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1. INTRODUCCIÓ
Camina Tamshi. Urbanisme, gènere i cooperació
Camina Tamshi és un fòrum d’intercanvi d’experiències i reflexions sobre Urbanisme, Gènere i Cooperació
entre especialistes i administracions públiques de la província de Barcelona i la regió de Tanger-Tétouan.
Camina Tamshi vol visibilitzar l’ús que les dones fan de l’espai públic i transmetre les seves necessitats
facilitant la seva participació en el debat i la presa de decisions i, per aconseguir-ho, dóna eines per
aplicar la perspecƟ va de gènere a les polítiques públiques en l’àmbit de l’urbanisme. Camina Tamshi
neix de la voluntat d’unir esforços entre administració, ciutadania i professionals de diferents disciplines,
per aconseguir una ciutat que aculli com cal totes les persones. Les entitats que participen en el projecte
són el Conseil Régional de Tanger-Tétouan, les Àrees d’Igualtat dels Ajuntaments de Gavà i Granollers,
l’estudi Montaner Muxí Arquitectes i l’Associació d’arquitectes Equal Saree amb el suport de la Diputació
de Barcelona.
Acció de visibilització de bones pràctiques urbanes amb perspectiva de gènere
La instal·lació Femme el parc s’emmarca en el projecte Camina Tamshi, més concretament en el
seminari La Ciutat de les Dones, que va tenir lloc els dies 21, 22 i 24 de novembre als municipis de Gavà
i Granollers. La Ciutat de les Dones vol donar a conèixer a professionals dels àmbits de l’urbanisme i del
gènere, i membres de les administracions públiques de Catalunya i la regió de Tanger-Tétouan bones
pràcctiques i tècniques de treball que s’han dut a terme a diferents indrets.
La instal·lació “Femme el parc” recull els resultats del taller metodològic participatiu realitzat a Gavà el
24 de novembre i té la voluntat de fer visibles les bones pràctiques que, els últims anys, el municipi de
Gavà ha desenvolupat en incorporar la perspectiva de gènere en l’urbanisme del Parc Municipal Torre
Lluch. A través de la informació que distribuïda arreu del parc convidem a la ciutadania a conèixer
alguns factors urbans capaços de facilitar el dia a dia. Això no vol dir que el parc Torre Lluc sigui perfecte
però pensem que destacar les bones pràctiques, les coses que s’han fet bé, és una oportunitat per
aprendre i poder aplicar-ho a altres llocs. Visibilitzar les bones pràctiques urbanes que s’han dut a terme
al Parc Torre Lluc significa posar en valor l’entorn proper i ajuda a entendre com l’urbanisme pot millorar
la vida quotidiana.
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2. FEMME EL PARC
Descripció del projecte
Aquesta instal·lació consta de dos apartats, un mural, format per 6 panells i 15 enganxines repartides pel
parc. Els panells mostren la informació relativa al taller metodològic participatiu que es va fer el passat
24 de novembre amb un grup de veïnes de Gavà i que ha sigut clau per a la realització de la instal·lació.
D’aquest taller, es van extreure les bones pràctiques del parc i del seu entorn que, des d’una aproximació
de gènere, s’han fet en el disseny d’aquest espai públic. Aquestes bones pràctiques estan directament
relacionades amb els 5 temes del projecte: conciliació, mobilitat, relació, autonomia i representativitat.
Les 15 enganxines repartides arreu del parc conviden als i les usuàries del parc a reflexionar sobre els 5
temes principals del projecte Camina Tamshi a través d’unes preguntes i uns codis QR que porten a un
enllaç amb una resposta oberta o un material relacionat amb el tema de la pregunta. Tota la informació
sobre instal·lació es pot trobar a la pàgina web del projecte www.caminatamshi.org. La instal·lació ha
romàs al parc durant tot el mes de març de 2015.
Descripció de la Jornada inaugural
El dia 7 de març, dins de les activitats del Març Violeta 2015, organitzat l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament
de Gavà, es va portar a terme la inauguració de Femme el parc. L’acte d’inauguració va tenir lloc a les
12h. al parc Torre Llu i va consistir en una explicació pública del projecte Camina Tamshi, del seminari La
Ciutat de les Dones i de Femme el parc en concret. A continuació es va realitzar un recorregut grupal pel
parc, aproximant-nos a les diferents enganxines distribuïdes arreu de l’espai públic i reflexionant sobre
els diferents temes que aquestes proposaven. Això ens va permetre fer una demostració de com utilitzar
el sistema de QR a través del telèfon mòbil. L’acte va coincidir amb la trobada de dones marroquines
realitzada a Gavà, pel que van assistir al voltant de 15 dones participants d’aquesta trobada. També van
gaudir de l’acte diverses veïnes i veïns de Gavà de totes les edats, que havien vingut expressament o
que en aquell moment es trobaven al parc. Van participar a l’acte la tècnica d’igualtat de Gavà, Mercè
Buxadé, la tinent d’alcalde Emma Blanco i la representant del Conseil Régional de Tanger-Tétouan Mina
Rouchati. També van assistir diferents membres del Fons Català de Cooperació. Julia Goula i Dafne
Saldaña, membres de l’Associació Equal Saree van dinamitzar l’acte, realitzat en català i francès per
facilitar la comprensió de les assistents marroquines.
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3. CONCLUSIONS
L’experiència Femme el parc ens ha servit per corroborar la importància de la sensibilització i la difusió
de les idees sobre l’urbanisme amb perspectiva de gènere entre la ciutadania. Per que la ciutadania sigui
activa i participativa i tingui capacitat de decisió sobre el seu entorn, és imprescindible que conegui el
paper de l’urbanisme i de les estratègies que permeten, a través de la incorporació de petits canvis en
el disseny de la ciutat, facilitar el dia a dia de les persones. En aquest sentit, Femme el parc, ha estat una
forma fàcil i entretinguda de donar a conèixer, de manera senzilla i per a tothom, els principis bàsics de
l’urbanisme amb perspectiva de gènere i de fomentar la reflexió sobre l’entorn proper i quotidià.
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Walking India

http://issuu.com/equalsaree/docs/walking_india_separat
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