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AUDITORIA DE GÈNERE. PRIMERA FASE DE RESULTATS 

PRESENTACIÓ 

La Comissió de Seguretat i Mobilitat de data 7 de març de 2013 va aprovar impulsar la creació 

d’una comissió de treball en la què hi participin, junt a operadors municipals, representants del 

Consell de les Dones de Barcelona i d’institucions i entitats especialitzades, per tal d’elaborar 

una auditoria de  gènere, en el marc de desenvolupament del Pla de Seguretat Ciutadana de 

Barcelona (PSCB_2012-2015), i proposar les eines metodològiques que permetin incorporar en 

la gestió de la ciutat i dels seus espais públics la dimensió del gènere. 

És en aquest context que es va crear, per Decret d’Alcaldia de data 29 d’abril de 2013, la 

Comissió de Treball sobre seguretat i gènere, amb la següent composició: 

 Un/a representant de la Gerència de coordinació territorial; 

 Dos representants de les direccions de territori de districte; 

 Un/a representant de la Direcció de projectes d’Habitat urbà; un/a representant de 
Manteniment i Serveis, dependents de la Gerència d’Habitat Urbà;  

 Un/a representant de la Direcció de Serveis d’estratègia i Innovació de QV 

 Un/a representant de la Direcció del programa de dona; 

 Una representant del CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a Dones) 

 Un/a representant del Consorci d’Educació de Barcelona; 

 Un/a representant de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 

 Un/a representant/a del Departament d’Interior del Govern de la Generalitat de 
Catalunya 

 Un/a representant de la Guàrdia Urbana 

 Un/a representant de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra 

 Tres representants del Consell de les dones de Barcelona 

 La Dra. Zaida Muxí, arquitecte, professora titular de la UPC 

 EL Dr. Sergi Valera, del Departament de Psicologia Social de la UB 
 

Tanmateix, en funció de les necessitats i evolució dels treballs de la comissió, el 1er. Tinent 

d’Alcalde podrà nomenar, a proposta del Coordinador de la Comissió, representants d’altres 

serveis, administracions o organitzacions que es consideri puguin aportar la seva expertesa i 

coneixement.    

La Direcció de Serveis de Prevenció garantirà el suport i coordinació de la comissió de treball. 

La Comissió es va constituir el 22 de maig i en la seva sessió constitutiva es va proposar les 

línies de treball estructurades en dues fases inicials: 1) una primera diagnosi de l’abast de 

coneixement amb què compta l’Ajuntament sobre aquesta matèria, a completar el mes de 

juliol, i 2) una segona fase a endegar el mes de setembre que implementi les accions 

dissenyades per tal d’assolir els objectius de l’auditoria.    
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En primer lloc, s’ha dut a terme aquesta recerca de la informació existent en el si de 

l’organització municipal, per tal de detectar-ne les potencialitats i les mancances (què sabem i 

què no sabem), però també les oportunitats de coneixement que aporta la informació existent 

o prevista: què podríem saber i no sabem. Un cop completada la diagnosi, i detectats els punts 

febles del coneixement i la praxi sobre la matèria, s’han explorat i dissenyat les actuacions 

possibles per tal de millorar la vivència de la seguretat tenint en compte l’existència o no de 

fets diferencials en funció del gènere. 

L’Auditoria, i per tant aquest informe, es focalitza sobretot en l’espai públic i presenta una visió 

comprensiva de seguretat que inclou tant aspectes de convivència, com d’il·lícits penals, 

intervencions policials, de la mobilitat o dels usos dels espais públics. Igualment,  s’ha realitzat 

recerca en l’àmbit de la documentació bàsica d’urbanisme i planejament i projectes urbans  

per tal de cercar informació que atorga particular rellevància als aspectes de percepció i 

vivència tranquil·la a l’espai públic per part d’homes i dones.  

Tot i la importància de la xacra de la violència masclista, aquests són aspectes molt treballats 

per l’Ajuntament i d’altres operadors públics que compten a més amb circuits, protocols i 

informació prou consolidats. És aquest el motiu pel qual violències específicament adreçades a 

les dones com ara la violència masclista o l’explotació sexual no són objecte d’atenció 

prioritària d’aquesta Auditoria. 

S’han contemplat quatre grans àmbits en aquesta recerca del coneixement existent dins 

l’organització municipal: 

1. Victimització i dades policials 

2. Hàbitat Urbà 

3. Mobilitat 

4. Qualitat de vida i Serveis a les persones 

Com a primer pas ens posem en contacte amb el Centre d’Informació i Recursos per a les 

Dones, un organisme municipal que recentment ha modificat la seva orientació i ha passat de 

prestar atenció directa a les dones de la ciutat a ser una eina de promoció de la transversalitat 

en les polítiques de gènere i de suport a l’organització en aquest àmbit. És per això que és 

valora de manera molt positiva la possibilitat de col·laboració mútua en aquesta Auditoria de 

Seguretat i Gènere. Aquesta col·laboració es pot estendre a diversos aspectes, entre els quals 

destaquem: 

- Col·laboració mútua en la coherència interna del Pla d’Igualtat Real i Efectiva entre Dones i 

Homes 2012-2015  -en els aspectes relatius a convivència, espai públic i seguretat- i el Pla 

de Seguretat Ciutadana de Barcelona (PSCB_2012-2015), en els aspectes referents a la 

igualtat i no discriminació. 

- Col·laboració en el desenvolupament del PSCB. El plantejament de l’auditoria de seguretat 

i gènere s’emmarca en el Pla de Seguretat Ciutadana de Barcelona 2012-2015, que recull 10 

accions específicament adreçades a la seguretat de les dones junt amb un eix que vetlla per 
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la transversalitat de la seguretat en les polítiques de gènere i un altre per tal de garantir la 

convivència tranquil·la en l’espai públic. i implementació dels respectius Plans. 

Així mateix,  s’han endegat altres vies de col·laboració, entre elles l’anàlisi segons gènere de 

l’Enquesta de Victimització de Barcelona de 2013 que es comentarà més endavant. 

Igualment, el CIRD informa del desenvolupament del projecte d’informe de Condicions de Vida 

de les Dones de Barcelona. Aquest projecte inclourà per primer cop una anàlisi des de la 

perspectiva de gènere, complementant-lo amb dades qualitatives provinents d’altres 

organismes i de dades qualitatives de dones que han participat a través dels PIAD i de 

persones expertes. Està prevista la seva presentació pel primer trimestre de 2014. 
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1. SEGURETAT CIUTADANA 

Hi ha dues grans fonts de coneixement de la seguretat ciutadana i de l’impacte del delicte en 

una determinada població; per una banda, les dades i els registres policials; per altra, les 

enquestes de victimització. Cadascuna d’elles recull realitats diferents, i presenten 

característiques pròpies amb els seus avantatges i els seus inconvenients. Les dades policials 

informen de tots els fets delictius que els ciutadans i ciutadanes han posat en coneixement de 

la policia, en forma de denúncia a la policia o als jutjats; però és clar que no tots els delictes –o 

el fets que les víctimes viuen com a delictius- acaben en una denúncia al jutjat, i en aquest 

sentit les enquestes de victimització permeten mesurar de manera sistemàtica les experiències 

de victimització i per tant ofereix l’aproximació més real a l’extensió de la delinqüència entre la 

població. A banda, pel que fa a la dimensió subjectiva, només a través de l’enquesta podem 

conèixer els sentiments d’inseguretat que la victimització i altres problemes de seguretat 

generen entre la població. Repassem aquí la disponibilitat d’informació en aquests dos 

sistemes de coneixement. 

1.1. DADES POLICIALS 

En aquest moment, si bé es recull la variable de gènere en els registres policials, no es realitza 

una explotació directa d’aquesta variable i per tant no es habitual, en les estadístiques 

policials, conèixer l’impacte de cada tipologia de delicte denunciat per homes o dones. Tot i 

així, es va demanar a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, com a titulars del sistema 

d’informació policial (NIP-SIP), la presentació de les dades públiques de seguretat, 

incorporades al Pla de Seguretat Local de Barcelona, de manera desagregada per gènere; tasca 

que en no estar incorporada en els requeriments del sistema estadístic del NIP-SIP ha calgut 

fer quasi manualment, mes a mes. En aquest sentit, i vista la importància de treballar en la 

incorporació de la variable de gènere d’una manera que permeti la seva explotació 

sistemàtica, s’inicien contactes amb els Mossos d’Esquadra per tal d’establir canals de 

comunicació fluïts i d’avançar en la incorporació del gènere en la recollida de la informació 

policial.   

Pel que fa a la Guàrdia Urbana, tampoc no registra aquesta variable en els sistemes 

d’informació, ni en l’àmbit de les denúncies, ni en el de la demanda ciutadana. Així, és 

possible obtenir, gràcies als sistemes d’intel·ligència de negocis, dades de demanda i d’activitat 

desagregades a nivell cronològic (per dia, hora, mes, any...), temàtic o territorial, però no és 

possible saber quants demandants o demandats són homes i quants dones, i si els motius de la 

demanda o de la denúncia són significativament diferents segons el sexe. De fet, no 

s’incorpora cap variable sociodemogràfica, fet que impedeix realitzar una anàlisi de la 

demanda o dels impactes en funció del gènere o de l’edat.  
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1.2.  ENQUESTES DE VICTIMITZACIÓ 

L’Enquesta de Victimització i d’Opinió sobre la seguretat de Barcelona, estudi que es porta a 

terme des de 1984 a la ciutat de Barcelona, ampliat l’any 1989 a l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona  i des de l’any 2000, en una operació estadística conjunta amb el Departament 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya en el que es coneix com Enquesta de Seguretat 

Pública de Catalunya,  permet analitzar de manera evolutiva la seguretat a nivell local en totes 

les seves dimensions. Permet obtenir un retrat de la seguretat a Barcelona amb dades precises 

i actualitzades, una informació de gran valor estratègic a l’hora de contribuir a orientar la 

gestió municipal. L’Enquesta es focalitza en dos grans àmbits; per una banda, la dimensió 

objectiva de la seguretat, recollint els principals fenòmens delictius que afecten la població 

barcelonina i aportant informació tant de les característiques dels fets delinqüencials com de 

les seves víctimes; par altra banda, la dimensió subjectiva, recollint les opinions de la 

ciutadania sobre aspectes bàsics com el grau de seguretat percebut en els entorns quotidians 

o l’eficàcia de l’acció policial. 

En aquests anys sols en comptades ocasions (la darrera, al 2005) s’ha desenvolupat anàlisi des 

de la perspectiva de gènere. A partir de l’operació de 2012, en coherència amb l’explicitat en el 

Pla de Seguretat Ciutadana de Barcelona 2012-2015, s’ha incorporat en el corpus analític de 

l’enquesta la perspectiva de gènere. Anàlisi que ha permès conèixer la prevalença dels delictes 

més habituals entre la població barcelonina i caracteritzar la influència de la variable del 

gènere en la distribució delictiva, i, igualment conèixer la percepció de la seguretat a la ciutat i 

al barri, i si existeixen diferències entre la percepció de seguretat que tenen les dones de la 

que tenen els homes, així com analitzar quines són les variables més importants que incideixen 

en aquest indicador.  

L’anàlisi ens ha permès conèixer dades rellevants per a l’estudi de la seguretat ciutadana. La 

major victimització en els darrers anys està vinculada a delictes en què les víctimes són 

majoritàriament dones, com ara furts i intents de furt, i d’altra banda el col·lectiu de dones 

joves (de 16 a 25 anys) es el col·lectiu que més ha vist incrementar el seu índex de 

victimització.  

Davant d’això, s’ha sol·licitat als responsables dels sistemes d’informació de la Gerència 

de Prevenció, Seguretat i Mobilitat la valoració dels requeriments tecnològics necessaris i 

l’impacte econòmic que suposaria introduir la variable de gènere en les bases de dades 

policials. Entenem que seria una acció aconsellable en un moment en què s’estan 

generant projectes de representació numèrica i cartogràfica de fenòmens que es 

nodreixen en bona part de les bases de dades policials, com ara el BIMAP de sorolls o el 

sistema TAMBOR de registre i gestió de conflictes 
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Les tendències de la darrera Enquesta de Victimització apunten una progressió en l’increment 

dels delictes contra la seguretat personal,  especialment delictes no consumats com ara intents 

de robatori de bossa i cartera o de telèfon mòbil que afecten majoritàriament les dones. Altres 

tendències són l’augment en la victimització dels domicilis, en què seria convenient reforçar la 

prevenció en els casos de les persones grans que viuen soles; és important recordar que, 

d’acord amb el padró municipal, al 2012, al 19,3% del total de les llars hi viu una dona sola, i 

d’aquestes, en el 9% es tracta d’una dona de 65 i més anys, enfront d’un 11,6% i 2,9% 

respectivament en el cas dels homes. La xifra presenta una tendència al creixement, i afegeix 

al gènere un nou criteri de vulnerabilitat com és l’edat. 

 

Les dades de l’Enquesta formen part de la difusió pública d’indicadors de seguretat que es fa 

anualment –a través de l’Anuari Estadístic de la ciutat-. Els indicadors públics de seguretat 

s’utilitzen també per fer el seguiment del Pla de Seguretat, un sistema d’indicadors que fins ara 

es desagregaven únicament a nivell territorial. A partir de 2012, aquesta cistella pública 

d’informació s’ha ampliat amb la informació desagregada per sexe. Hi ha indicadors, com ara 

els d’Enquesta, on aquesta informació està disponible i només cal explotar-la; en altres casos, 

cas de les bases de dades policials o dels registres d’activitat, caldrà fer un esforç addicional, 

tal i com s’ha explicat. 

 

Hi ha dos altres grans enquestes sobre violències, més delimitades quant a l’àmbit d’estudi i 

liderades pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que són de gran interès 

per a l’anàlisi de la prevalença de fets violents contra les dones i les noies: 

 De l’Enquesta de Violència Masclista se n’ha fet, fins ara, una única edició, l’any 2010, 

i la Direcció de la Dona de l’Ajuntament de Barcelona va encarregar una explotació 

específica de les dades de la ciutat que aportava un panorama relativament 

Aquestes tendències reforcen la opció presa l’any 2012 en relació a l’anàlisi de gènere en 

les edicions de  l’Enquesta de Victimització, tasca que enguany s’encomana al CIRD, 

depenent de la Direcció de Dona, amb l’objectiu de reforçar les sinergies existents dins 

l’organització municipal en aquest àmbit i fer confluir en un mateix projecte els 

coneixements en els àmbits respectius de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat i 

de la Gerència de Qualitat de Vida, mitjançant les respectives Direccions de Serveis de 

Prevenció i Direcció de Dona.  Es preveu tenir els resultats d’aquesta anàlisi el mes de 

novembre. 

Els indicadors públics de seguretat són els que s’utilitzen per fer seguiment del Pla de 

Seguretat de Barcelona 2011-2015, així el sistema d’indicadors del Pla també tindrà en 

compte aquesta desagregació dels indicadors (fins ara, només es desagregaven per 

territori).   
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preocupant en aquest tema; l’extensió de la violència masclista es mostrava molt més 

àmplia del que es suposa (gairebé una de cada tres barcelonines havia patit una 

agressió masclista d’especial gravetat al llarg de la seva vida), si bé alhora apuntava un 

increment del rebuig social cap el fenomen.  

Trobem també apunts d’informació sobre violència masclista a l’Enquesta de Salut 

Pública de Barcelona, que va fer dues preguntes a  les dones entrevistades, sempre 

que la seva parella no estava present; Un 3,5% va contestar que coneixia algú del seu 

entorn immediat que estava patint algun abús o maltractament físic per part de la seva 

parella, i un 1% (20 dones) va declarar que havia patit un abús o maltractament físic 

per part de la seva parella l’any anterior a l’entrevista 

 El curs 2011-2012 es va realitzar la tercera edició de l’Enquesta de Convivència 

Escolar, que permet l’anàlisi d’un fenomen emergent que afecta les franges més joves 

de la població ja que estudia l’impacte de fenòmens violents entre els alumnes de 

l’educació secundària. Des de la Direcció de Serveis de Prevenció s’ha demanat una 

explotació dels indicadors de l’Enquesta per les principals variables 

sociodemogràfiques de la mostra –entre les quals, òbviament, el sexe- corresponents a 

Barcelona, per tal de conèixer la prevalença dels conflictes i la violència entre la 

població més jove de la ciutat. L’Enquesta permet, a més, aproximar-se al coneixement 

d’un fenomen de diagnosi complexa com és el cyberbulling o l’assetjament mitjançant 

l'ús d'Internet, tecnologies interactives i digitals o telèfon mòbil.   

Les dades són d’especial interès no només perquè afecten una població vulnerable i en 

procés d’adquisició d’hàbits i valors de convivència, sinó també perquè els resultats a 

nivell de Catalunya apunten un lleuger increment de les agressions verbals i físiques de 

caràcter sexual, fenomen clarament dirigit envers les noies. 

Segon informacions del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, 

properament es faran públiques aquestes dades i en podrem tenir accés.  

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Internet
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tecnologies
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A8fon_m%C3%B2bil
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2. HÀBITAT URBÀ 

El disseny i la gestió de l’espai públic és una gran eina per actuar a favor del gaudi equitatiu i 

tranquil de l’espai per part d’homes i dones, i en aquest sentit és un objecte preferent 

d’atenció d’aquesta  auditoria. Es detecta a més com un àmbit amb importants oportunitats 

d’actuació, en tant que el discurs de gènere no es troba incorporat en les polítiques 

urbanístiques municipals. Una recerca de la paraula gènere al compendi de guies, manuals i 

plans relacionats amb urbanisme, realitzada per la Gerència d’Habitat Urbà, no ha ofert cap 

resultat, símptoma de la manca de sistematització en la incorporació d’aquesta perspectiva als 

documents que han d’informar el planejament urbanístic de la ciutat. Per contra, en la recerca 

de la paraula seguretat, hom hi troba nombroses referències; això ens fa suposar, junt a 

l’observació de camp realitzada en alguns espais públics construïts en els darrers anys-, que tot 

i no estar incorporada en la cultura normativa urbanística de la ciutat i del país, la dimensió 

gènere es pot estar, encara que de manera encoberta, dimensionant. En tot cas, es una 

qüestió que caldrà analitzar amb més detall, ja que hi ha aspectes que, tot i estar vinculats a la 

càrrega perceptiva sobre l’espai públic com son la il·luminació, el mobiliari, l’accessibilitat, o la 

neteja, no es veuen reflectits en l’àmbit normatiu o dels requeriments explícits. 

En tot cas, i com a pas encoratjador, la Comissió tècnica de projectes constituïda mitjançant 

Decret d’alcaldia de 17 d’abril de 2012 ha incorporat com a criteri bàsics per als projectes 

urbans municiapls -tot i que caldrà desenvolupar-los-, la percepció d’inseguretat. 

2.1. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

El disseny de l’espai públic amb criteris de seguretat es troba estandarditzat i recollit a 

documents tècnics europeus, com la CEN/TR 14383.  

 

A hores d’ara, s’ha arribat als següents acords entre ambdues gerències: 

1.- Comprovar si el concepte de seguretat en l’espai públic esta recollit en els documents que 

des d’Hàbitat Urbà s’han desenvolupat com a procediments de gestió de l’espai públic, com 

ara: 

- Protocols per la tramitació de projectes i recepcions d’obres 

- Criteris per a la redacció d’avantprojectes 

- Principis dels projectes de l’Ajuntament de Barcelona 

La gerència d’Hàbitat Urbà en coordinació amb la gerència de Prevenció, Seguretat i 

Mobilitat ha previst, per aquesta tardor, la realització de sessions de treball en les quals 

compartir coneixements i avançar en la inclusió de criteris de prevenció i seguretat en 

el disseny de l’espai urbà, actuació contemplada en el Pla de Seguretat Ciutadana de 

Barcelona 2012-2015. 
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- Manual de qualitat de les obres 

- Instrucció dels elements urbans 

- Pla Director d’Il·luminació (PDI) 

2.- Incorporar el Decàleg, conegut com a Declaració de Montreal1,  en la redacció del 

document dels criteris per a la redacció d’avantprojectes. 

3.- Plantejar Jornades de treball entre les Direccions de projectes, de manteniment, de 

prevenció i la Guàrdia Urbana.  

 

   

2.2. ENLLUMENAT 

El Pla Director d’Il·luminació de la ciutat de Barcelona, aprovat el 2012, donava noves 

directrius per a millorar la il·luminació de la ciutat amb aspectes rellevants per a la seguretat 

com ara combatre la monotonia cromàtica, millorar la il·luminació dels vianants o treballar en 

la compatibilitat de l’arbrat i la il·luminació.  La seguretat s’esmentava com a segon tema 

rellevant en la presentació del Pla, i es va convidar la Direcció de Serveis de Prevenció, si bé en  

les fases finals de redacció i tancament- a fer aportacions al Pla.  En aquest sentit, es va 

transmetre la importància dels factors lumínics en el reforç de la percepció de la seguretat, i en 

la importància de parar atenció ens aquests aspectes en les actuacions que el departament 

porta a terme, sovint a demanda dels districtes municipals o d’altres operadors. 

2.3. ACTUACIONS RELACIONADES AMB L’ESPAI PÚBLIC, LA SEGURETAT I EL GÈNERE INCLOSES EN 

ELS PROJECTES DE LA LLEI DE BARRIS A LA CIUTAT. 

La llei 2/2004 de millora de barris, àrees urbanes i viles,  coneguda com a Llei de Barris, va 

donar impuls al a regeneració de barris amb necessitats específiques, impulsant polítiques 

                                                           
1
 La Declaració de Montreal recull un seguit de criteris proposat en el 1er seminari Internacional de seguretat de les 

dones, realitzat l’any 2002, entre aquests criteris la Il·luminació, la barreja d’usos en els espais públics, 
l’accessibilitat, la visibilitat, la consciencia de poder veure i ser vista, son alguns que a hores d’ara s’han transformat 
en criteris generals recollits a més per UNIFEMDona i d’altres organitzacions que treballen la dimensió gènere i 
ciutat. 

Per tal de recollir informació actualitzada i de qualitat que serveixi de base de treball 

per a les reunions amb Hàbitat Urbà, s’ha previst la recollida de dades en observació 

directa per part de les patrulles de la Guàrdia Urbana en  espais seleccionats i 

distribuïts geogràficament en els 40 sectors policials operatius (SPO), en horaris de dia i 

nit. Aquesta recollida ha de servir per facilitar la comprensió de quins elements 

urbanístics entorpeixen o, en sentit contrari, afavoreixen un bon ús de l’espai públic i, 

indirectament,  la percepció de confort i seguretat. 
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urbanes en un marc d’actuació que recollia una sèrie d’àmbits d’actuació i de criteris 

d’intervenció ne les projectes. En aquets sentit, la llei preveu que els projectes continguin 

intervencions en diversos aspectes, entre els quals, el que s’ha conegut com a punt 6:  l’equitat 

de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.  

Cal pensar doncs que aquest context normatiu és un marc adequat per a la implementació de 

mesures que garanteixin l’ús tranquil de l’espai públic per a tothom, així com per implicar les 

dones en la configuració de l’espai públic que ha de ser pensat des de múltiples necessitats. 

 S’ha contactat amb els responsables de la coordinació de les diferents lleis de Barris que s’han 

aplicat a la ciutat des del 2004 fins enguany, amb l’objectiu de comprovar si el contingut dels 

projectes de la llei incloïen actuacions relacionades amb la millora de la seguretat de les dones 

a l’espai públic.  

Entre 2004 i 2010 (darrer any de convocatòria de projectes de la llei), nou zones de la ciutat –

els projectes no coincideixen exactament amb les delimitacions administratives dels 73 barris 

de la ciutat- han estat inclosos en la Llei de Barris i han rebut finançament per dur a terme 

actuacions urbanístiques i altres projectes adreçats a millorar la cohesió i l’equitat social.  

En aquests nou barris, s’han planificat –i executat en la majoria de casos- un total de 34 

actuacions incloses en el punt 6 de la Llei, i que per tant tenen com a objectiu estratègic 

garantir l’ús equitatiu de l’espai públic i dels equipaments ciutadans. L’anàlisi i el buidatge dels 

diversos projectes permet concloure que, d’aquestes 34 actuacions incloses en el punt 6, 

només tres presenten una vinculació directa amb la seguretat: 

1) Barri de Roquetes (convocatòria de 2004).  

Supressió d’espais generadors d’inseguretat. No disposem, de moment, d’informació sobre 

aquesta actuació. 

2) Barri de Poble Sec (convocatòria de 2005). 

Millores de prevenció i seguretat a la zona de la Satàlia. Degut a la configuració urbanística 

de l’àrea, on a més es localitzen dues escoles i alguns equipaments cívics, i a les repetides 

queixes dels veïns i veïnes de la zona sobre la sensació d’inseguretat, es duen a terme tres 

actuacions adreçades a enderrocar murs que dificulten visibilitat i accessos, així com a 

millorar l’enllumenat i el desbrossament de la zona. 

3) Barri de La Bordeta (convocatòria de 2007) 

Veure els ulls amb barris de dona: projecte de planejament participatiu de reforma d’un 

carrer del barri mitjançant un taller amb dones del barri que aporten llurs propostes, 

recollides en la seva pràctica integritat en la reforma de l’àrea. Les propostes fan 

referència a il·luminació, amplada de voreres, etc., i la via esdevé posteriorment l’eix 

principal del camí escolar del barri. Ens trobem a l’espera de rebre informació més 

detallada d’aquesta experiència. 
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Cap d’aquestes accions ha estat avaluada fins aquest moment. En aquest sentit, l’aplicació 

d’aquestes mesures hagués estat una bona oportunitat per mesurar l’eficàcia de les actuacions 

aplicades en la seguretat de l’àrea i, sobretot, en la percepció de la seguretat de l’entorn, en 

tant que hagués permès avaluar aquest indicador abans i després de la seva aplicació. Es 

important tenir en compte aquest aspecte en properes actuacions, ja que l’avaluació de 

l’impacte dels projectes urbanístics sobre la seguretat és un aspecte bàsic a l’hora de 

considerar futures actuacions. 

 

2.4. ESPAIS VERDS 

L’Institut Municipal de Parcs i Jardins és l’ens municipal responsable del planejament, 

l’execució i el manteniment  dels espais verds de la ciutat (un total de 125 espais de la ciutat), i 

per tant un destacadíssim operador en l’àmbit de l’espai públic. Ens hem posat en contacte 

amb les persones responsables dels diversos àmbits que eren objecte d’un projecte d’aquest 

tipus, i que bàsicament responen al planejament dels espais, per una banda, i la seguretat dels 

usuaris i usuàries dels espais, per una altra. 

El Servei d’Espais verds i Biodiversitat  ens comunica diverses informacions: 

Pel que fa a l’àmbit del planejament dels espais amb criteris inclusius de gènere, no s’ha  

localitzat cap protocol ni normativa o document que estableixi protocols comuns de 

planejament que contemplin els aspectes de visibilitat, il·luminació, arbrat, etc. que 

garanteixen la vivència tranquil·la de l’espai públic per part de les dones. 

Dins el Pla Director d’Il·luminació, (PDI), sí que es documenten instruccions per a la il·luminació 

dels espais verds, que prioritzen la cura dels elements de botànica, el respecte al medi ambient 

i la reducció de la contaminació lumínica. Entre les indicacions relacionades directament o 

indirecta amb la seguretat, destaca la d’il·luminar les àrees principals de pas, Distingir diferents 

àrees a l’interior del jardí o parc , distingir les àrees amb diferents valors estètics i funcionals i 

per tant amb diferents requisits lumínics, evitar salts bruscs d’il·luminació entre zones, evitar 

tapar el feix de llum, i incorporar llum propera al vianant que eviti l’enlluernament. També 

aconsella, però, la incorporació de sistemes intel·ligents d’obertura i tancament de llum com 

ara els sensors, desaconsellats en els estudis relacionats amb la seguretat per generar espais 

d’opacitat. 

Quan a l’anàlisi de les necessitats, expectatives i satisfacció dels usuaris i les usuàries dels 

espais, es realitza un estudi anual (Enquesta de Medi Ambient) que inclou indicadors d’hàbits i 

opinions sobre els espais. En tractar-se d’una enquesta a ciutadans i ciutadanes usuaris dels 

espais, que inclou per tant el sexe com a variable bàsica sociodemogràfica del qüestionari, 

queda confirmada la possibilitat de presentar resultats de l'Enquesta desagregats per gènere. 

Aquesta anàlisi permetria obtenir les següents variables: taxa de visita als parcs, freqüència 

d'ús, motiu de la visita (o de la no visita), horari. finalitat de la visita, opinió del parc, aspectes a 

millorar. A més, es podria creuar per determinats espais amb l’objectiu de conèixer els punts 
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forts i febles que els usuaris, homes i dones per separat, atribueixen a determinats espais, 

arribant a esbrinar si les dones deixen de fer servir determinats espais de manera habitual per 

causes comunes, o a l’inrevés. Aquesta anàlisi és possible, però no es fa de manera 

sistemàtica. 

L’any 2008 també es va dur a terme un Estudi qualitatiu d'opinions i usos dels espais verds 

però, tot i haver comptat amb un focus group format exclusivament per dones, l’informe 

resum de l’estudi no realitza una anàlisi segmentada per gènere sinó per franges d'edat, origen 

i tinença o no de gossos. 

Tampoc no es realitza una anàlisi desagregada de les queixes i suggeriments rebuts a través del 

sistema municipal IRIS. 

Pel que fa a l’anàlisi i al tractament de les agressions o incidents registrats en els espais 

gestionats per Parcs i Jardins, en contacte amb el cap de Vigilància, ens indica que no recullen 

les dades, ja que de fet es dediquen només a feines d'obertura i tancament dels parcs, així com 

a tasques de vigilància més rutinària. Ens entrevistem amb ell per conèixer millor el 

funcionament del sistema de seguretat dels parcs, ja que, aprofitant la nova concessió a una 

entitat privada, podem explorar la possibilitat d'establir algun tipus de mecanisme de recollida 

de la informació i la possible adopció de mesures sobre el tema. Ens aclareix que és 

competència del personal de Parcs i Jardins, propi o subcontractat, exercir tasques de 

vigilància rutinàries i obrir i tancar els parcs de la ciutat, i quan apareix un fet delictiu es posa 

en contacte amb la Guàrdia Urbana de forma que la gestió de les qüestions estrictament 

securitàries als parcs segueix els mateixos procediments que als espais públics de tota la ciutat. 

S’intenten maximitzar els recursos humans disponibles per a cobrir el màxim d’hores possibles 

tots els espais de la ciutat, si bé són conscients que no s’arriba a tots els espais. 

Hi ha una sèrie de mesures que consideren eficaces a l’hora de millorar la seguretat real i 

percebuda dels espais verds, així com per generar espais de convivència pacífica. Cadascuna 

d’elles, però, troba obstacles pràctics per a la seva aplicació, i així: 

- Valora positivament la instal·lació de càmeres de videovigilància, sobretot en espais de 

característiques molt determinades com interiors d’illa o altres espais closos o no 

oberts, amb escassa visibilitat, etc. 

- Considera que la presència de guinguetes o altres negocis fomenta l’ús compartit de 

molts espais i en reforça la sensació de seguretat, si bé en determinats llocs és 

susceptible d’entrar en conflicte amb les demandes dels veïns (tema soroll, neteja, 

excés d’activitat, etc.) i a més s’han d’enfrontar a cànons municipals molt gravosos. 

- De la mateixa manera, la realització d’activitats de lleure als espais verds contribueix a 

la seva difusió i coneixement, i en fomentar l’ús responsable sempre que, un cop més, 

es respecti el dret al descans dels veïns.  

De tota manera, hi ha la percepció, per part del responsable de seguretat dels espais verds, 

que no es presenten problemes rellevants de seguretat amb l’excepció d’alguns espais 

puntuals (s’esmenta en aquest sentit Sant Pau del Camp), i que el més freqüent és la presència 
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d’indigents que ocasionen molèsties, joves fent botelló i la presència de bandes llatines a 

l’Estació del Nord, Parc de la Pegaso i Nus de la Trinitat. S’admet, però, que a partir de 

determinades hores és difícil veure noies soles en els espais, fet que s’atribueix a una actitud 

d’autoprotecció. Els responsables de seguretat dels espais verds veurien de bon grat una 

formació en seguretat, gènere i espais públics, que els ajudés a identificar quins són els 

elements de l’espai que aporten inseguretat des d’una perspectiva de gènere, per tal de 

detectar aquells espais més arriscats o que generen més intranquil·litat entre les dones, i així 

contribuir a millorar la percepció de seguretat de les dones en l’ús dels espais. 

2.5. COL·LABORACIÓ EN PROJECTES ACADÈMICS D’OBSERVACIÓ I DIAGNOSI DE L’ESPAI PÚBLIC. 

2.5.1. Col·laboració amb el Departament de Criminologia de la UPF 

Durant el darrer quadrimestre del curs 2012-2013, s’estableix una col·laboració amb la 

Universitat Pompeu Fabra per tal d’incorporar, les pràctiques, dels i les alumnes del Grau de 

Criminologia en un projecte emmarcat en l’Auditoria de Gènere. 

L’objectiu fou la realització d’una diagnosi preliminar d’alguns espais públics, seleccionats per 

la Direcció de Serveis de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, introduint la perspectiva de 

gènere en l’observació. Es va fer observació per comprovar l’estat dels espais públics en relació 

a la il·luminació, la visibilitat, la senyalització, el mobiliari, l’apropiació i els usos mitjançant un 

check-list d’ítems a tenir en compte, les pràctiques es varen dur a terme els mesos d’abril, 

maig i juny d’aquest any per part de tres equips, composats cadascun d’ells per un estudiant i 

una estudiant. Els espais escollits van ser tres:  el parc de l’Espanya Industrial, el barri de 

Canyelles, a Nou Barris, i l’àrea de Fort Pienc - Parc de l’Estació del Nord. 

Malgrat la limitació temporal del projecte, s’han pogut establir algunes connexions entre la 

morfologia de les observacions i determinats aspectes constructius (cas dels espais comuns a 

Canyelles o els passos soterrats a l’Estació del Nord), d’il·luminació, de configuració o d’ús dels 

espais que hauran de ser contrastades.   

 

2.5.2. Col·laboració amb el Departament de Psicologia Social de la UB  

La Direcció de Serveis de Prevenció manté un conveni de llarga durada amb el departament de 

Psicologia Social de la UB, amb l’objectiu general d’aprofundir en l’anàlisi de l’espai públic urbà 

i els fenòmens psicosocials implicats (convivència, identitat urbana, conflicte social, percepció 

d’inseguretat), així com en les estratègies de caràcter preventiu que se’n derivin. 

El projecte ha conegut diverses fases d’anàlisi amb les seves corresponents tècniques de 

recollida i anàlisi de la informació, i així l’any 2010 un acord amb la Gerència de Prevenció, 

Seguretat i Mobilitat va permetre l'avaluació dels usos de 40 espais públics de tota la ciutat 

mitjançant un estudi observacional no participant amb un instrument d'observació i registre 

desenvolupat per la Universitat de Barcelona especialment per aquest estudi (EXOdES), que 

permet el registre de variables relatives a diferents dimensions gràcies a la combinació de 
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formats de camp i sistemes de categories. Posteriorment, d’aquests 40 espais es van 

seleccionar 8 que mostraven puntuacions diverses en tot el contínuum de tres dimensions clau 

analitzades en la primera fase: diversitat social, usos conflictius de l’espai i signes de pobresa . 

Aquest espais són: St. Pau del Camp, plaça Folch i Torres, Parc de les Tres Xemeneies, plaça 

Sóller, Parc de la Pegaso, Jardins de les Infantes, Jardins de Piscines i Esports i, finalment, la 

plaça Lesseps. En aquest espais es va procedir posteriorment –entre novembre i desembre de 

2012- a aplicar un qüestionari tan a gent que es trobava en el propi espai com a gent que es 

trobava en els seus voltants. 

S’ha realitzat, per a la present Auditoria, un informe que analitza els resultats obtinguts fins ara 

en el projecte des d’una explotació dels resultats per la variable de gènere. 

L’anàlisi estadística dels models d’ús de l’espai aporta conclusions interessants, i així s’observa 

com sovint els espais considerats a priori més problemàtics o conflictius estan bàsicament 

ocupats per homes i al contrari, aquells espais considerats a priori com a menys problemàtics 

solen ser ocupats més per dones. Per altra banda les dades mostren que els homes solen anar 

sols més que les dones i que hi ha més grups de dones que d’homes ocupant l’espai públic. 

Aquests efectes poden indicar clarament que l’espai públic és percebut –i per tant utilitzat- de 

manera diferent per homes i dones i que aquesta perspectiva de gènere pot també ser un 

indicador d’una diferència clara en la percepció de vulnerabilitat entre homes i dones i, 

finalment, en la percepció d’inseguretat ciutadana.  

L’aplicació del qüestionari als usuaris dels vuit espais seleccionats confirma les diferents 

percepcions de l’espai segons el gènere, i el 70% dels ítems contemplats –a partir dels criteris 

de Montreal sobre el disseny d’espais públics segurs- poden ser analitzats des d’una 

perspectiva de gènere en tant que es localitzen diferències estadísticament significatives entre 

les respostes dels homes i les de les dones. Aquells aspectes que fan referencia a la satisfacció 

residencial i a la cohesió social percebuda són, els que registren menys diferències de gènere, 

mentre que en el tema del civisme i la tolerància, les diferencies són totals. En mig hi ha 

importants diferències de gènere en aspectes com ús de l’espai, percepció de seguretat, 

estratègies d’afrontament davant situacions amenaçadores, valoració dels espais i percepció 

de l’altre com a perillós. 

Les diferències més grans entre percepció masculina i femenina dels espais es donen, un cop 

més, en aquells llocs que van ser escollits per ser potencialment insegurs. En altres paraules, 

els espais més segurs no mostren pràcticament diferències significatives entre homes i dones 

mentre que en els insegurs, les dones perceben significativament més que els homes aquesta 

por i inseguretat. 

L’anàlisi de les respostes dels usuaris i les usuàries demostra també com les dones solen 

percebre de manera més intensa que els homes la por davant situacions  amenaçadores, 

perceben més vulnerabilitat -entesa com a menys percepció de la capacitat d’afrontar 

situacions perilloses així com una menor capacitat de controlar l’entorn i les seves 

circumstàncies-, solen ocupar l’espai per a usos diferents que els homes, perceben de manera 

més crítica les característiques dels espais i, finalment, són molt més crítiques que els homes 



 
 

Prevenció, Seguretat i Mobilitat  

Direcció de Serveis de Prevenció 

 
 

16 
 

davant de conductes que poden ser considerades incíviques. En definitiva, les dones solen 

mostrar-se més sensibles que els seus col·legues masculins a l’hora d’analitzar i interpretar 

l’espai en termes de desordre, qualitat ambiental, usos incívics i potencialitats d’ús. Per altra 

banda, són més sensibles a percebre por i inseguretat i això té efectes directes sobre els 

patrons d’ocupació espacial. Una sensibilitat que resulta un valor afegit a l’hora de valorar dels 

espais públics en el disseny i la gestió de l’espai urbà. En definitiva, les dades aportades en 

aquest informe demostren que és imprescindible considerar la perspectiva de gènere a l’espai 

urbà. 

2.6. PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE L’ESPAI PÚBLIC I EL GÈNERE 

La importància de l’espai públic en la configuració de la percepció col·lectiva de seguretat, 

unida a l’escassa incorporació de la perspectiva femenina en el disseny i la gestió d’aquest 

espai, ofereixen àmplies oportunitats de millora i de treball.  L’espai públic és encara avui 

construït sobre valors i rols masculins i, per tant, susceptible de generar inseguretat entre les 

dones. En la mateixa línia, les ciutats poden desenvolupar processos que permetin identificar 

espais, mobiliari o propostes morfològiques que millorin les condicions de seguretat real i 

percebuda per les dones. En aquest sentit aquesta comissió ha de permetre establir criteris i 

espais de diàleg amb les dones de la ciutat que millorin tant l’espai físic com la seva percepció 

de seguretat. 

És important en la gestió de l’espai públic entendre que es produeix una percepció diferent per 

a dones que per a homes, i que les activitats quotidianes diverses entre gèneres fan que els 

usos de la ciutat i els seus espais no es donin de la mateixa manera, ni en temps, ni en mitjans 

de mobilitat. La seguretat no és solament una realitat objectiva ni un recompte d’incidències i 

fets, sinó que està estretament lligada a les qualitats de l’espai i a les persones que l’utilitzen. 

La percepció de la seguretat o la seva manca ens atorga llibertat o és fons d’exclusió. 

 

Es proposa per tant la realització d’una formació de personal tècnic municipal amb l’objectiu 

d’incorporar la perspectiva de gènere a la gestió de la ciutat, i de forma especial a la percepció 

de sentir-se segur/a, i on els conceptes de disseny, ciutat, i seguretat son cabdals. Aquesta 

formació permet la utilització de la metodologia de marxes exploratòries, un procés 

acompanyat en una primera fase i que podrà ser realitzat posteriorment de manera autònoma 

Les marxes exploratòries són un mètode posat en marxa per grups de dones de 

Montreal. UNIFEM i la majoria d’institucions i col·lectius que treballen en l’àmbit de la 

seguretat i el gènere l’accepten com a millor mètode, tant per diagnosticar els espais 

públics, com per empoderar les pròpies entitats de dones. En aquest sentit, en el 

procés d’Auditoria en farem ús, potenciant el rol de dels i les tècniques tant en l’àmbit 

de la prevenció de la inseguretat, com en l’àmbit de la política d’equitat de gènere. Les 

marxes es duran a terme per personal municipal prèviament format per especialistes i 

es faran en aquells espais que els tècnics del territori. 
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pels i les tècniques formats en el projecte.  Inicialment els espais seran escollits a partir d’una 

selecció prèvia duta a terme en col·laboració amb els interlocutors de la Direcció de Serveis de 

Prevenció en el territori. A partir de les deficiències o mancances detectades mitjançant la 

metodològica d’una observació empàtica, s’efectuaran propostes de millora dels espais 

observats. 

Així, entre al mes de setembre es porta a terme el primer curs de Seguretat i Gènere –es 

preveu una segona convocatòria a final d’any-, impartit per especialistes en urbanisme i 

gènere i amb l’assistència de 20 tècnics municipals provinents del territori (prevenció i dona), 

d’Hàbitat Urbà, de la Guàrdia Urbana, de la Direcció de Dona i de la Direcció de Prevenció. 

Aquesta voluntat de transversalitat és altament valorat per la seva capacitat transformadora. 

Un altre actiu del curs és la formació operativa en marxes exploratòries d’espai públic, que es 

pretenen estendre gradualment al territori a través dels consells de dona. 

El proper mes de desembre realitzarem la segona edició d’aquesta formació per a tècnics i 

tècniques municipals, en la que el Centre d’Informació i Documentació de la Dona assumirà la 

part conceptual-teòrica del que representa la visió de la ciutat desa de la perspectiva del 

gènere, els coneixements teòric i pràctics sobre la metodologia de marxa exploratòria serà 

assumida pel Col·lectiu punt 6, sota la direcció de la Dra. Zaida Muixí.  
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3. MOBILITAT 

La qüestió de mobilitat i la seguretat s’ha contemplat des de dues perspectives: per una banda, 

la gestió de Transports Metropolitans de Barcelona; per altra, l’anàlisi de la mobilitat 

diferenciada entre homes i dones a partir de l’Enquesta de Mobilitat en dia feiner. 

3.1. TRANSPORT METROPOLITANS DE BARCELONA 

Establim el contacte amb Transports Metropolitans de Barcelona per atendre dos aspectes 

bàsics; per una banda, la gestió dels espais (andanes, parades d’autobús, etc.) i dels vehicles 

(manteniment, il·luminació) amb criteris de seguretat; per altra, el recull i anàlisi dels fets 

delictius esdevinguts en el transport públic. Segons les enquestes de victimització, dos de cada 

deu fets han passat dins d’un vehicle de transport públic (metro, tren, autobús...) i al voltant 

del 12%  passen a les andanes, estacions, vestíbuls etc. Així doncs, un de cada tres fet registrat 

a les enquestes de victimització de la ciutat han passat al transport públic. 

Posats en contacte amb el Cap de seguretat de TMB, es demanen les dades de que disposin en 

relació a la victimització dels usuaris homes - dones, situacions o punts amb menor i 

major  inseguretat per homes i dones, (línies, estacions, intercanviadors, morfologies o tipus 

d’espais, elements més victimaris, horaris ....). La nostra demanda és vers qualsevol informació 

quantitativa o qualitativa que ens serveixi per poder fer una anàlisi de la seguretat a la xarxa 

de Metro des de la perspectiva de gènere. 

S’obté còpia del Registre d’incidents ocorreguts a la xarxa de metro al 2012. Es un arxiu que 

conté el llistat d’incidències ocorregudes a la xarxa de metro conegudes pels serveis de 

seguretat. Per a cada entrada de registre (1584) hi ha descripció del fet, dia, hora i estació on 

ha ocorregut, i,  si es coneix, sexe de l’autor i de la víctima.  

Al final hi ha un full resum amb taules de tipus de fets / sexe de la víctima. Cal dir que en 674 

fets no hi ha dades sobre el sexe de la víctima i que en les altres 436 on les víctimes son dones, 

no esta concretat el nombre de víctimes (1 o mes).  La meitat dels fets coneguts amb víctimes 

dones  son furts i l’altre meitat estan relacionats amb fets amb violència de gènere. 

3.2. ALTRES OPERADORS  DE MOBILITAT 

Atès que la informació obtinguda es refereix només a la xarxa de metro, es  demana 

explícitament la dels altres transports (FGC, bus, taxi...) i s’insisteix en la demanda de dades 

qualitatives en relació als espais o elements que generen major seguretat o inseguretat en els 

transports, referides a les línies, recorreguts, estacions o espais amb major freqüència de fets o 

incidents. També se sol·liciten altres dades, com ara l’opinió dels usuaris en relació a la 

seguretat  i els llocs o situacions que els semblen segurs o insegurs, motius de preferència d’un 

o altre transport o recorregut en funció de criteris de seguretat, etc. 
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No s’ha obtingut cap més informació , ni sobre els  espais o situacions mes o menys segures o 

insegurs, opinió dels usuaris vers la seguretat de la xarxa de transport ni sobre les incidències 

en altres tipus de transports públics. 

3.3. ENQUESTA DE MOBILITAT EN DIA FEINER 

Es disposa d’aquesta enquesta que realitza anualment l’IERMB per encàrrec de Autoritat del 

Transport Metropolità, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona. Descriu 

els hàbits de desplaçament dels residents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona majors de 16 

anys a partir d’una entrevista telefònica a una mostra de 6.462 individus i es pregunta sobre la 

mobilitat en modes no motoritzats (a peu i en bicicleta), transport públic i transport privat. 

El treball de camp es fa a entre la segona quinzena de setembre i la primera de novembre de 

cada any i els primers resultats s’obtenen a finals de març del següent. 

L’informe aporta dades de mobilitat per gènere i  edat, sobre el mode, el motiu del 

desplaçament, els temps de desplaçament, etc., aportant perfils i característiques dels 

desplaçaments dels ciutadans, del volum de desplaçaments que es donen a la ciutat i a l’AMB i 

de les dinàmiques de mobilitat segons el lloc de residència. 

La part de dimensió subjectiva descriu dades de percepció d’inseguretat vinculades al mitjà de 

transport. 

Tot i que es recull el sexe de la persona entrevistada, no es fa anàlisi específica en termes de 

gènere més enllà de la descripció del perfil d’usuari; de fet, en l’annex de l’informe on hi 

consten les taules resum ni tan sols es diferencia el sexe dels usuaris. 

L’estudi no inclou una visió de gènere i no aporta tampoc dades d’opinió sobre la seguretat o 

els motius d’elecció d’un o altre tipus de mobilitat, o si hi ha motius, circumstàncies o elements 

disuasoris per a l’elecció d’un tipus de transport.  

Mostren la seva total disponibilitat a cedir les dades al CIRD per tal que en facin l’anàlisi per 

gènere,, la qual cosa podrà ser efectiva en properes edicions.. Tanmateix, hi ha la possibilitat 

de demanar que en les properes edicions s’incorporin al qüestionari elements de seguretat i es 

plantegi una anàlisi de dades que inclogui la perspectiva de gènere, una tasca altament 

recomanable des d’un punt de vista d’estratègia i planificació en tant que altres estudis 

demostren que sovint la planificació de la xarxa de transport públic no atén les necessitats de 

la mobilitat de les dones, clarament diferenciada dels trajectes masculins. 
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4. QUALITAT DE VIDA I SERVEIS A LES PERSONES 

També es contacta amb diversos serveis dependents d’aquesta Gerència per poder fer 

recompte de la informació existent quan a gènere i seguretat, conèixer les possibilitats 

d’anàlisi de la informació disponible i explorar les possibilitats d’obtenir dades addicionals al 

respecte. 

4.1. DEPARTAMENT DE RECERCA I CONEIXEMENT 

En aquest sentit, ens posem en contacte amb el responsable del departament de Recerca i 

Coneixement de la gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, i posem en el seu 

coneixement la realització de l’auditoria i la recerca d’informació que estem duent a terme. 

Ens explica que, a banda d’explotacions concretes del padró municipal (per exemple dones 

grans que viuen soles, llars sobreocupades amb presència femenina, etc.), s’està preparant 

una explotació específica sobre les dones de la ciutat a partir de les dades de l’Enquesta de 

Condicions de Vida i Hàbits de la població de Catalunya, un estudi quinquennal 

responsabilitat de l’IDESCAT i incorporat a l’estadística oficial de Catalunya, el treball de camp 

del qual es va dur a terme el 2011.  L’explotació s’encarregarà a l’IERMB i s’obre la possibilitat 

d’incloure-hi les qüestions que des de la Direcció de Serveis de Prevenció es considerin 

rellevants per a l’anàlisi de la seguretat. Després d’un repàs del qüestionari de l’Enquesta, 

valorem la possibilitat d’incloure el bloc sobre ús i valoració de l’entorn, amb aspectes com ara 

ús i accessibilitat dels equipaments, valoració de la seguretat, etc. Tot i que l’Enquesta no 

presenta significació estadística a nivell de districte, presenta com a gran actiu la possibilitat de 

creuar-la per les variables socioeconòmiques creades, així com de correlacionar els aspectes 

d’ús i valoració de l’entorn amb la percepció de la seguretat. 

4.2. AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA (ASPB) 

L’Agència de Salut Pública de Barcelona explota les dades de l’Enquesta de Salut de Barcelona. 

Els darrers resultats disponibles són de 2006, i ara mateix s’està fent l’explotació de dades de 

l’Enquesta de 2011. S’analitza específicament des de la perspectiva de gènere l’àmbit de 

treball i salut, i pactem una anàlisi específica dels apartats de l’Enquesta d’interès per 

l’auditoria com són l’accidentalitat o el consum excessiu de medicaments.  També s’inclouen 

qüestions sobre consum d’alcohol i altres drogues o substàncies psicoactives no prescrites 

mèdicament; en altres edicions, l’estudi havia revelat un alt consum de tranquil·litzants per 

part de les dones en relació els homes, i en canvi presenten una menor prevalença de consum 

de drogues il·legals com cànnabis o cocaïna. Enguany, però, s’ha modificat la formulació de les 

preguntes referents al consum de tòxics, un nou plantejament que no ha funcionat i que 

desconsella l’anàlisi en aquesta ocasió. 

Per últim, l’Enquesta inclou també dades de seguretat viària que podrien ser d’interès per a 

l’objecte d’aquesta auditoria.  
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L’Agència ens parla també del Programa Salut als barris, que s’aplica en aquells barris o 

territoris beneficiaris de la Llei de barris. A Barcelona va començar a implantar-se l’any 2008 al 

Poble Sec i en l’actualitat està en diferents fases de desenvolupament a nou territoris de la 

ciutat: Poble Sec, Roquetes, Casc Antic, Zona Nord, Bon Pastor Baró de Viver, Barceloneta, 

Raval, Besós Maresme i La Verneda i La Pau. Les intervencions que s'implementen es basen en 

els problemes prioritzats pel barri. Caldria veure si s’ha engegat alguna actuació o projecte en 

relació al tema d’interès de l’auditoria.  

4.3. DIRECCIÓ DEL PROGRAMA DE TEMPS I QUALITAT DE VIDA  

Aquesta Direcció ha publicat el dossier Usos dels temps i la ciutat que tracta, entre d’altres, 

aspectes d’espai públic i gènere, i fan algunes recomanacions. No es tracta d’un estudi o 

diagnòstic de la realitat de la ciutat, sinó que és més un document de discurs i de plantejament 

del tema. 

Actualment han encarregat un altre dossier (en preparació) sobre espai públic i convivència. 

L’objecte d’estudi és com l’urbanisme o concepció de l’espai públic genera o minimitza els 

conflictes socials, i donaran un enfocament des de la perspectiva de gènere i interseccional. 

Entregaran el primer esborrany abans de vacances d’estiu i es publicarà cap a finals d’any. 

4.4. ACCESSIBILITAT 

L’accessibilitat dels espais públics és fonamental per tal de garantir-ne l’ús inclusiu i segur, i per 

això ens posem en contacte amb l’Institut Municipal de Disminuïts per tal de saber si es 

disposa d’alguna anàlisi exhaustiva que permeti conèixer l’accessibilitat dels espais públics de 

la ciutat. No disposen de dades del tema que els hi demanem, i ens proposen preguntar als 

tècnics de disminuïts de districtes quines són les zones més problemàtiques en termes 

d’accessibilitat i seguretat; no es tracta d’una informació recollida de manera sistematitzada, 

però sí poden conèixer-ho. 

Des de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat es porta la secretaria del grup de treball 

de millora de l’accessibilitat de la ciutat, disposant de la següent informació: 

o Inventari guals 2010 (Diputació Barcelona) 

o Pla de parades de bus: únicament recull els encaminaments (terres de goma) 

bàsicament adreçat a  persones invidents. Hi ha un informe de parades de bus de 

primers d’any que a part dels encaminaments també inclou els punts d’informació 

PIU (panels lumínics). 

També s’ofereixen a fer diagnòstic d’accessibilitat d’espais públics que li proposem, la qual 

cosa obre una via de treball en el si d’aquesta auditoria.  
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APUNTS DE RECOMANACIONS 

1. En totes les enquestes i estudis demoscòpics duts a terme a l’organització municipal, 

l’anàlisi per gènere és possible –si més no en els indicadors bàsics o en les preguntes 

aplicades a tota la mostra- ja que el sexe és una variable bàsica d’enquesta. Aquesta 

explotació, però, es fa de manera molt ocasional i no s’aplica sistemàticament excepte 

en els estudis específics. Es desaprofita així, ja sigui per manca de recursos, ja sigui per 

manca de protocols de treball o per un dèficit de visió transversal de gènere  en 

l’organització, una oportunitat de maximitzar l’eficiència dels recursos esmerçats per a 

obtenir un millor coneixement de la realitat de les dones de la ciutat. 

2. De la mateixa manera, les bases de dades, registres d’activitat, etc.,  no inclouen, en 

general, el registre del sexe, de manera que s’impedeix l’explotació sistemàtica de les 

dades en funció d’aquesta variable. Moltes vegades aquests registres desemboquen 

en estadística pública i/o oficial, i en aquest sentit cal fer notar que les dades i 

estadístiques de seguretat i les dades policials aportades als espais pertinents –Junta 

Local de Seguretat, Consell de Seguretat Urbana de Barcelona- o publicades a la pàgina 

web municipal no s’aporten desagregades per gènere. 

3. De l’estudi de la informació disponible, se’n desprèn també la necessitat d’incorporar 

criteris transversals de seguretat en el disseny i la implementació de les polítiques 

municipals, especialment aquelles que fan referència al plantejament, disseny i 

manteniment dels espais públics i dels elements comuns. En efecte, els operadors dels 

espais públics de la ciutat afirmen que no hi ha una incorporació sistematitzada dels 

criteris de seguretat a l’hora de dissenyar i mantenir aquests espais, i la seguretat 

tampoc no destaca com a criteri basics en la planificació d’aspectes fonamentals com 

el transport públic o la il·luminació de la ciutat. 

4. Tampoc no es detecta un coneixement exhaustiu i sistemàtic de l’estat i les mancances 

dels espais públics de la ciutat quant a visibilitat, accessibilitat, il·luminació, etc. S’obre 

doncs la possibilitat d’accedir a un coneixement més ampli i sistemàtic d’aquests 

aspectes en el marc d’aquesta auditoria. 

5. Seria interessant, per últim, aprofundir en la visió de gènere de tots els operadors de 

seguretat de la ciutat, un criteri ampli que no inclou només els membres dels cossos 

policials que operen a la ciutat sinó també el personal de tancament i vigilància dels 

espais verds o del transport públic.  
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ACCIONS PLANIFICADES I/O EN EXECUCIÓ SOBRE LES QUE LA COMISSIÓ 

DESENVOLUPARÀ LA SEGONA FASE DE TREBALL. 

El segon període de sessions de la Comissió de treball preveu que a finals del segon semestre 

de 2014 poder presentar les conclusions, propostes de recomanacions i accions ja posades en 

marxa. El següent llistat es indicatiu d’aquelles accions que s’estan portant a terme així com 

aquelles que requereixen d’una major concreció per fer-les operatives.  

La propera sessió de treball de la Comissió està prevista pel 18 de desembre d’enguany. 

 S’està duent, en col·laboració amb el CIRD-Direcció de Dona, una anàlisi específica 

segons gènere de l’Enquesta de Victimització de 2013, per tal de conèixer l’evolució de 

les tendències en la victimització femenina i en la percepció de seguretat per part de 

les dones detectades en l’anàlisi efectuada l’any passat. 

 S’encomanarà una explotació específica de la mostra corresponent a la ciutat de 

Barcelona de l’Enquesta de Convivència Escolar, amb l’objectiu de conèixer la 

prevalença de determinats conflictes i violència entre les noies i els nois de la ciutat. 

 S’incorporarà l’anàlisi de qüestions relacionades amb convivència, seguretat i 

percepció de l’entorn en l’explotació de l’Enquesta de Condicions de Vida de les dones 

de Barcelona. 

 Es realitzarà una anàlisi específica de l’Enquesta de Salut per Barcelona per a conèixer 

la prevalença de determinades conductes de risc entre les dones de la ciutat.  

 S’aconsellarà l’anàlisi per gènere en els estudis demoscòpics municipals on aquesta 

variable sigui rellevant per al coneixement i la presa de decisions estratègiques, com 

ara l’Enquesta de Mobilitat o l’Enquesta de Parcs i Jardins. 

 S’està estudiant la viabilitat tècnica i econòmica de la incorporació de la variable de 

gènere en l’arquitectura dels sistemes d’informació policials. 

 Igualment, s’han endegant converses amb la Policia de la Generalitat-Mossos 

d’Esquadra per avançar en la classificació i explotació sistemàtica de la informació 

policial incorporant la variable del gènere. 

 S’analitzarà la conveniència de l’anàlisi per gènere en altres bases de dades municipals 

que  sí que inclouen parcialment o total la variable de gènere, com el sistema IRIS. 

 S’han incorporat les dades segregades per gènere en la informació pública d’indicadors 

de seguretat a l’Anuari Estadístic de la ciutat. 

 Es realitzaran, en breu, sessions de treball compartides entre la gerència d’Hàbitat 

Urbà i la gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat per tal de compartir 

coneixements i avançar en la inclusió de estàndards de prevenció i de millora de la  

seguretat el disseny de l’espai urbà. Per tal de treballar sobre bases objectives de 

coneixement, es demana als agents de la Guàrdia Urbana la realització d’observació 
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directa dels elements urbanístics i arquitectònics vigents en els espais públics valorats, 

per ells, com a conflictius o inadequats o, al contrari, seleccionats pel seu bon 

funcionament.  

 S’aconsellarà el disseny de mecanismes d’avaluació de les polítiques específiques 

adreçades a la millora de la vivència de la seguretat entre les dones. 

 Es mantindrà i s’intensificarà, en la mesura d’allò possible, la col·laboració amb 

institucions acadèmiques per tal de dur a terme recerques d’interès per a l’àmbit 

d’acció de l’Auditoria.  

 S’explorarà la via d’elaboració de diagnòstics d’accessibilitat d’espais públics en 

col·laboració amb la Direcció de Mobilitat. 

 S’incorpora a l’Auditoria un projecte d’elaboració de diagnosi d’espais públics amb 

detecció de mancances i propostes consensuades de millora, mitjançant la 

metodologia de marxes exploratòries. Les marxes es duran a terme per personal 

municipal prèviament format per especialistes i es faran en aquells espais que els 

tècnics del territori (tècnics de prevenció, tècnics de barri, directors) i/o les entitats o 

els Consell de dones dels districtes hagin valorat com a susceptible de millora en la 

seva àrea geogràfica. 

 Per tal de formar el personal municipal en aquest projecte, es preveu la realització –en 

dues onades- de sessions de formació en urbanisme, seguretat i gènere per part 

d’especialistes en la matèria. La primera onada del curs s’ha realitzat al mes de 

setembre i se’n preveu una segona edició a finals de 2013. 

 

 

 

 


