
MOCIÓ PER L’IMPULS DE MESURES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE, 

PER MILLORAR LA SEGURETAT, I LA PERCEPCIÓ DE SEGURETAT, A 

L’ESPAI PÚBLIC  

Al juliol de 2018 el ple de l’Ajuntament de Premià de Mar va aprovar una 

moció amb l’objectiu de millorar la seguretat, i la percepció de seguretat, a 

l’espai públic del municipi. Més de tres anys desprès, cap dels acords 

d’aquesta moció s’ha dut a la pràctica. 

Amb el lema als carrers volem ser lliures, no valentes, el moviment feminista 

ha sintetitzat, durant dècades, la necessitat de recuperar l’espai públic com 

a espai de seguretat i llibertat per a les dones i combatre la por fonamentada 

per les violències masclistes.  

Des de la perspectiva feminista, l’urbanisme i el planejament dels entorns 

urbans ha de tenir en compte els diferents usos que les persones, en tota la 

seva diversitat, fem dels espais. Propiciant un disseny dels espais públics que 

incrementi i faciliti la convivència, l’accessibilitat i la relació comunitària. 

Aquests han de ser elements centrals de tota política urbanística, com també 

ho ha de ser la seguretat i la percepció de seguretat d’aquests espais.  

Per això, els elements arquitectònics que resten visibilitat, els punts foscos, 

etc. han de ser planificats i avaluats des de la perspectiva de les diverses 

percepcions de seguretat que tenim les persones. I la ciutat, ha de ser 

planificada donant resposta a totes aquestes necessitats. 

Ens sentim amb la necessitat de tornar a debatre els punts que recollia la 

nostra moció aprovada al 2018, tot ampliant-los, i d’aquesta manera poder 

valorar el compromís dels grups municipals vers aquesta demanda. 

Es per aquests motius, que proposem al Ple l’adopció d’aquests acords: 

Primer.- Realitzar, per part d’expertes en urbanisme i gènere, i mitjançant 

un procés de participació ciutadana, una auditoria urbanística amb 

perspectiva de gènere per a detectar els punts amb febleses de seguretat o 

percepció d’inseguretat.  

Segon.- Incorporar una partida de 40.000€ al pressupost de 2022 per 

realitzar aquesta auditoria, mitjançant un procés de participació ciutadana.  



Tercer.- Elaborar un pla de millora de les zones detectades mitjançant 

aquesta auditoria.  

Quart.- Incorporar la perspectiva de gènere, mitjançant l’assessorament 

rebut per expertes en gènere i urbanisme, al planejament urbanístic general.  

Cinquè.- Realitzar el seguiment d’aquesta moció mitjançant la taula de 

gènere. 

Sisè.- Incorporar a l’àrea d’urbanisme en la Taula Local de Gènere. 

Setè.- Comunicar aquest acord a la taula de gènere.  

 


