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Col·lectiu Punt 6 és una cooperativa d’arquitectes, sociòlogues i urbanistes 
d’orígens diversos, amb més de 15 anys repensant els espais des de 

l’experiència quotidiana i per una transformació feminista

• Perspectiva feminista i interseccional
• Participació i acció comunitària
• Ecofeminisme
• Economia feminista i solidària

EQUIP ACTUAL:
Sòcies: Adriana Ciocoletto, Blanca Valdivia, Marta Fonseca, Roser Casanovas i Sara Ortiz Escalante
Ainara Navarrete, Magda Isard i Karina Díaz com a col·laboradores



Des de 2005 repensant els espais des de l'experiència quotidiana per a un 
canvi de prioritats i una transformació feminista dels espais.



En aquests 16 anys hem treballat en més de 130 
ciutats i pobles
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El concepte d’«interseccionalitat» ha estat introduït per feministes postestructurals i 
postcolonials per trencar amb la concepció essencialista del que significa ser dona i 

examina com s’interrelacionen els sistemes estructurals de gènere, racialització, classe 
social, identitat sexual, diversitat funcional, origen i estat migratori, creant jerarquies 

de poder i privilegis que reforcen les diferents formes d’opressió, intensificant el 
sexisme, l’heteronormativitat, el racisme, el classisme, l'homofòbia, la lesbofòbia o la 

transfòbia. 



En un món en el que la majoria de la població viu en zones 
urbanes

Les ciutats consumeixen el 78% de l’energia mundial i produeixen més 
del 60% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. 

Abasten menys del 2% de la superfície de la Terra.
ONU-Habitat



Construcció de rols de gènere

Peter de Hooch:Tarea maternal 1629-1689 / SXVIII / SXIX

FORUM 2004 Anunci

Els rols de gènere es reprodueixen en l’espai físic que s’ha pensat de manera 
excloent a partir de la dicotomia espai públic-espai privat i el binarisme home-

dona.

Construcció dels rols de gènere

Responsabilitats de la reproducció, són 
exclusivament de les dones?



Rols de gènere
Distribució del temps i les tasques

Font: Organització Internacional del Treball 2018



Gairebé el 70% de les hores dedicades al treball domèstic les realitzen dones

Rols de gènere
Distribució del temps i les tasques

Font: Gender Gaps in the Spanish Labor Market FEDEA



Font: Gender Gaps in the Spanish Labor Market FEDEA

Els homes disposen de més temps lliure diariament

Rols de gènere
Distribució del temps i les tasques



El 61,5% de les dones treballa a temps parcial sense haver-ho triat.
Només el 2% dels pares comparteix les baixes per maternitat. 

Rols de gènere
Activitat econòmica



Ciutat capitalista i patriarcal

Creixement sense límits
Acumulació capital

Ruptura vincle entorn natural
Consumisme i individualisme

Colonial i Eurocèntric
Capacitisme

InequitatsTerritorials
Nocives per a la salut



Planificació i disseny androcèntrics

L’espai urbà és l’escenari de les desigualtats i al mateix temps reprodueix les 
desigualtats. 

Així, a través de la configuració urbana s’han transmès les prioritats, rols i 
jerarquies que existeixen en la societat: quin espai tenen les vianants en les 

voreres, els espais públics i el transport són accessibles... 



Planificació i disseny androcèntrics

L’espai urbà és l’escenari de les desigualtats i alhora reprodueix les 
desigualtats.

A qui es responsabilitza de canviar nadons en els banys públics, quin tipus de 
mobilitat es prioritza l’àmbit urbà i territorial, hi ha bancs en els espais públics 

o es prioritza el transit de persones,... 



Quins equipaments?
Quins usos es prioritzen en els nostres 

carrers?

Quin mobiliari?
Quin model de 

mobilitat
Què 

Seguretat?

Quines són les prioritats en els espais?



Com es connecta el territori? Com es llegeix la diversitat 
territorial?

Com s'integren els cicles naturals?Com s'urbanitza el territori?

Com es relaciona l'urbà, el rural i l'entorn natural?



Sistema de transport que genera desigualtats



La planificació neutral i universal no existeix. La neutralitat ignora la diversitat 
social relacionada amb el gènere, origen, classe social, etnicitat, religió, identitat 

sexual i de gènere, diversitat funcional, etc. 

L’urbanisme amb perspectiva de gènere permet visibilitzar les vivències, 
percepcions i experiències de les quals són protagonistes les dones i que han 

estat sistemàticament invisibilitzades i posar en valor les tasques de la 
reproducció i les cures. 

Des del feminisme aspira a erradicar les desigualtats i trencar amb els estereotips 
de gènere.

La ciutat funcionalista vs La ciutat pròxima



La vida cotidiana

El concepte de vida quotidiana engloba el desenvolupament de totes aquelles 
activitats que desenvolupem en el nostre dia a dia o eventualment.

La vida quotidiana no es pot desvincular d’un espai compartit i d’un temps finit. 
vida quotidiana = activitats + espai + temps

Il·lustració Tonina Matamalas







COREOGRAFIES DE LA VIDA QUOTIDIANA: Diagrama de Col·lectiu Punt 6 
inspirat en La dansa de la ciutat (Jane Jacobs) i la importància de la distància 
(Franziska Ullman)

Els fluxos de la vida quotidiana



Els espais de la vida quotidiana des de la perspectiva de gènere



Les nostres ciutats i pobles s’han construït prioritzant un sistema capitalista i 
patriarcal, que no ha tingut en compte les necessitats relacionades amb la 

sostenibilitat de la vida i els vincles amb l’entorn. 

Davant això, l’urbanisme feminista posa la vida quotidiana de les persones en 
el centre de les decisions urbanes, tenint en compte la diversitat 

d’experiències i analitzant com els rols de gènere influeixen i tenen 
implicacions directes en l’ús i gaudi de les nostres ciutats i pobles. 

L’urbanisme feminista també reconeix i visibilitza que les dones han participat 
sempre d’una manera o altra en l’esfera pública i reproductiva, que les 

tasques reproductives i de cures no només es donen a l’interior de la llar, sinó 
que s’estenen a l’àmbit públic, i a més, no han de ser responsabilitat exclusiva 

de les dones, sinó una responsabilitat social i pública. 

L’urbanisme feminista aposta per transformar la societat a partir de repensar 
els espais, ja que aquests també contribueixen a configurar les nostres 

realitats quotidianes. 

Què és l’urbanisme feminista?



Des dels anys 70’ el feminisme anglosaxó estudia la vida quotidiana i l’ús dels espais 
segons el gènere. 

Si bé el feminisme coincideix amb altres corrents urbanes com l’urbanisme crític, la 
sostenibilitat, l’ecologia,...; existeix una genealogia feminista que és necessari 

reconèixer. 

En els anys 90’ convergeixen diferents treballs de grups feministes que són 
antecessors als treballs que es realitzen actualment i formen part de polítiques 

urbanes actuals: 

Per què urbanisme feminista?

Escandinaves – Infraestructures per a la vida 
quotidiana

Italianes – Polítiques del temps
Canadenques i llatinoamericanes – Ciutats 

Segures
Ciutat de Viena –Criteris habitatge i espai públic

Moltes de les aportacions des del feminisme no 
són reconegudes com a tals i corren en risc de 
ser replicades sense tots els continguts. 



1. Les cures: 
Canviar les prioritats posant la vida en el centre de les 
decisions urbanes, transitant cap a un model de ciutat 
cuidadora. Incloent perspectiva ecofeminista.

2. La seguretat i l'autonomia: 
Fer espais i ciutats segures per a totes i tots lliures de 
violències masclistes i cap a les dones.

3. La participació i l'experiència de les dones: 
Treballar des de l'experiència quotidiana de les 
persones, reconeixent i visibilitzant les vivències i 
coneixements de les dones i subjectes no hegemònics. 
Desjerarquitzar i despatriarcalitzar els espais i 
l'urbanisme.

4. La transversalitat i especialització:
Introduir diferents mirades i un abordatge integral dels

espais de vida

Eixos de treball de l'Urbanisme feminista



L’urbanisme feminista també incorpora a les reflexions sobre l’espai la visió de 
l’ecofeminisme, que uneix les problemàtiques de la crisi ambiental amb la crisi 

de les cures. 

Crisi ambiental (pic del petroli, crisi climàtica, accés a l’aigua, les substàncies químiques 
artificials d’efectes desconeguts en els éssers humans). 

Crisi de cures (translimitació de temps humans, molt especialment dels temps de les 
dones) (Grup d’Ecofeminisme, Ecologistas en Acción, 2011)

L’ecofeminisme proposa recuperar els valors de les cures per universalitzar-los i aplicar-
los a la cura dels ecosistemes (persones, societat i natura). 

1. Les cures:  Ecofeminisme



-Impacte global de les decisions locals

-Temporalitat. Impacte de les actuacions d’ara en les 

generacions futures

-Límit dels recursos (ambientals, energètics, 

territorials...)

-Experiència encarnada

-Ecodependència i interdependència

Ecofeminisme



Proposem treballar cap a un canvi de model urbà.

Et cuida

Et permet cuidar 
d’altres persones

Cuida de 
l’entorn

Et permet
cuidar-te

1. Les cures:  Ecofeminisme

Ciutat
Cuidadora



2. Seguretat des d’una perspectiva feminista
Definim la seguretat com l’autonomia i la llibertat per utilitzar els espais públics. La percepció de 
seguretat condiciona els moviments de les persones, i molt especialment de les dones. 







Violències masclistes: assetjament sexual al transport públic 



En l’urbanisme moltes vegades la seguretat s’enfoca en la prevenció del delicte contra 
la propietat privada, que és només una petita part de les coses que contribueixen a la 

nostra percepció de seguretat. La seguretat des de la perspectiva de gènere va més 
enllà i incorpora la violència masclista i la percepció d’inseguretat. La percepció de 

seguretat està condicionada per la diferència que existeix entre el tipus de violència 
que poden experimentar les persones depenent del seu sexe, gènere, edat, origen, 
etc. La por, de la mateixa manera que la seguretat, té referents i significats diferents 
per a homes i dones. La por o la percepció d’inseguretat de les dones està marcada 
per la violència exercida sobre el nostre cos sexuat i determina en gran mesura com 

les dones viuen els diferents espais, siguin domèstics, comunitaris o públics.  

Percepció d’(in)seguretat en els espais públics

Seguretat des d’una perspectiva feminista





3. Participació comunitària
La participació és imprescindible per a reconèixer i visibilitzar el que passa 
en un espai, per posar sobre el paper tot el coneixement que acumula una 
comunitat sobre el seu propi territori.



Fomentar la participació de les dones que han 
estat menyspreades tradicionalment en la 
planificació urbana com a expertes i com a 
veïnes. 

Mirada interseccional, per a incloure diferents 
subjectivitats.

Proporcionar diferents estratègies i canals per 
participar, facilitant unes condicions per la 
participació que incloguin la perspectiva de 
gènere interseccional. 

Donar suport als processos d’acció comunitària 
que sorgeixen des de la base, no imposar 
ritmes i processos des de dalt i reconèixer les 
xarxes preexistents. 

3. Participació i l’experiència de les dones



• Urbanisme des de la perspectiva feminista no és un “tema” és una 
mirada i una forma diferent de fer urbanisme

• No és suficient amb fer actuacions puntuals, cal incorporar la mirada 
integral i transversal

• Perspectiva de gènere interseccional, com a coneixement específic a 
l'urbanisme

4. Transversalitat i especialització



Emprar la interdisciplinarietat i transversalitat, 
incloent les ciències socials i la no jerarquia de 
coneixements entre persones tècniques i veïnes.

Treballar des de la perspectiva 
de gènere interseccional i la 
participació i acció comunitària. 
Analitzar la complexitat de les 
necessitats de la vida quotidiana 
vinculant activitats, temps i 
espais de les diferents esferes 
(productiva, reproductiva, 
pròpia i comunitària)

Aplicar la interescalaritat (habitatge, 
edifici, barri, ciutat, territori...) anant 
més enllà dels límits administratius i 
afavorint la continuïtat i connexió 
entre les diferents escales

4. Transversalitat i especialització



Posar la vida de les persones (des de la diversitat) en el centre 
de les decisions urbanes

Ciutat cuidadora
Proposem un canvi de model urbà i 
transitar cap a una ciutat cuidadora 
que és una ciutat que:
Et cuida
Cuida de l'entorn
Et permet cuidar a altres persones
Et permet cuidar-te

(Col·lectiu Punt 6, 2015)



La cura és “Una activitat d’espècie que inclou tot allò que 

fem per a mantenir, continuar i reparar el nostre món de tal 

forma que puguem viure en ell el millor possible. Aquest 

món inclou els nostres cossos, els nostres éssers i el nostre 

entorn, tot el que busquem per a entreteixir-lo en una xarxa 

complexa que sustenta la vida”

(Joan Tronto, 2004)

Les Cures



Amaia Pérez Orozco (2014) contraposa les activitats de cures, que 

es mouen per una preocupació per la vida aliena a la lògica del 

capital. Es refereix al conjunt d’activitats que, en última instància, 

asseguren la vida (humana) i adquireixen sentit en el marc de 

relacions interpersonals, gestionant una realitat 

d’interdependència.

Les Cures



• El moviment feminista ha situat les cures en el centre dels debats 
de les agendes públiques.

• Enfocament crític i polític dels cuidats

• Falta de reconeixement social i precarietat econòmica del treball 
de cures.

Perspectiva política i feminista de les cures



• Reconèixer que totes les persones som vulnerables, 
interdependents i ecodependents.

Perspectiva política i feminista de les cures



Diversitat de cures per a cada persona i a través del 
cicle vital



• Trencant amb essencialismes

• Corresponsabilitat social de les cures

• Superant el model de família nuclear heteronormativa. Cures més 
enllà dels llaços familiars sanguinis 

• Cures per a la vida i per a acompanyar a la mort 

• Autocura

• Autonomia i agència de les persones dependents

Perspectiva política i feminista de les cures



Condicions materials
Planificació urbana que no té en compte les necessitats de 
cures.

Perspectiva política i feminista de les cures



El 86% dels habitants de les ciutats de tot el món (2.500 milions de persones) 
estan exposats a nivells mitjans anuals de partícules fines que superen la 
directriu de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) des de 2005

Gairebé dos milions de casos d'asma infantil estan relacionats amb la 
contaminació atmosfèrica per diòxid de nitrogen provocada pel trànsit

“Barcelona supera els límits de contaminació recomanats per l'OMS” Anuari 
de la contaminació de Barcelona 2021

“A Madrid el 39% dels ingressos hospitalaris per problemes cardiovasculars i el 
13% respiratoris s'associen amb la intensitat del trànsit”
(Navarres, Diaz, Aznarte y Linares, 2020)

Salut i entorn urbà



Ciutat que ens cuida

bancs

Recorreguts peatonals

No es penalitza l’ús de 
l’espai públic



Transport Públic i espais 
d’espera

Accessibilitat en 
espais públics i a 

l’habitatge

Inversió infraestructures viaries

Ciutat que ens cuida



Ciutat que ens cuida



Ciutat que ens cuida



Ciutat que ens cuida

Espais de cura per a 
la infància o neteja



Autonomia i llibertat per a fer servir 
els espais públics

Ciutat que ens cuida



Espais d’esport i oci

Temps per a l’autocura

Equipaments cultura i oci

Ciutat que ens cuida



Gestió de residus

Gestió aigües

Vegetació urbanaCiutat que cuida l’entorn

Gestió de residus urbans



Horts urbans

Com
posta

je 
urban

o

Ciutat que cuida l’entorn



Espais diversos, permeten usos simultanis

Elements que donin suport a les cures

Ciutat que ens deixa cuidar a altres persones



Conciliació temps i tasques

Ciutat que ens deixar cuidar a altres persones







DATOS PARTICIPACIÓN



TALLER VIDA COTIDIANA



MAPEO COMUNITARIO



RECORRIDOS













Falta de accesibilidad movilidad a pie

Diversidad de transportes, desigual acceso, diferentes precios



Parada San Andrés
Parada Pequeña Inglaterra
Parada Clínica
Parada La Esperanza
Parada Puente Seco



Acceso desigual a promotora de salud

Impacto ambiental y en la salud de las industrias









“Estamos en el mundo, no en su contra” 
Ursula k. Le Guin


