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La metodologia 
de marxes 

exploratòries 
de vida 

quotidiana



Contribueix a donar resposta als reptes 
efectius que planteja qualsevol transformació 

feminista de l’espai urbà

§ Voluntat d’aportar eines concretes que poden ser
útils a altres administracions / pràctica.

§ Fruit d’exemples reals concrets: marxes anteriors
+ dutes a terme en el període 2016-2018 (Pla de
Barris).

§ Convocatòries adreçades a veïnes i treballadores.
Crida a la implicació d’una gran diversitat de
dones / interseccionalitat.

§ Participació i Empoderament.
§ Coproducció i Rendició de comptes.



Marxes Exploratòries de Vida Quotidiana 
Urbanisme amb perspectiva de gènere: necessitats de totes les persones, 
eliminant les desigualtats a l’espai públic. 

Vida quotidiana: totes les activitats que les persones porten a terme de 
manera diària per cobrir necessitats fonamentals. No jerarquitzades. 

Productives
Reproductives
Comunitàries
Personals

Marxes exploratòries 
Eina que permet fer auditories d’espai urbà a partir de
l’observació, l’experiència directa i la participació de les dones
incorporant així la perspectiva de gènere en el disseny de l’espai
urbà i les diferents veus rellevants en la seva construcció.



Marxes Exploratòries de Vida Quotidiana

OBJECTIUS DE LES MARXES 
• Assolir la incorporació de la perspectiva de gènere

en el disseny i les intervencions a l’espai urbà i
exemplificar les possibilitats de manera pràctica.

• Iniciar una experiència d’identificació de necessitats
i demandes sobre espai urbà i vida quotidiana de les
dones al seu territori.

• Dur a terme transformacions de l’espai urbà a partir
de la incorporació de les necessitats i les demandes
de les dones.

• Fer dels barris entorns més habitables, inclusius i
harmònics amb la vida quotidiana i amb les
experiències de totes les persones.

• Contribuir a la promoció i dinamització d’entitats i
grups de dones del barri/districte, implicant-les
activament en l’anàlisi i la formulació de polítiques
públiques.

LES MARXES PERMETEN...
§ Empoderar individual i col·lectivament les dones, visualitzant
el seu dret a la ciutat, a l’ús de l’espai públic i el seu paper a la
comunitat.

§ Identificar característiques físiques, socials i mediambientals,
per millorar la vida quotidiana a l’espai urbà.

§ Fer un reconeixement de l’espai i de les activitats que s’hi fan
per valorar aspectes d’autonomia i de violències masclistes.

§ Promocionar actuacions coproduïdes amb les persones que hi
viuen, treballen o en fan ús.

§Mapejar la ciutat per incorporar criteris de gènere en les
futures transformacions urbanes. Actuació MG “Urbanisme i
gènere. L’urbanisme de la vida quotidiana” – Recull 11 marxes.



FASES de les Marxes Exploratòries

A. PREPARACIÓ TÈCNICA 
o Emmarcament en procés d’intervenció urbanística (pressupost).
o Identificació grups de dones, definició elements difusió, data fase B.
o Reunions d’arrencada tècnica de territori (GUB, urbanisme, PiJ, comunitària,..).
o Calendari.
o Possibles rutes.  

B. PREPARACIÓ DE LES MARXES AMB LES DONES
o Reunió preparatòria (procés de treball, presentació espai públic i gènere, …).
o Acordar recorregut i horaris – dissenyats segons interessos i necessitats de les 

participants.
C. REALITZACIÓ DE LES MARXES

o Garantir espai de cures a totes les reunions.
o Fotos, anotacions, …

D. CONCLUSIONS
o Sessió de recollida de conclusions amb les dones.
o Sessió de treball amb agents implicats (GUB, urbanisme, PiJ, comunitària,...).
o Presentació de resultats i retorn institucional.

No es limiten al moment de la ruta. Procés de mínim de 3 mesos  

EIXOS D’UN URBANISME 
AMB PERSPECTIVA DE 

GÈNERE – CRITERIS 
D’OBSERVACIÓ 

Manual de l’urbanisme 
de la vida quotidiana: un 

urbanisme amb 
perspectiva de gènere, 

(2019)



Graella de Respostes / Solucions
Sistematització resultats de la marxa 



“Ningú trobarà allò que millor 
funciona per a les nostres 

ciutats ni manipulant models a 
escala, ni inventant ciutats de 

somni […] 
S’ha de sortir i caminar”

Jane Jacobs



Com es viu una marxa 
Fredes Gimenez i Nadia Moreno, 
Grup Les Vernedes

MARXES EXPLORATÒRIES 
DE VIDA QUOTIDIANA



Resultats de la marxa 
de Trinitat Nova
Mireia Valls, directora del Pla de Barris 
de Trinitat Nova

MARXES EXPLORATÒRIES 
DE VIDA QUOTIDIANA



Resultats de la marxa 
exploratòria de Trinitat 
Nova







Actuacions proposades pel 
grup de dones

Millora de la il·luminació

Neteja i manteniment

Millora de la percepció de seguretat

Millora de la vegetació

Millora de l’accessibilitat

Millora de la senyalització

Foment d’activitats comunitàries

Noves activitats

Resposta transversal

Districte de Nou Barris

Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

Institut Municipal Parc i Jardins

GUB

Pla de Barris Trinitat Nova

Entitats i equipaments TN

Explorar solucions complexes i poc habituals 

en el procediment de l’administració









actuacions de gestió complexa





Resultats de la marxa 
exploratòria de Trinitat 
Nova



Breu torn de preguntes/ 
reflexions

MARXES EXPLORATÒRIES 
DE VIDA QUOTIDIANA



Eines per l‘urbanisme 
de la vida quotidiana



Balanç de la Mesura de Govern 
d’Urbanisme amb Perspectiva 
de Génere, l’Urbanisme de 
la vida quotidiana
Janet Sanz, Regidora d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

EINES PER L’URBANSME 
DE LA VIDA QUOTIDIANA



EINES PER L’URBANSME 
DE LA VIDA QUOTIDIANA

Un exemple d’aplicació pràctica:
la reforma de la Meridiana
Ton Salvadó, Director de Model Urbà



L’urbanisme de la vida quotidiana:

La mirada de gènere en la 
transformació de la Meridiana



Urbanisme amb perspectiva de gènere
L’urbanisme de la vida quotidiana
Mesura de govern presentada el març de 2017

L’urbanisme amb perspectiva gènere situa la vida quotidiana al centre de les seves 
polítiques i treballa des d’una visió inclusiva per donar resposta a les necessitats i desitjos 
del conjunt de la societat, tenint en compte la seva diversitat de gènere, d’edat, d’origen i 
funcional, entre d’altres. 

El resultat: una ciutat més justa, equitativa, segura i sense barreres.



L’urbanisme de la vida quotidiana

⁻ Resoldre desigualtats
⁻ Situar la vida quotidiana al centre de les polítiques
⁻ Incorporar altres mirades i  construir el coneixement 

des de la base
⁻ Tenir en consideració la sostenibilitat i la salut
⁻ Posar en valor l’urbanisme de les petites coses
⁻ Donar resposta als problemes complexos de la societat



Accions dividides en dos grans blocs

• Actuacions transformadores a llarg termini que impacten en 
l’organització de l’estructura i en el procés administratiu, de 
forma que la visió estigui integrada en tots els àmbits de la 
Àrea d’Ecologia Urbana (formació, manual, check-list revisió 
projectes….).

• Accions molt concretes, disruptives i exemplars, que han de 
servir per a donar visibilitat i que modifiquen el model urbà. 
(Meridiana transversals, mapes de xarxa quotidiana…).











Diagnosi en els barris. Transversalitat. Eix Tedeschini-Pegàs-Olesa-
Antilles. 



Diagnosi en els barris. Transversalitat. EXEMPLE. Eix Garcilaso -
Tedeschini-Pegàs-Olesa-Antilles



ÀMBITS TERRITORIALS I GRUPS DE TREBALL

ÀREA NAVAS I SAGRERA. LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES 

CARTELL DE CONVOCATÒRIA AL PROCÉS PARTICIPATIU







Resultat procés participatiu amb perspectiva de gènere 
(transversalitat)

Grup dones:
- Eixos transversals: identificació i potenciació dels més 

importants.
- Creuaments segurs, temps semafòrics adequats per als i les 

vianants.
- Percepció de seguretat: millora de punts negres, il·luminació, 

evitar barreres, racons, incrementar l’activitat, ampliar horaris.
- Manteniment, neteja i més verd.



Espai Meridiana, eixos 
principals de creuament i 
creació de nodes. 
Puntualitzar, seqüenciar, 
relacionar, connectar, 
renaturalitar
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RECORREGUTS
I MOVIMENTS



Proposta PLAÇA- CRUÏLLA

Propostes d’encreuaments / Subàmbit Clot - Camp de l’Arpa /         Node Aragó - Rogent2 TIPUS N2b-N3

Quines respostes projectuals per a integrar la Meridiana? 

Espai vial de prioritat per a 
vehicles motoritzats

Espai vial de prioritat per a 
vianants i bicicletes 

Espai vial de restrucció





Avinguda Meridiana. Comparativa de proposta sense i amb intenció de transversalitat.  Node de creuament de Congrés i La Sagrera

CONGRÉS I INDIANS – LA SAGRERA
Garcilaso, Olesa, Tedeschini, Pegàs,  Antilles



AVINGUDA MERIDIANA comparativa de proposta sense i amb intenció de transversalitat.  Node de creuament de Navas.

NAVAS. Plaça de Ferran Reyes i Jardins de Maria Soteras Mauri





SECCIÓ. ESTAT ACTUAL

NODE
PROPOSAT DE CREUAMENT

ESPAI CENTRAL 
• PER PERSONES I 
• PER BICICLETES 
• AMB ABUNDANT VEGETACIÓ



MERIDIANA 
EXTENSIÓ NORD DE 
CANÒPIA.  Enllaç amb la 
xarxa verda del Clot. Primer

tram, jocs singulars 



MERIDIANA. Tram 
Independència  -

Aragó. Incorporació de 
jocs singulars al passeig 

central  



MERIDIANA. Tram Independència  - Aragó. 
Detall dels jocs en el passeig central



AVINGUDA MERIDIANA: NODES I ENCRUAMENTS TRANSVERSALS

NAVAS LA SAGRERACLOT



www.ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca



EINES PER L’URBANSME 
DE LA VIDA QUOTIDIANA

Presentació dels principals  
continguts del Manual d’urbanisme 
de la vida quotidiana
Ana Paricio, autora



La vida al centre:

Un manual per avaluar la 
qualitat de l’espai públic des de 
la perspectiva de gènere



Un manual d’urbanisme de la vida quotidiana

• Que no vol ser teòric sinó pràctic. Busca qualitats de l’espai i dona 
criteris objectivables que permeten comparar i construir 
coneixement.

• És una primera versió d’un treball en procés. El propòsit és anar-lo 
actualitzant i enriquint amb noves aportacions fruit de l’experiència i 
la posada en pràctica.

• Adaptat a la nostra ciutat, una ciutat mediterrània, compacta i en 
constant evolució.



Objectiu

A partir de uns criteris generals de planejament des de la perspectiva 
de gènere, fixar unes eines de diagnosi per ajudar al personal tècnic 
que redacta planejament urbanístic i al que elabora projectes d’espai 
públic i d’equipaments. 



Diagnosi

Aquest manual posa l’accent en la diagnosi prèvia a qualsevol 
projecte i en allò que suggereix aquesta anàlisi per al disseny 
posterior. És difícil intervenir sobre qualsevol espai sense conèixer 
primer les persones que l’habiten i com l’usen en el seu dia a dia. 



Observar / preguntar

S’ha dividit aquesta diagnosi en dos apartats: d’una banda, preguntar 
al veïnat i, de l’altra, observar de manera directa l’entorn i els usos 
socials que se’n fa. 

L’eina desenvolupada consta d’unes fitxes d’avaluació que ha 
d’emplenar el dinamitzador/a del taller en el cas de preguntar, i el 
tècnic o tècnica en cas d’observar.



Unitat d’anàlisi

L’urbanisme amb perspectiva de gènere incorpora l’urbanisme de la 
quotidianitat i de l’escala petita (d’anar a l’escola, acompanyar al CAP, 
xerrar amb el veïnat o comprar el dinar). En conseqüència, la diagnosi 
es fa sobre espais delimitats, de dimensions d’un tram de carrer. 



Components d’anàlisi

Façana/
Perímetre

Vials/ 
Paviments

Elements 
d’equipament
urbà

Entorn Perfil de les 
persones

Usos de 
l’espai













EINES PER L’URBANSME 
DE LA VIDA QUOTIDIANA

Breu torn de preguntes/ 
reflexions



Cloenda
Janet Sanz, Regidora d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat


