
Moció que presenta el grup municipal de 

CRIDA PREMIANENCA per activar l’auditoria 

d’urbanisme en clau de gènere del protocol de 

violències sexuals en espais públics 

a Premià de Mar 

Atès que a l’any 2016 es crea la Taula de Treball de Gènere on participen els/les 

portaveus dels grups municipals, regidors/es i tècnics/tècniques de les àrees de de 

Igualtat, Cultura i Festes, Joventut, Participació Ciutadana, Recursos Humans i Salut 

Pública. 

 

Atès que l’objectiu d’aquesta taula és promoure la participació i coordinació de personal 

del consistori en actes formatius, així com la promoció d’activitats de sensibilització per 

a la ciutadania i la prevenció de les violències sexuals als espais públics 

 

Atès que un dels projectes de la taula ha estat la redacció i implementació d’un protocol 

d'actuació davant les violències sexuals en espais públics d'oci a Premià de Mar aprovat 

per aquest consistori a l’any 2017. 

 

Atès que un dels acords del pla de treball del citat protocol era  realitzar una auditoria 

sobre l’espai públic de Premià de Mar des d’una perspectiva de gènere on es fessin 

estudis sobre la situació, l'ús o les necessitats i la seguretat dels espais que es considerin, 

així com l’aplicació d'indicadors de qualitat urbana de l'espai i de la gestió amb 

metodologies participatives amb la comunitat i l’administració pública. 

 

Atès que l’àrea d’urbanisme encara no participa de la taula, que l’auditoria urbanística 

és un punt del pla que resta pendent d’activació i que una de les línies que s’ha volgut 

prioritzar des de la taula és la transversalització del gènere a totes les àrees del 

consistori. 

 



Atès que darrerament s’estan obrint i remodelant diversos espais públics del nostre 

municipi i no s’ha tingut en compte la visió de gènere en els processos de 

remodelació/construcció. 

 

Atès que introduir la perspectiva de gènere en la diagnosi i en el disseny de l’urbanisme 

de la ciutat implica dissenyar-la tenint en compte les necessitats quotidianes de totes les 

seves habitants i reduir les inseguretats que pateixen les dones, així com les possibles 

violències que se’n derivin. 

 

Atès que fer una diagnosi participativa dona  veu al rol femení i a un seguit de persones 

que no parlen en les propostes urbanístiques i permet conèixer les necessitats de qui 

assumeix el rol de cura. 

 

Atès que hi ha col·lectius d’expertes que ens poden ajudar en aquesta feina, així com 

recursos des de la Diputació de Barcelona. 

 

 

Pels motius exposats proposem l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Assumir i donar compliment a l’acord del protocol de violències als espais 

públics que insta a iniciar un procés de treball de l’urbanisme en clau de gènere. 

 

Segon.- Assumir aquesta tasca des de la línia política i equip tècnic de l’àrea 

d’urbanisme de manera coordinada amb la participació a la taula de gènere. 

 

Tercer.-. Planificar una auditoria en clau de gènere dels espais públics que ens permeti 

establir prioritats d’actuació.  Presentar una proposta de calendari d’aquesta auditoria en 

el termini màxim de 6 mesos.  

 

Quart.- Comprometre’s a implementar les accions i propostes que sorgeixin d’aquesta 

auditoria. 
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