
Moció del grup municipal de la CUP-PA, per dotar l'urbanisme 
de la ciutat d'una perspectiva feminista 

-Atès que l’urbanisme, malgrat ser considerat un espai de planificació neutre que està al
servei de tots i totes, que el seu objectiu és la planificació, en aquest cas de la ciutat, els
espais que la conformen reflecteixen el patriarcat, donant èmfasi a l’ordre que impera en la
societat actual.

«L'Urbanisme és la capacitat de l'ésser humà que li permet adaptar-se al seu entorn
transformant-lo  partint  de  les  seves  necessitats,  utilitzant  els  mitjans  i  coneixements
necessaris  per  a  aquesta  finalitat,  depèn  directament  de  la  capacitat  tecnològica,  de  la
cultura i ideologies en la que es desenvolupa, té com a finalitat ser un sistema de suport per
a les civilitzacions i el desenvolupament de societats complexes.» Ernesto Vinatier

-Atès que els límits a l’accés a la ciutat, per a les dones són:

- La manca de sensació de seguretat al carrer. 
- La por a ser agredides.
- Les agressions que es duen a terme als carrers, ja sigui amb comentaris o amb
altres tipus d’agressions, sexuals o no.
- La manca d’espais còmodes on poder alletar.

-Atès que l’estructura dels espais condicionen els comportaments que es donen en aquests
mateixos.  La  manca  d’espais  pels  treballs  de  cura,  que  actualment  desenvolupem
majoritàriament les dones, ens exclou de l'espai públic.  Els plans de rehabilitació urbana,
sovint, no tenen presents les pràctiques autogestives en els barris, com són les pràctiques
quotidianes de les dones en els espais públics que usem i resignifiquem, amb el resultat de
l’expulsió dels grups vulnerables, on les més afectades som les dones.  L’espai és clau per
entendre  la  reproducció  de  les  relacions  socials.  L’espai  urbà,  un  producte  social  en  ell
mateix, organitza la vida social  en múltiples capes de dominació i subordinació, centres i
perifèria.  La ciutat és planificada segons paràmetres aliens a la quotidianitat de les dones i
l’arquitectura es desenvolupa més enllà de qui la viu, tot generant exclusions, inseguretat,
violències,  incomoditats.  En  el  capitalisme  avançat  l’espai  és  cada  cop  més  urbanitzat,
seccionat i homogeneïtzat, i encara més, fragmentat. L'estat patriarcal que pretén dominar-
nos,  que  intenta  mantenir-nos  sotmeses,  que  ens  vol  fer  creure  que  mereixem  rebre
violència, i que en som responsables, pel sol fet de sortir quan es fa fosc. Les dones ens
troben mancades de llibertat de moviment perquè estem fora de l’hegemonia de l'home adult
i blanc. 
-Atès que tradicionalment l’urbanisme s’ha considerat una matèria neutra, és a dir, que la
manera de dissenyar els diferents espais afecta i beneficia a tothom per igual. Però, des dels
anys  70,  el  feminisme  ha  demostrat  que  això  no  és  cert  i  ha  qüestionat  aquesta  falsa
neutralitat, perquè els espais que habitem reflecteixen dinàmiques de poder, donant prioritats
a certs elements per sobre d’altres. Vivim en una societat desigual en què les persones tenim
diferents oportunitats i obligacions depenent del gènere, l’ètnia, l’edat, l’orientació sexual, les
capacitats, etc. Aquesta desigualtat es veu reflectida en la manera com es construeix l’espai i
per tant, en l’urbanisme.
-Atès que una ciutat amb perspectiva feminista es podria considerar una ciutat en les que les
dones participem en els projectes urbanístics, aportant l'experiència quotidiana. On es pensa



l'espai  públic per tal  d'afavorir  l'autonomia i  la socialització de les persones, amb espais
adaptables a les necessitats de tothom. On s'ofereix un transport públic i col·lectiu amb la
màxima diversitat possible d'opcions de mobilitat. On es generen uns equipaments amb total
pluralitat  d'usos  per  tal  de potenciar  les  relacions  socials.  Una ciutat  on els  usos  estan
totalment repartits en totes les seves zones. Una ciutat on el sentiment de pertinença i de
seguretat són ben vius en tots els racons de la mateixa. Una ciutat té perspectiva feminista,
quan és una ciutat viva. 

-Atès que la ciutat de Manresa no té actualment aquestes característiques, i que es voluntat
del consistori, quan hi hagi capacitat pressupostària, refer molts dels carrers de la ciutat que
ara per ara estan en mal estat. 

Per aquests motius la CUP de Manresa proposa els següents ACORDS:

1. En l’adequació de l’estructura de la ciutat a les necessitats de la vida quotidiana, i per
facilitar  la  realització  dels  treballs  de  cures  es  proposa la  creació  d’un  reglament  per  la
instal·lació  de  canviadors  i  espais  per  l’alletament  –  segons  m2 i  funcions  -,  tant  en
establiments privats com públics, desvinculats dels lavabos de les dones. 

2.  Crear  un  pla  per  a  dotar  als  edificis  d’habitatges  d’estructures  col·lectives  per  a  la
realització dels treballs de cures, com també el foment de la creació d’espais privats que
fomentin la corresponsabilitat en aquestes tasques.

3. Un cop publicada la moció al BOPB:
3.1 S'introduirà la  perspectiva feminista a tots els projectes de reforma urbana que es
desenvoluparan per a l'espai públic de la ciutat. 
3.2 S'elaborarà un pla per a permetre el ple accés i gaudi a tots els espais públics de
la ciutat,  especialment pel  que fa a la eradicació de totes les formes de violència
contra  aquestes.  Aquest  pla  abordaria  tant  l’assetjament  al  carrer  en  forma  de
comentaris com les agressions sexuals.
3.3 S'iniciarà un estudi sobre els carrers i parcs de la por. Aquest estudi adoptarà i
aplicarà mesures per tal de corregir-ho. 

4. Considerar els espais privats com a part de la ciutat, promocionant relacions lliures de
violències, abusos i desigualtats en aquests.

No obstant, el Ple decidirà

Gemma Tomàs Vives           GM de la CUP            Manresa,  12 de març del 2016 


