i en bon
estat.
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1

Rambla de San Sebastià

Contenidors
no adaptats

Bancs per a la
trobada i el descans

Manca d’accessibilitat a
bars i comerços
Cap W.C. adaptat

Accessibilitata: rampa
per creuar el carrer

La reixa rellisca
quan plou

v

2

Carrer dels Segarra

Gran densitat de cotxes
estacionats

Voreres molt estretes

Guals en mal estat
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3

Carrer dels Segarra cruïlla amb carrer Rafael de Casanovas
Representació
simbòlica de les
dones

El fanal
obstaculitza el pas

Percepció d’inseguretat:
Manca d’il·luminació i
rentranqueig en planta baixa

Permeabilitat visual
en planta baixa
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3

Àrea de descans
en carrer amb forta
pendent
Manca de confort:
ombra i protecció
front la pluja
Manca de papereres

Passos de
vianants a nivell

Pas estret entre
pilona i fanal

4

Plaça de l’Esglèsia

La posició dels bancs
que fomenta la relació
de les persones

22

5

Plaça Abat Escarré i plaça Enamorats

Presència de
vegetació variada

Proximitat amb
escoles i altres
equipaments

l·luminació repartida
homogèniament

Diversitat d’espais
de joc i paviments

Proximitat amb el
parc infantil

Creuament sense
desivells

Protecció del parc
infantil front el trànsit:
zona 30, pilones i
arbustos

Espai de trobada
davant l’escola bressol

23

6

Carrer del Masnou

Percepeció
d’inseguretat per falta
de control visual

Voreres molt
estretes i presència
d’obstacles

7

Passatge Dalt de la Ciutadella

Fanal en alçada
que il·lumina tota
l’amplada del carrer

Relació visual amb la
plaça interior de l’auditori

Permeabilitat
visual de la tanca

24

7
Visibilitat entre la
plaça i el carrer a
través de la tanca

Espai de relació
enfront de l’escola de
música i l’Auditori.

8

Carrer de Sant Domènec

Carrer tranquil i
amable

Prioritat per a vianants
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9

Jardí Can Sisteré

Racó no il·luminat.
Percepció d’inseguretat

Proximitat amb
escoles i altres
equipaments
Parc infantil tancat dins
els jardins
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· AUTONOMIA
Accessibilitat
Tot i els esforços per paliar es problemes de mobilitat en tot el municipi, és evident
la problemàtica relacionada amb les voreres estretes, la presència d’obstacles i els
guals no “normalitzats” i en mal estat en tot el recorregut. Aquest fet provoca una
falta d’autonomia per a les persones amb mobilitat reduïda, que utilitzen carret de
la compra o van amb cotxet infantil. Concretament, els guals en mal estat, suposen
un gran perill ja que poden provocar volcament. A més, en diversos carrers, com el
dels Segarra (veure R1.2) i el del Masnou (R1.6), resulta gairebé impossible caminar
tranquil·lament per la vorera, fet que t’obliga a caminar per la calçada i còrrer els
riscos derivats que això comporta, com és la fragilitat de les persones en front els
cotxes.
La plaça de la Vila és accessible des de tots els carrers que hi arriben, encara que
una de les rampes d’accès, la que comunica la plaça amb els Jardins Can Sisteré
(R.0), té problemes d’adaptabilitat i d’accessibilitat degut a la forta pendent i a la
falta de manteniment del paviment.
La Rambla de Sant Sebastià (R1.1), tot i ser accessible al llarg del seu recorregut
(voreres amples i passos de vianants amb rampa), no ho és cap dels comerços i
bars, i conseqüentment tampoc hi ha cap lavabo accessible. Tampoc trobem en
tota Santa Coloma, cap contenidor adaptat, així com cap joc infantil adaptat. Hi ha
casos, en que l’amplada de les voreres és suficient, però que el pas lliure es veu
envaït quan s’instal·la la terrassa d’algun bar. Aquest cas succeeix al carrer dels
Enamorats (R1.5).
Seguretat
Qualitat espacial
La qualitat dels espais també influeix en la percepció de seguretat que es té dels
llocs. Els factors que més afecten són la il·luminació, la vegetació i el manteniment.
Tot i que molts dels espais públics estaven en bon estat, hi ha algun espai que no
està suficientment il·luminat, com ara, l’espai en front de l’accés a la Biblioteca
Central (R1.9). Quan és fosc, queda un racó sense il·luminar.
L’edificació, i més concretament, la configuració geomètrica de les plantes baixes
dels edificis, també té un paper molt important en la percepció de seguretat. Quan
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apareixen retranquejos, provocats pels accessos als habitatges o a qualsevol
edifici, si aquests no tenen uns bons criteris de disseny, poden provocar sensació
d’inseguretat, sobretot quan aquests no tenen il·luminació pròpia (R1.3).
Seguretat viària
Les zones d’equipaments utilitzats pels joves, criatures i gent gran propers a zones
de trànsit creen inseguretat si no hi ha prou senyalització que controli la velocitat
i invasió del trànsit. Les zones de parcs infantils són concretament delicades des
d’aquest punt de vista. La tendència és la de posar valles als parcs infantils, per tal
de protegir els infants de possibles perills, quan sovint existeixen altres mesures de
prevenció.
Entre la plaça Abat Escarré i la plaça Enamorats (R1.5), va haver-hi reivindicacions
veïnals per protegir físicament la zona de jocs del trànsit rodat. Tanmateix, des de
l’ Ajuntament es van fer sessions de sensibilització per evitar-ho, i finalment es va
optar per posar arbustos i pilones, i convertir el carrer que les separa en una via de
zona 30. Un altre cas és els dels jardins de Can Sisteré (R1.9). En aquest cas, sí que
es va tancar la zona infantil, no tant per motiu de seguretat en front els cotxes, sinó
per a separar-los físicament dels gossos.
La Rambla de Sant Sebastià (R1.1), tot i ser molt utilitzada i viscuda pels i les
colomenques, és una zona una mica perillosa per a les criatures, ja que hi ha molta
densitat de cotxes i no hi ha zones específiques reservades a l’estada i/o el joc .
Serveis públics
A Santa Coloma, hi ha dos serveis públics, el de plaça de la Vila i el del passeig
de la Ribera. Durant el recorregut es va parlar sobre el de la plaça de la Vila, on
es va destacar el bon funcionament i manteniment d’aquest. Els serveis públics,
garanteixen un ús democràtic de la ciutat i fomenten l’autonomia de les persones,
sobretot la de les persones grans i la de les que tenen problemes de salut.
· CONCILIACIÓ
Cura, proximitat i barreja d’usos
El centre de Santa Coloma, disposa d’una xarxa de serveis, equipaments i
comerços que beneficia la conciliació de les tasques diàries reproductives amb les
de l’esfera personal. Un aspecte molt positiu és la compacitat urbana, que potencia
la proximitat dels espais de relació, como parcs i places, amb les escoles infantils
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i bressols, com per exemple la plaça Abat Escarré i la plaça Enamorats (R1.5). La
primera, amb una vocació més de parc infantil, és un lloc de trobada important a
partir de la sortida de les escoles. El seu espai urbà està dissenyat de manera que
fomenta la relació i conciliació, a través de la varietat d’espais de seure i la varietat
d’oferta de jocs per a diferents edats.
La plaça de la Vila (R1.0), i els seus voltant, són també un bon exemple conciliació
gràcies a la proximitat d’usos: la relació del parc infantil amb la biblioteca, l’espai
per deixar bicicletes, la varietat de comerços i una bona connexió amb la xarxa de
transport públic. Tanmateix, el parc infantil de la plaça, resulta petit i la seva ubicació
en pendent no facilita la llarga estada al parc.
· RELACIÓ
Diversitat i vitalitat
La plaça de la Vila, és el paradigma de punt de trobada dins de Santa Coloma. La
seva ubicació central dins el municipi, la seva configuració urbana i la bona connexió
amb la xarxa de transport públic, fan que aquest punt sigui utilitzat per gairebé tots
els colomencs i colomenques. És un espai amb caràcter multi ús, fomentat per
la varietat de paviments -dur i tou-, la varietat de llocs per seure, els espais en
ombra, i on es fan moltes activitats al llarg de l’any, com les festes majors, encara
que s’expressa el desig de millora de la convivència. Moltes de las participants
coincideixen en el problema de visibilitat que generen els dos fanals centrals de la
plaça (R1.0). A part de ser un lloc d’estada, també s’utilitza com un espai de pas,
ja que la plaça connecta amb molts carrers del voltant. Les persones que més l’
utilitzen són els infants i les persones d’edat mitjana, sent els adolescents els que
menys.
Un problema generalitzat dins de Santa Coloma, és la manca d’espais per a jugar a
pilota. Com aquests són gairebé inexistents, les criatures que volen jugar a pilota a
l’espai públic, envaeixen les places, i creen problemes de convivència amb la resta
de persones.
La Rambla de Santa Sebastià també representa un punt neuràlgic dins de la ciutat
en quant a l’oci i la relació de les persones. Moltes gramanenques la gaudeixen per
passejar-se, sobretot els caps de setmana, quan la rambla, a causa de les terrasses,
s’ompla de vida. “En Santa Coloma vivimos en la calle”, afirma una participant
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del taller. Encara que és un carrer molt utilitzat, sobretot per parelles i joves, es
manifesta una manca d’espais per al joc de les criatures. La seva secció urbana,
típica de rambla, potencia el passeig i l’estar en el tram central del carrer. Al llarg
de la rambla, apareixen varis llocs per seure , molt utilitzats per la gent gran. Les
voreres laterals tenen unes característiques per al seu ús diari, relacionades amb les
plantes baixes comercials, les parades de transport públic i els contenidors.
· GESTIÓ
Xarxa viària i connexió interurbana
Per evitar la congestió urbana provocada pel trànsit, fa un temps, es van generar
unes rondes perifèriques que regulen l’accés dels vehicles a les zones del
centre. Tot i que va suposar moltes millores de trànsit, encara hi ha problemes
d’embotellament a l’inici de la Rambla de Sant Sebastià. Aquests problemes es
deuen a les ubicacions de les parades d’autobús interurbà, que a l’estar ubicades
a l’inici de la rambla, provoquen un conflicte amb la riuada de cotxes que arriben de
Barcelona pel pont de Santa Coloma i el Passeig de Santa Llorenç. Una millora que
aprecien les participants és la connexió amb Barcelona a través d’un carril bici, que
creuarà el pont i arribarà fins a la rambla.
· REPRESENTATIVITAT
Reconeixement i visibilitat de les dones
Durant el recorregut, passem per un mural (R1.3), que delimita un solar en desús.
El mural, símbol de la lluita feminista, és respectat i agrada molt a les participants.
Hi ha opinions diverses en quant a la representativitat equitativa entre homes i dones
en la nomenclatura dels carrers. Mentes algunes dones es mostraven satisfetes
amb el compromís que va fer l’Ajuntament de que tot nou espai públic tindria nom
de dona, altres es mostren la seva inconformitat argumentant que de 12 espais
nous a la ciutat, només 5 van tenir nom de dona.
Entre les participants, s’aprecia un gran sentiment de pertinença i un gran orgull de
viure a Santa Coloma.
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Massèn Jacint Verdaguer
7 Avinguda Santa Coloma
8 Can Peixauet
9 Avinguda del Banús
10 Passatge Xiprers
11 Carrer de Rosselles amb
Sant Andreu
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Parc dels Pins
Carrer del Montuniol
Carrer dels Pirineus amb Núria
Santa Rosa
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R2. Can Mariner i Santa Rosa
4 participants
Duració 1:30h

1

Mercat Sagarra

Falta carril bici i
aparcament de
bicicletes.

Horaris restringits per
accedir en cotxe.

Falta servei de
ludoteca.

Espai segur d’accés a
l’escola.

Falta espai per
a deixar cotxets
infantils.

Disseny de
bancs útil i
decoratius.
No fomenten la
relació.

Activitats el cap de
setmana al voltant del
mercat.

v

2

Plaça Catalunya

Jocs per a criatures
d’edats diferents.

Punt de relació utilitzat per
persones de diferents edats
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Desconeixement
del significat del
monument.
Falta il·luminació
a la nit

3

Plaça Xavier Valls

Aparells de gimnàstica no
utilitzats per la gent gran
Paviment tou

4

Escola Sant Just

Mur alt i opac
Edifici en desús.
Falta d’activitat
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Percpepció d’inseguretat
provocada pels racons,
per la configuració de
la rampa i per la manca
d’il·lumincació

5

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer

Escales! Pont no
accessible

Poca alçada
del pont. Falta
indicació gàlib

Falta d’il·luminació
La falta de manteniment
dóna sensació d’inseguretat

6

Avinguda de la Generalitat amb Carrer Mossèn Jacint Verdaguer

El pas de vianants no
coincideix amb rampa

El pabelló d’esports
dona vitalitat a la zona

34

7

Avinguda Santa Coloma
Percepció dinseguretat:
zona de grans equipaments
i poca barreja d’usos

Cotxes aparcats
en doble filera

8

Rotonda Can Peixauet
Bibioteca Can Peixauet,
conseguida gràcies a la
reivindicació veïnal.

Il·luminació molt alta. No
adequada a l’escala de les
persones

Poca sincronització dels
semàfors. Els vianants han
d’esperar molta estona

35

9

Avinguda dels Banús

Carrer
comercial.

C/ Àngel Guimerà:
Les voreres rellisquen i els
accesos als habitatges no són
accessibles.

10

Passatge Xiprers

Espai insegur i poc utilitzat.
No accessible, falten escales
mecàniques
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11

Carrer de les Roselles amb Carrer Sant Andreu

Els cotxes aparquen i no deixen
espai de pas a la vorera

Parada d’autobus mal situada.
Poc espai a la vorera i falta
informació.

12

Parc dels pins

Espai infrautilitzat

El pabelló d’esports talla la
comunicació amb el barri,
treu visibilitat, tanca el parc.
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12

Els nous “merenderos” són
bonics, molt utilitzats per
gent gran.

Problemes amb la
terra per la pluja.

13

Carrer de Monturiol

Punt verd: allunyat
i mal comunicat.
Horaris molt
restringits, no
adequats per la
conciliació.

Racó que dona
percpeció d’inseguretat.
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14

Carrer dels Pirineus amb Carrer de Núria

Falta d’intensitat
d’il·luminació

15

Falta d’il·luminació

Santa Rosa

Falta de varietat
de paviments i de
zones de joc.

Falta d’ombra

Proximitat amb
l’escola
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· AUTONOMIA
Accessibilitat
En diversos punts del recorregut trobem problemes amb les voreres. En general són
problemes relacionats amb l’amplada, que és insuficient, i la presència d’obstacles
(fanals i arbres mal ubicats o desnivells). A això es suma l’aparcament de vehicles
a ambdues bandes dels carrers (carrer Mossèn Jacint Verdaguer, veure R2.5),
aparcats en doble fila (Avinguda Santa Coloma, veure R2.7) o que ocupen gran part
de la vorera (carrer de les Roselles amb carrer Sant Andreu, veure R2.11). El relleu
de Santa Coloma dificulta la mobilitat i, tot i que s’han fet diverses intervencions
per millorar l’accessibilitat encara hi ha alguns punts no accessibles. Per exemple,
el passatge Xiprers (R2.10), que no compta amb rampes, ascensor o escales
mecàniques. El pont sobre el carrer Jacint Verdaguer (R2.5), tot i tenir una rampa,
acaba amb un tram d’escales. En alguns carrers amb molta pendent, com Àngel
Guimerà, les voreres rellisquen i han provocat accidents. En general, les entrades
als comerços i a alguns edificis d’habitatges no són accessibles. Aquests fets
provoquen problemes específics a les persones grans, que poden ensopegar-se o
relliscar-se, a les persones cuidadores, que van amb cotxet o carret de la compra,
i a les persones amb mobilitat reduïda.
Seguretat
Un dels factors que més influeix en la percepció d’inseguretat de les persones
participants és la manca il·luminació al llarg del recorregut. Tot i que es veu un
nombre suficient de lluminàries, la intensitat de la il·luminació és insuficient o bé
no estan enfocades adequadament per donar llum a l’àrea utilitzada pels vianants.
Alguns casos paradigmàtics són la plaça Catalunya (R2.2), el carrer Mossèn Jacint
Verdaguer (R2.5), especialment la zona del pont, i la zona al voltant dels carrers
Pirineus i Núria. El parc dels Pins (R2.12), també està poc il·luminat i a això es suma
el fet de ser un espai infrautilitzat i amb barreres visuals, com l’edifici del pavelló
d’esports, que talla la continuïtat visual de l’espai i no permet la visibilitat entre
l’interior i l’exterior de l’edifici en ninguna de les seves façanes. També generen
percepció d’inseguretat els edificis en desús o sense ús a les plantes baixes, com
és el cas de l’escola “San Justo” (R2.4), que en aquest cas s’aguditza per un gran
mur opac entre el pati i el carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Alguns passatges amb
escales són poc utilitzats i generen la percepció de “cul-de-sac” com el carrer xiprers
i les escales que donen accés a la sortida d’emergència de l’IES Terra Roja (R2.5).
Les àrees amb grans equipament i poca mescla d’usos també són percebudes com
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a insegures i s’evita passar-hi per les nits (Avinguda Santa Coloma i Can Peixauet,
R2.7 i R2.8). En canvi, la percepció de seguretat a la zona propera al metro de
Santa Rosa ha millorat a partir de la instal·lació de la comissaria de policia. Pel que
fa a la seguretat vial, a la corba de l’avinguda de la Generalitat a l’altura del pavelló
d’esports, falta visibilitat per als vianants.
· CONCILIACIÓ
Cura, proximitat i barreja d’usos
Al ser una ciutat compacta, trobem que en general tots els barris disposen de
comerços i espais de relació, cosa que beneficia la conciliació de les tasques
quotidianes reproductives amb les personals. Un factor molt positiu és que molts
espais de relació, com parcs i places, es troben propers a escoles o a un CAP,
com per exemple la plaça Catalunya o els jardins de Santa Rosa. Una cosa que
moltes persones cuidadores troben a faltar és un servei de ludoteca al mercat
o en la zona propera, ja que aquest és un servei que es dona en altres grans
superfícies comercials. Troben que això beneficiaria tant a les persones cuidadores
que han d’anar a fer la compra com a la revitalització de les parades mercat. També
es troben a faltar més lavabos públics als parcs i a les places, que actualment
només s’hi troben a la plaça de la Vila. Els horaris dels serveis públics també són
importants a l’hora de conciliar la vida personal, familiar i laboral. Les persones
joves i universitàries es queixen que l’horari de les biblioteques és insuficient i que
no s’adapta a les èpoques d’exàmens. Pel que fa al punt verd, l’horari és molt
limitat i no facilita el seu ús a les persones que tenen responsabilitats de cura o
laborals (R2.13). La seva ubicació, allunyada del transport públic i en una zona no
adaptada per la mobilitat de totes les persones tampoc en fomenta l’ús.
· RELACIÓ
Diversitat i vitalitat
Generalment, es valora positivament l’àrea de vianants al voltant del mercat Sagarra,
(R2.1) especialment en el cas del carrer de Sant Ramon, que dóna accés a l’escola.
Els bancs i l’arbrat contribueixen a constituir aquell carrer com un espai de relació
per les persones que esperen l’entrada o la sortida de les criatures. L’avinguda
de Santa Coloma es considera un espai que ha millorat recentment, cada cop
amb més vitalitat, deguda a l’augment dels comerços i a un major nombre de
persones que la transiten. Destaquen el conflicte dels jocs amb pilota, una activitat
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molt invasiva amb les altres persones que utilitzen els espais i la manca d’espais
adequats per als adolescents. En aquest sentit es valoraria positivament una major
diversitat de paviments i jocs adequats a una major franja d’edats a les places i els
parcs, especialment al nou espai sobre el metro Santa Rosa (R2.15).
· GESTIÓ
Mobilitat
La gent que ha participat, es mostra satisfeta de poder realitzar els seus
desplaçaments quotidians a peu. La mida de la ciutat i la seva compacitat urbana
ho permeten. De totes maneres, es detecten alguns problemes relacionats amb la
mobilitat a peu. Tot i que s’han fet molts esforços per millorar la “mobilitat vertical”
en els barris que tenen més pendent, a través d’escales mecàniques i d’ascensors,
encara hi ha molts carrers on la pendent és molt elevada i dificulta l’accés. De la
zona que hem recorregut destaquen el passatge Xiprers, el carrer Àngel Guimerà, el
carrer de les Roselles i el parc dels Pins. També es queixen que moltes voreres que
s’han ampliat ara es troben envaïdes per les terrasses dels bars.
Carrils bici
Els veïns i les veïnes de Santa Coloma troben a faltar més carrils bicicleta. Els que hi
ha actualment són insuficients per poder desplaçar-se amb seguretat. Es proposen
bicicletes de gestió pública, sobretot al centre i Can Mariner que és una zona més
plana. També troben a faltar aparcaments per a bicicletes arreu del municipi.
Transport públic
Les parades de bus urbà són un tema del que es parla al llarg del recorregut. Les
veïnes valoren positivament les parades amb marquesina i informació del servei,
com la que es troba a avinguda Santa Coloma, vora la rotonda de Can Peixauet.
Tot i així, encara hi ha moltes parades que no són així. Una especialment conflictiva
és la del carrer de Sant Andreu (R2.11).
· REPRESENTATIVITAT
Visibilitat
Al llarg del recorregut no hem passat per cap carrer ni plaça dedicat a una dona,
excepte els jardins de Santa Rosa. Sovint els carrers de les nostres ciutats es
dediquen a personatges que han fet contribucions significatives a la societat però,
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normalment, representen personalitats masculines. Les poques representacions
femenines fan referència a Verges o Santes. El monument de la plaça Catalunya és
obra d’una artista però cap de les persones participants als diferents tallers coneixia
què representa aquest monument ni qui n’era l’autora.
Representació simbòlica
La biblioteca de Can Peixauet és un referent de la lluita veïnal a Santa Coloma.
Totes les persones participants la destaquen com una victòria de la ciutadania i
reivindiquen que s’hagi conservat la imatge arquitectònica de l’edifici que hi havia
anteriorment.
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4. Propostes de millora
Durant la tercera sessió de treball es van buscar col·lectivament propostes de millora
per a diferents espais de Santa Coloma, centrant-nos en aquells punts que tenien
més necessitats o oferien majors possibilitats de millora. Totes les propostes s’han
elaborat a partir del treball conjunt amb les veïnes participants al taller.
4.1 Línies generals d’actuació
Habilitar àrees de joc amb pilota
La configuració dels espais pot influir en els conflictes deguts a situacions de jerarquia
o desigualtat. A Santa Coloma s’ha detectat que jugar a la pilota és una activitat que
pot resultar invasiva sobre la resta d’activitats que tenen lloc a determinats espais.
Alguns dels espais on es dóna aquesta situació són la plaça Ferran de Sagarra,
la plaça de la Vila i la plaça de l’Olimp. Aquí es proposen diferents solucions que
no requereixen la prohibició de jugar a la pilota. En primer lloc, es poden habilitar
espais específics per al joc amb pilotes, amb xarxes o límits que impedeixin que la
pilota traspassi, envaint els espais adjacents. També és important ubicar aquestes
zones de joc amb pilota o d’altres jocs motrius d’alta intensitat que puguin resultar
invasius en zones considerades perifèriques, de manera que no interrompin el pas
a altres zones de la plaça o zona de jocs, cap al carrer o cap als habitatges o
equipaments. Als espais que siguin massa petits per poder oferir àrees separades
es recomana indicar mitjançant senyalització vertical la zona més propera habilitada
per al joc amb pilota.
Potenciar la diversitat de jocs i la convivència
Les veïnes de Santa Coloma, sobretot les que tenen criatures petites al seu càrrec,
troben a faltar major diversitat d’espais i elements als llocs de trobada de la ciutat.
Especialment a les places que tenen la major part del paviment dur i pocs elements
de joc o d’ombra com, per exemple, la nova plaça sobre l’estació de metro de
Santa Rosa. Si volem potenciar la diversitat d’activitats, entre elles el joc simbòlic i
les activitats motrius de baixa intensitat, haurem de dissenyar espais preferiblement
amb paviments tous i amb textures com graveta, sorra o herba. També pot ajudar
a delimitar àrees amb activitats diverses configurar l’espai amb desnivells, diferents
alçades, textures i colors i crear zones recollides. Un bon exemple d’espai de
joc divers és la plaça Abat Escarré, dividida en dos espais a travès dels diferents
paviments (tous i durs) i desnivells. La presència diversa de vegetació i els llocs per
seure, fomenten el confort de les persones cuidadores.

44

A nivell de gestió, es proposa incorporar a les places o parcs la figura dels monitors
o monitores que actualment dinamitzen els espais d’esbarjo de les escoles quan
estan oberts fora de l’horari escolar (“Pati obert”). El paper d’aquests agents seria
fomentar la diversitat de jocs entre les nenes i els nens, mediar per facilitar la
convivència entre les diferents persones que utilitzen els espais i potenciar noves
activitats entre els i les adolescents.
Evitar racons i espais residuals o mal il·luminats
Les veïnes de Santa Coloma perceben com a insegurs els espais poc il·luminats,
amb racons o aquells que tenen poca activitat i poca diversitat de persones usuàries.
El recorregut R1, en general, és en la seva totalitat percebut com a segur i està
ben il·luminat. El punt més problemàtic és el passatge Dalt de Ciutadella, descrit
anteriorment. Tanmateix, en el recorregut R2, s’identifiquen diversos punts o àrees
fosques. Proposen augmentar la intensitat de la il·luminació a la plaça Catalunya,
el parc dels Pins i l’àrea entre aquest i el metro Santa Rosa, especialment al carrer
de Núria, que està molt fosc. L’espai al voltant del centre cívic de Can Mariner
també es percep com a insegur, sobretot l’espai estret que queda darrere de
l’edifici i també la zona de la rampa cap al carrer de les Roselles. La remodelació de
l’espai que s’està portant a terme actualment hauria de tenir en compte aquestes
qüestions. Per últim, el parc dels Pins és un espai d’oportunitat que actualment està
infrautilitzat. L’espai té una percepció molt negativa per part de la ciutadania, que
l’utilitza poc i el considera insegur. Es proposa dinamitzar aquest espai mitjançant la
programació d’esdeveniments que puguin ser multitudinaris com festes, concerts,
o altres activitats a l’aire lliure.
D’altra banda, s’han d’evitar els retranquejos pronunciats en les plantes baixes dels
edificis, com els que provoquen els accessos als habitatges, sortides de pàrquing
o altres. Aquests retranquejos generen inseguretat degut a la falta de control visual,
sobretot quan no estan correctament il·luminats. Un recurs per controlar aquesta
casuística, podria ser la d’elaborar o disposar d’un manual de recomanacions per
al disseny de les plantes baixes dels edificis quan estan en contacte amb l’espai
públic. Aquest manual, podria servir tant als equips de disseny com als tècnics i
tècniques de l’Ajuntament a l’hora de revisar els projectes.
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Facilitar les cures i el manteniment de la vida
Anar a comprar amb criatures resulta incòmode tant per les persones cuidadores
com per els propis nens i nenes. Les veïnes participants al taller proposen l’oferta d’un
servei públic de ludoteca en les proximitats del mercat Sagarra. El lloc és propici, ja
que es troba a una zona de vianants i, als voltants, hi ha diferents comerços i serveis
públics (diverses escoles i el CAP Can Mariner). Aquesta iniciativa es podria extendre
a altres zones del municipi que disposin de mercat. A nivell de gestió, es proposa
la contractació d’una o un professional responsable que pugui tenir al seu càrrec
persones en conveni de pràctiques de formacions relacionades amb l’educació.
També consideren que és important incorporar un major nombre de serveis públics
(WC) a les places i els parcs més utilitzats. Un punt que s’ha identificat com a
possible per la instal·lació d’un WC públic és vora el punt verd del parc dels Pins.
També es proposa ampliar l’horari del punt verd per que les persones que treballen
o tenen responsabilitats de cura el puguin fer servir amb facilitat.
Garantir l’accessibilitat a tots els barris
Tot i que s’han fet molts esforços per millorar la “mobilitat vertical” en els barris
que tenen més pendent, a través d’escales mecàniques i d’ascensors, encara hi
ha molts carrers on la pendent és molt elevada i dificulta l’accés. Falten escales
mecàniques en diversos punts del barri de Santa Rosa i en molts punts trobem
escales mecàniques de pujada però no de baixada. A això es suma el fet que les
voreres rellisquen en alguns punts o que són massa estretes per permetre el pas
d’una cadira de rodes o d’un cotxet. També trobem obstacles a les voreres com
desnivells, arbres, postes de la llum, o petits forats per la falta de manteniment.
Quan tenim carrers massa estrets per poder tenir voreres amb amplada suficient
podem anivellar-les amb l’espai per a vehicles i donar prioritat als vianants. En el cas
de carrers una mica més amples, quan el fet de permetre l’aparcament de vehicles
impedeix donar amplada suficient a les voreres, aquest s’hauria de fer només a
un dels costats del carrer de manera que almenys una de les voreres pugui tenir
amplada suficient per considerar-se accessible i que la ubicació de mobiliari urbà,
com fanals, papereres, arbres o altres no dificulti el pas.
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4.2 Exemples pràctics
Condicionament de l’espai de descans al carrer de la Mercè
La ubicació del banc a l’inici del carrer de la Mercè va suposar un triomf per la
reivindicació veïnal. Els veïns i veïnes, el van estar reclamant durant molt de temps,
per tal de garantir el repòs de les persones grans quan tornaven del mercat Sagarra
cap a casa seva, carrer amunt. Tot i aconseguir-ho, es poden fer petits canvis que
millorarien considerablement l’estada en aquest espai. La primera d’elles, dotar-lo
d’un arbre per generar ombra, preferiblement de fulla caduca, d’aquesta manera
s’aprofiten els rajos de sol els mesos d’hivern i ens protegim durant l’estiu. Les
veïnes consideren important també la ubicació d’una paperera i eliminar o reubicar
el pal d’electricitat de la cantonada, ja que dificulta el desplaçament normal de les
persones que van per la vorera.
L’obertura a la ciutadania del solar contigu dóna moltes possibilitats d’ús. A algunes
de les participants els hi agradaria utilitzar-lo com a hort urbà, a altres com a espai
de joc per als seus néts i nétes i també com a espai lúdic per a les associacions del
barri.
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Augment de la percepció de seguretat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer
El carrer Mossèn Jacint Verdaguer és un espai que no resulta agradable per a cap
de les participants al taller. Consideren que és un carrer que genera percepció
d’inseguretat i eviten passar per allà a la nit. S’identifiquen tres aspectes principalment
problemàtics: la il·luminació insuficient, els murs opacs i la falta d’ús a les plantes
baixes i les voreres massa estretes que no permeten el pas d’una cadira de rodes
o un cotxet. Es proposen 3 àmbits d’actuació:
Il·luminació: afegir lluminàries sota el túnel, per garantir una il·luminació uniforme. Al
llarg del carrer, pensar estratègies per aconseguir una il·luminació adequada, ja que
les lluminàries actualment situades a les façanes dels edificis no donen llum a tota
la secció del carrer.
Tractament dels murs: convocar artistes joves o locals per decorar els murs amb
murals. Es recomana que els murals donin una visió apoderada de les dones o les
persones que no compleixen el model de masculinitat hegemònic. Substituir el mur
del pati de l’antiga escola “San Justo” per una tanca o parament permeable permeti
la visibilitat entre l’escola i el carrer.
Ampliació d’una de les voreres: Prohibir l’aparcament de vehicles a una de les
bandes del carrer i aprofitar l’espai actualment ocupat per cotxes aparcats per al
pas de vianants.
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5. Recomanacions per una ciutat inclusiva
A continuació proposem unes recomanacions que puguin servir per millorar l’entorn
urbà de Santa Coloma i millorar la vida quotidiana de la ciutadania.
· AUTONOMIA
L’autonomia permet a les persones desplaçar-se per la ciutat amb llibertat
independentment de les seves característiques físiques. La població de Santa
Coloma es desplaça majoritàriament a peu i fa un ús intensiu de la ciutat. S’hauria de
millorar la infraestructura que facilita els desplaçaments a peu. Ampliar les voreres,
facilitar la pujada i baixada d’aquestes mitjançant rampes o, anivellar-les al carrer,
evitar els obstacles, situar rampes, ascensors i/o escales mecàniques per salvar
els desnivells i els pendents massa pronunciats o situar bancs a les voreres per
poder descansar entre els diferents punts del recorregut fomenta l’autonomia de
les persones grans o amb mobilitat reduida i facilita els recorreguts de les persones
cuidadores així com mares o pares que utilitzen cotxets infantils.
S’ha detectat que que els centres educatius són els que generen un major nombre
de desplaçaments interns a Santa Coloma ocupant gran part del temps en les
activitats quotidianes. La creació de camins escolars de suport a la mobilitat a peu
de les criatures fomenta l’autonomia dels més joves a la vegada que suposa més
temps lliure per les persones cuidadores.
Pel que fa a la percepció de seguretat, les zones identificades com a insegures
són aquelles amb poca diversitat d’usos o que estan infrautilitzades, les àrees amb
poca il.luminació i amb falta de manteniment o aquelles que estan dominades per
grups específics, fet que fa que la resta de persones es trobin incòmodes al passar
per aquell punt. Per evitar l’estigmatització de determinades zones, com algunes
parts del barri de Santa Rosa, es poden proposar activitats als espais públics que
fomentin la participació de persones diverses i un ús més intensiu d’aquestes àrees
(per exemple, activitats festives, familiars o per a criatures). També és important
que les lluminàries siguin adequades per tenir una bona il·luminació i que no hi hagi
elements que puguin obstaculitzar la llum, com determinats tipus de vegetació.
Les façanes cegues o els retranquejos generen sensació d’inseguretat, per una
manca de comunicació visual entre el carrer i el que hi ha darrere dels mur i per una
manca de control visual. Un altre aspecte a treballar seria la seguretat a els grans
espais verds del municipi: la vora del riu, el parc de la Bastida o el parc de Can Zam,
que són percebuts com a insegurs sobretot pels adolescents.
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· CONCILIACIÓ
Les característiques urbanes de Santa Coloma, la seva compacticitat i barreja
d’usos, faciliten la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. No obstant,
les persones cuidadores, que en el cas de Santa Coloma són majoritàriament
dones, pràcticament no disposen de temps lliure per destinar-lo a activitats de
desenvolupament personal. Disposar de serveis de guarderia o ludoteca en
biblioteques, centres d’estudis com la EOI o la UNED, mercats i àrees comercials o
altres centres de lleure o activitats per a adults, facilita la conciliació de la vida familiar
amb la personal i permet el desenvolupament personal i la disminució de la càrrega
de treball de les persones cuidadores. Com un punt a destacar, es detecta com un
problema la dificultat d’accés amb transport públic als hospitals més propers.
· GESTIÓ
Tot i que la major part dels recorreguts quotidians a Santa Coloma poden realitzar-se
a peu, la ciutadania troba a faltar una major eficiència del transport públic interurbà
i la connexió amb els equipaments propis de l’escala de ciutat, com hospitals i
la universitat. Es recomana tenir en compte els horaris i els desplaçaments més
requerits per la ciutadania i augmentar la freqüència d’aquestes línies. També és
important disposar d’una amplia franja horària de transport públic, especialment
per les persones que necessiten desplaçar-se en horari nocturn.
La congestió del trànsit i els problemes d’aparcament són una qüestió que
preocupa als veïns i a les veïnes. Potenciar l’ús de la bicicleta per trajectes de
mitjana distància podria ser part de la solució. Es proposa augmentar la xarxa de
carrils bici, prioritzant els eixos que concentren major nombre de desplaçaments i
oferir un sistema públic de bicicletes, especialment a la zona més plana del centre,
que permetria descongestionar el centre de vehicles motoritzats.
· RELACIÓ
Constatem que els veïns i les veïnes de Santa Coloma estan satisfetes dels espais
públics dels que gaudeix la ciutat. Un punt fort és la bona ubicació d’aquests en
relació als equipaments i serveis. En aquest sentit s’hauria de prestar atenció a la
connexió entre aquests i els equipaments, en referència a l’adequació de la ubicació
dels passos de vianants i el temps per creuar, la visibilitat als encreuaments, la
regulació del trànsit, etc. També es podrien millorar incorporant lavabos públics en
els parcs i les places i augmentant el nombre de bancs, sobretot a aquells espais
que fan servir persones que tenen cura de criatures o gent gran.
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· REPRESENTATIVITAT
La manca de reconeixement i visibilitat en els espai públics de la ciutat, tant de
les persones que han format part del passat com de les que formen part del seu
present, i en especial de les dones (que han estat majoritàriament invisibilitzades
en la memòria històrica i quotidiana), impedeix construir una ciutat més igualitària
i justa. Per a solucionar aquesta manca de representativitat s’han de posar en
pràctica estratègies de visibilitat de les dones a l’espai públic i establir formes de
govern que incloguin la ciutadania activa i que comptin amb la presència de les
dones en els processos de participació pública.
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6. Conclusions
Participació
La participació ha estat satisfactòria a totes les sessions de treball, tot i que ha anat
disminuint al llarg de les sessions. Moltes de les persones participants han assistit
a totes les sessions. Ha estat positiu organitzar el treball en sessions relativament
curtes (2 hores en dies laborals, 2,5 hores en cap de setmana), fora de l’horari
laboral i oferir servei de ludoteca en les sessions realitzades en espais tancats.
La participació ha sigut diversa, incloent dones d’edats molt variades (d’entre
aproximadament 20 a 70 anys) i amb situacions vitals diferents (estudiants, mares,
dones grans, dones amb mobilitat reduïda). De cara a futures activitats participatives
es podria passar una petita enquesta final sobre la conveniència dels horaris i el
desenvolupament de les sessions.
En el cas que participin a les activitats persones amb un càrrec polític es recomana
que aquestes romanguin en un rol principalment d’escolta. Si a les activitats
apareixen qüestions o es fan demandes sobre serveis o estructures que ja funcionen
o que s’estan posant en marxa des de l’administració, avaluar el funcionament dels
serveis o les estructures existents o repensar les estratègies de difusió i comunicació
entre l’administració i la ciutadania en el cas que es detecti desconeixement sobre
les noves propostes de canvi.
Contingut
L’activitat “La ciutat amb perspectiva de gènere” ha servit, en primer lloc, per
apropar l’urbanisme a la ciutadania a través de la participació directa i la introducció
de conceptes bàsics de l’urbanisme amb perspectiva de gènere. En segon lloc,
les diferents sessions han permès identificar les problemàtiques urbanes que
intervenen en el desenvolupament de la vida quotidiana, definir algunes línies de
treball per a la millora de les estructures existents, tant a nivell de disseny com
de gestió, i identificar i treballar sobre els punts especialment conflictius. De cara
a implementar futures propostes de millora, es recomana treballar a partir de la
participació en àrees concretes, implicant a associacions, entitats i a persones que
visquin, treballin o utilitzin la zona. Es recomana pactar els temps i les formes del
procés prèviament amb la ciutadania per a garantir la participació i implicació activa
de la major quantitat i diversitat de veïnes i veïns possible.
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