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L’urbanisme feminista



La vida quotidiana

Activitats que desenvolupem en el nostre dia a dia, o eventualment

En un espai compartit i amb un temps finit. 

vida quotidiana = activitats + espai + temps

Ilustració Tonina Matamalas
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La vida quotidiana des d’una perspectiva de gènere
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En el marc d’una societat capitalista i patriarcal, es prioritza l’esfera 

productiva, la mobilitat en vehicle privat, adaptant els horaris de la 

ciutat (serveis urbans, mobilitat, equipaments,...) i produint espais 

monofuncionals i no connectats que no tenen en compte els vincles 

entre les diferents esferes. 



Més complexa, sostenible i diversa

Mobilitat quotidiana de les dones

• Els desplaçaments es produeixen per 

major nombre de motius

• Desplaçaments poligonals

• Encadenen més viatges

• Recorren menys distància en cada 

viatge

• Al final del dia recorren més 

quilòmetres

• Major nombre de desplaçament a peu 

o transport públic

Coreografies de les Vides Quotidianes



Feminització de la pobresa

Mobilitat de les dones a la ciutat

Major esperança de vida 
però amb pitjors 
condicions

Violència masclista

Manca de temps i 
necessitats de conciliar 
tasques



LA MOBILITAT DES 

D’UNA PERSPECTIVA 

FEMINISTA



Mobilitat ACCESSIBLE i DIVERSA

Que respongui a la diversitat de necessitats, ritmes, cossos, estats de salut I 

nivells econòmics



Mobilitat QUOTIDIANA i DE CURES

Recorreguts funcionalment útils, multimodals, multiescalar i suport a les 

tasques de cura de persones



Mobilitat SEGURA i LLIURE
Violències masclistes, percepció de por i seguretat

Visible

Equipada

Senyalitzada

Vital Vigilada-cuidada

Comunitària



Seguretat vial, autonomia infància, gent gran, persones amb mobilitat reduïda

Mobilitat SEGURA i LLIURE



Mobilitat NOCTURNA i FESTIVA

Foto: Lara Mazagatos

Desenvolupament d’activitats productives, reproductives, de cura i d’oci a la nit, 

el cap de setmana o en dies festius



Amb el suport de:

https://issuu.com/punt6/docs/nocturnes_catala
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