EXPERIÈNCIES D’INCLUSIÓ A L’ESPAI PÚBLIC
Divendres 21 de novembre 2014
Sala d'actes de la Biblioteca Josep Soler Vidal, Gavà
9.30h Benvinguda i presentació.
10.00h Presentació de l’experiència de l’Ajuntament de Gavà en relació a les polítiques urbanístiques
en perspectiva de gènere.
Emma Blanco Anguera. Tinenta d'Alcalde de l'Àmbit d'Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament de
Gavà.
10.20h Espais per a la vida quotidiana. Auditoria de Qualitat Urbana amb perspectiva de Gènere.
Adriana Ciocoletto, Col.lectiu Punt 6.
10.40h Plà d’Intervenció en els Solare Buits del Casc Històric de Huesca.
Nora Arias i Borja Fermoselle, Col.lectiu ReGen.
11.00h Procés participatiu "Les dones podem fer pinya". Barri del Congost de Granollers.
Mº del Mar Sánchez Martínez. Regidora de Salut Pública, Serveis Socials, Gent Gran, Pla per a la
Igualtat, i Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
11.20h Debat.
11.40h Pausa.
12.10h Initiative régionale pour le renforcement des capacites des communes rurales de la region de
Tanger Tétouan en matière de gendre et d’égalié des chances.
Mina Rochati. Conseillère régionale du Conseil Régional de Tanger‐Tétouan.
12.30h Walking India.
Helena Cardona, Equal Saree.
12.50h Projectes urbans integrals a Buenos Aires.
Zaida Muxí, Montaner Muxí Arquitectes.
13.10h Debat.
13.30h Clausura.
TALLER METODOLÒGIC PARTICIPATIU “LES DONES FEM BARRI”
Dissabte 22 de novembre 2014
Escola Joan Solans, Granollers
16.00h Trobada i formació de grups de treball. Escola Joan Solans.
16.30h Realització del taller.
19.00h Debat i reflexions sobre el taller amb berenar. Escola Joan Solans.
TALLER METODOLÒGIC PARTICIPATIU
Dilluns 24 de novembre 2014
Barri Diagonal i Barri del Centre, Gavà
9.00h
9.30h
11.30

Trobada i formació de grups de treball. Sortida: Escola Jacme March.
Realització del taller.
Debat i reflexions sobre el taller. Sala d'actes de la Biblioteca Josep Soler Vidal.

CONFERÈNCIES

Presentació de l’experiència de l’Ajuntament de Gavà en relació a les polítiques urbanístiques en
perspectiva de gènere.
Ajuntament de Gavà
Emma Blanco Anguera. Tinenta d'Alcalde de l'Àmbit d'Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament de Gavà
Es donarà a conèixer el Manual per la implementació de la perspectiva de gènere en el projecte urbà de
Gavà una experiència que té com a objectiu dissenyar la ciutat incorporant la mirada de gènere i facilitar
la vida diària de les persones, homes i dones.
Espais per a la vida quotidiana. Auditoria de Qualitat Urbana amb perspectiva de Gènere.
Col.lectiu Punt 6
Adriana Ciocoletto
Es presentarà l’Auditoria de Qualitat Urbana amb perspectiva de Gènere (AQUG), que consisteix en una
eina d’avaluació urbana per tal de valorar si els nostres barris i ciutats responen a les necessitats de les
persones sense provocar discriminacions de cap tipus. L’Auditoria permet comprovar l’aplicació
transversal de la perspectiva de gènere a l’urbanisme, tant pel que fa a la configuració dels espais com a
la gestió, a partir de l’anàlisi integral dels aspectes socials, físics i funcionals d’un entorn urbà
determinat. La publicació té un format de manual dissenyat perquè el pugui aplicar tothom qui intervé
en les decisions urbanes (persones veïnes, professionals, entitats i administracions) i és, a més, una eina
pedagògica per a totes les persones que estudien, analitzen o treballen la definició dels espais urbans.
Plà d’Intervenció en els Solare Buits del Casc Històric de Huesca.
ReGen
Nora Arias et Borja Fermoselle
Es tracta d'un projecte dut a terme per l'equip tècnic multidisciplinari Re‐Gen, impulsat per l'Ajuntament
de Huesca. Consisteix en la revitalització del Casc Històric de Huesca a partir de l'apertura dels solars
buits, d'acord amb una mínima intervenció i la participació ciutadana.
Procés participatiu "Les dones podem fer pinya". Barri del Congost de Granollers.
Ajuntament de Granollers
M. del Mar Sánchez Martínez. Regidora de Salut Pública, Serveis Socials, Gent Gran, Pla per a la
Igualtat, i Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
L'Ajuntament de Granollers, en el marc de la Llei de Barris 2/2004 per a la millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen d'una atenció especial, va desenvolupar un Projecte d'intervenció
integral al barri Congost durant el període 2006‐2010. Aquest projecte va suposar la realització d'un
conjunt d'accions adreçades a la millora del barri des de tots els àmbits d’ intervenció: social, econòmic i
urbanístic, i tenint en compte la perspectiva de gènere.
Es va crear una Taula de treball transversal per dur a terme coordinadament les accions previstes, taula
formada per tots els serveis implicats en el treball de millora del barri Congost. Un dels objectius, des del
Centre d'Informació i Recursos per a Dones, va ser avançar en la transversalitat de gènere a nivell
municipal. L'altre, donar veu i visibilitat al coneixement de les dones a través d'una trobades on van
exposar les seves demandes i necessitats en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments municipals.
L'experiència d'aquestes trobades i el seu resultat és l'objecte d'aquesta presentació, i mostra com la
seva participació va obtenir una resposta institucional que va suposar un conjunt de canvis a nivell
urbanístic, econòmic i social, i que van millorar la vida quotidiana de tothom al barri Congost.

Walking India
Equal Saree
Helena Cardona
Una experiència sobre situacions extremes que ajuden a pensar en noves possibilitats i problemàtiques
associades amb la pràctica de l’arquitectura. La investigació analitza l’ús de l’espai públic en questions
de gènere en dos contextos diferents, urbà i rural, i amb habitants en situació de vulnerabilitat social. A
través de propostes d’estructuració urbana es potencia l’accés de la dona a l’àmbit públic i la integració
social de les comunitats més vulnerables. Aquesta experiència obre noves possibilitats per a la professió
de l’arquitectura en contextos emergents centrats en les dones com a objectiu.
Projectes urbans integrals a Buenos Aires
Montaner Muxí Arquitectes
Zaida Muxí
Metodologia pràctica aplicada al projecte urbà integral (PUI) SECHI de la comuna 8 de Buenos Aires, que
parteix de les necessitats i problemes quotidians, de l’escala pròxima de les persones per poder ser
incorporades com a part integral del projecte urbà general.

