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1. IntroduccIó

Anna Bofill Levi, doctorada en arquitecta amb la tesis “Generación gemétrica de formas arquitectónicas 
y urbanas” a la seva publicació “Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors des de la 
perspectiva de les dones” fa diferents afirmacions, que creiem importants d’ennumerar en aquesta 
introducció per tal de dotar de context aquestes al·legacions.

A l’apartat en el que parla de la seguretat i la sensació d’inseguretat de les dones a les ciutats diu el següent:

Els conceptes de seguretat o sensació de seguretat estan intimament relacionats amb el concepte d’habitar, 
és a dir, habitar comporta, com una de les seves dimensions, la de sentir-se segur, tranquil, en un espai. 
Hi ha determinats llocs a la ciutat on es coneixen casos concrets d’agressions i que, per tant, les dones els 
eviten; aquesta és una por real a un espai concret. Però moltes vegades, i és el que més sovint succeeix, 
la por és difusa. Les dones eviten determinats espais o simplement limiten els moviments i els moments 
del dia o de la nit que en fan. 

I continua dient:

El sentiment d’inseguretat costa d’estudiar-lo perquè és dificialment quantificable, reposa en elements 
emocionals, subjevctius i variables. El sentiment d’inseguretat que experimenten les dones és molt 
diferents dels homes i afecta la manera com les dones es fan seu l ’espai públic. És fonamental, per tant, 
relacionar el sentiment d’inseguretat de les dones amb la concepció de les polítiques d’ordenació de l ’espai 
i la planificació urbana.

Més tard, quan fa una reflexió sobre l ’arquitectura i el disseny urbà com a factors de seguretat, diu: 

Molta de l ’arquitectura, i per extenció d’una part de l ’urbanisme que s’ocupa de projectar els espais 
públics, les places, els parcs, etcètera, s’ha preocupat més dels aspectes artístics que dels de sentit comú. 

I per acabar, quan parla de l’escala micro: els espais urbans, entre altres coses, remarca:

Encara hi ha grans dèficits d’il·luminació a molts espais dels barris, i per bé que en conjunts les ciutats 
emanen a la nit una quantitat d’energia lumínica considerada desmesurada pels ecologistes, aquesta 
energia no està ben distribuïda o està distribuïda en funció d’objectius comercials i no fucnionals. Per 
exemple, es desprèn molta energia il·luminant les vies de trànsit rodat que ja estan il·luminades pels fars 



4

dels mateixos vehicles, en comptes d’il·luminar les voreres i les parts del terra on circulen les persones. 

[...]

Aquest sentit del geni del lloc, que en molts casos s’ha perdut, es podria tornar a recuperar mitjançant 
l ’actuació de les dones a les ciutats. Les dones són més capaces de ser sensibles a la qualitat enfront de la 
quantitat, al valor de les preexistències ambientals i de la memòria històrica i no es deixen enlluernar 
per intervencions monumentals.

[...] 

El concepre de monumentalitat també s’ha d’analitzar perquè moltes vegades és el motor d’intervencions 
grandioses a la ciutat, que són excessives o inútils, o representen exclusivament l ’ego d’un individu 
determinat. Es pot analitzar com s’ha utilitzat l ’arquitectura per a reforçar prototipus de privilegi.  
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2. Antecedents respecte els Acords d’Aquest AjuntAment Amb lA 
perspectIvA de gènere en l’urbAnIsme. 

a) Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa.

El text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa aprovat definitivament 
el 21 de setembre de 2017, del qual se’n va donar conformitat per resolució del Director General 
d’Ordenació d’Urbanisme i Territori el 26 de setembre de 2017 i publicat al dogc el 26 d’octubre de 
2017 en els objectiu de la seva memòria diu el següent:

«En qualsevol cas, el pla aposta per propostes adreçades a la igualtat, que han de permetre impulsar, 
garantir i consolidar actuacions urbanístiques que integrin la igualtat d’oportunitats i també la 
perspectiva de gènere.»

b) Pla d’igualtat de Manresa. 

El ii pla d’igualtat de Manresa, aprovat el 20 d’abril de 2017 pel ple municipal de Manresa parla de la 
perspectiva de gènere en l’urbanisme en dos dels seus apartats: la diagnòsi i les accions.

Diagnòsi:
Pel que fa a l’apartat 4.3 sobre la diagnosi en perspectiva de gènere, en el punt 3 Drets i qualitat de 
vida, es troba l’apartat que es parla d’urbanisme i territori. 
Pel que fa als punts forts i els punts a millorar d’aquest àmbit, la diagnosi del ii Pla d’Igualtat de 
Manresa, enumera els següents:

Punts forts:
-Redacció el Pla d’Ordenació Urbana municipal tenint en compte la ciutadania.
-Projecte “La ciutat prohibida i desitjada: l ’experiència quotidiana de les dones de Manresa” 
-Consell sectorial de Mobilitat.

Punts a millorar:
-Garantir que el procés d’aplicació del poum tingui perspectiva de gènere.
-Recuperar i actualitzar el projecte d’urbanisme i gènere.
-Revisar els equipaments municipals per tal que tinguin en compte criteris de gènere.
-Millorar la mobilitat i l ’accessibilitat (suprimir barreres arquitectòniques, millorar l ’estat de les
voreres, accés als equipaments municipals).
-Revisar el Pla de Mobilitat de Manresa perquè incorpori la perspectiva de gènere.
-Garantir que el Consell sectorial de Mobilitat incorpori la perspectiva de gènere.
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-Accions que es proposen a l ’enquesta ciutadana per treballar en matèria d’urbanisme (de major a 
menor): Accessibilitat dels edificis i estat de les voreres(30%).Zones verdes (18%).Il·luminació i sensació 
de seguretat (17%). Neteja (14%). Espais de jocs (11%). Mobilitat amb transports públics (10%).

Accions:
Pel que fa a les accions per tal d’adoptar la perspectiva de gènere en l’urbanisme, en parla majoritàriament 
a l’objectiu específic 3.2 “Promoure un model de ciutat inclusiva, cohesionada i accessible per a totes 
les persones” on hi consten 4 accions: 1. Revisió del POUM amb gènere 2. Criteris de gènere en el disseny 
d’equipaments 3.Formació sobre perspectiva de gènere en la planificació urbana 4. Pla de Mobilitat amb 
perspectiva de gènere. 5. Pla d’Habitatge amb perspectiva de gènere.

Pel que fa a la primera i la tercera acció, les descriu de la següent manera:

3.2.1 Revisió del POUM amb gènere. Descripció: Incorporar criteris de gènere en el 
desenvolupament del POUM com eliminar punts foscos, fer una ciutat més amable, parcs i jardins 
amb perspectiva de gènere, etc. Calendari d’implementació: A curt termini, 2017 Instruments 
de mesura: Nombre de criteris de gènere aplicats segons tipologia. Pressupost vigència del pla: 
+36.000€ Responsable: Àrea de Territori

3.2.3 Formació sobre perspectiva de gènere en la planificació urbana. Descripció: Realitzar 
una formació al personal tècnic i polític de l ’Àrea de Territori sobre la perspectiva de gènere en la 
planificació urbana. Calendari d’implementació: A mig termini, 2018-2019 Instruments de 
mesura: Formació realitzada, Nombre de persones assistents segons sexe, càrrec i àrea de treball, 
Grau de satisfacció de les persones assistents, Grau d’aplicabilitat de la formació rebuda. Pressupost 
vigència del pla: -12.000€. Responsable: Àrea de Territori, Recursos humans.

c) Moció aprovada per a una jardineria municipal ecològica

El 20 d’octubre del 2016, el ple municipal de Manresa va aprovar una moció per a una jardineria 
municipal ecològica, la qual es descriu a continuació:

“Atès que els espais verds municipals, parcs i jardins, tenen un funció clarament social ja que estan 
pensats en clau d’oci i recreació. El manteniment de tots aquests espais, per tant, és una tasca troncal 
en el dia a dia de qualsevol ajuntament. Aquest manteniment, però, es pot fer de múltiples maneres, 
des de l ’ús intensiu de productes químics de síntesi (fertilitzants, herbicides, etc.) fins a una pràctica 
de jardineria sostenible i/o ecològica.

Atès que el maneig sostenible i ecològic està guanyant terreny en molts ajuntaments, que han decidit 
no utilitzar herbicides amb glifosat en el manteniment de parcs i jardins públics. Diferents estudis 
demostren que el glifosat i altres herbicides emprats tenen efectes perjudicials sobre la salut i el medi 
ambient. Sense anar més lluny, el glifosat ha estat decretat per l ’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) com a probablement cancerigen per als humans. 

Atès que la directiva per a un ús sostenible dels plaguicides (2009/128/ce), aprovada pel Parlament 
Europeu el 13 de gener de 2009, té com a objectius la reducció dels riscos i els efectes de l ’ús dels 
plaguicides a la salut humana i el medi ambient, i el foment de l ’ús de la gestió integrada de plagues 
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i de plantejaments o tècniques alternatives. En el capítol iv, articles 11 i 12, exposa que: 1 “Els 
Estats membres, tenint degudament en compte les mesures apropiades per a la protecció del medi 
aquàtic i l ’aigua potable i els requisits necessaris d’higiene i salut pública i la biodiversitat, o els 
resultats de les avaluacions de risc permanents, han de vetllar perquè es minimitzi o prohibeixi l ’ús 
de plaguicides en les següents zones específiques: Al llarg de les carreteres [ ...], en els espais utilitzats 
pel públic en general, o per grups vulnerables, com els pares, jardins públics, camps d’esports i àrees 
d’esbarjo, recintes escolars i camps de joc i els espais propers als centres d’assistència sanitària”. Aquesta 
Directiva ha estat transposada en el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, que estableix el 
marc d’actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, i que té com a objectiu 
la reducció deis riscos i els efectes de l ’ús deis productes fitosanitaris en la salut humana i el medi 
ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatives, 
com ara els mètodes no químics. Aquest Reial Decret preveu que les disposicions “són o s’entenen sense 
perjudici que l ’Administració competent en cada cas pugui aplicar el principi de cautela limitant o 
prohibint l ’ús de productes fitosanitaris en zones o circumstancies específiques”. 

Atès que diversos ajuntaments (entre ells el de Barcelona) i la Diputació de Barcelona ja han aprovat 
mocions on es comprometen a eliminar l ’ús de productes agressius com el Glifosat i a iniciar els 
treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria ecològica. 

Atès que diversos municipis, i molt especialment el de Malgrat de Mar, fa anys que desenvolupen 
models de jardineria sostenible que limiten o eviten l ’ús de productes nocius, afavoreixen la utilització 
de plantes adaptades al medi, i fan servir tècniques de jardineria alternatives. 

Atès que considerem que cal anar més enllà de la prohibició d’herbicides tòxics i abandonar del tot la 
jardineria convencional i les pràctiques associades a aquest tipus de maneig per avançar cap a una 
jardineria ecològica en un sentit integral. Per tot això, demanem l ’adopció dels següents acords:

Primer.- Que continuïn els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria ecològica 
gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l ’ús d’agrotòxics, l ’ús 
d’espècies no adaptades al medi o amb necessitats hídriques excessives. 

Segon.- Que la transició en el manteniment dels parcs i jardins municipals sigui progressiva fins 
aconseguir un model 100% ecològic. 

Tercer.- Que s’asseguri la formació continuada necessària en jardineria ecològica de manera regular 
als treballadors de la brigada encarregats de desenvolupar les tasques de jardineria. 

Quart.- Que quan s’elaborin els nous plecs de clàusules dels contractes de manteniment de places i 
espais verds, i en el cas que no s’opti per la gestió directa del servei, s’hi continuïn incloent condicions 
que comprometin els contractistes a utilitzar mètodes i productes sostenibles i ecològics. 

Cinquè.- Que es facin campanyes de conscienciació dirigides a tota la població, i molt especialment 
als propietaris de jardins privats i als professionals de la jardineria, amb l ’objectiu de difondre la 
jardineria ecològica. 

Sisè.- Que, quan s’hagin de dissenyar nous parcs i jardins (o se n’hagin de renovar de ja existents), es 
continuï requerint un informe de sostenibilitat per part de la unitat de Parcs i Jardins municipal. “ 
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3. ActuAcIons que s’hAn fet en Aquest AjuntAment per tAl d’AdoptAr unA 
perspectIvA de gènere en l’urbAnIsme.

Molt probablement no podrem enumerar tot el què s’ha fet per tal d’adoptar la perspectiva de gènere 
en l’urbanisme, però sí que parlarem de les que hem pogut saber que s’han fet.

En primer lloc, volem destacar el projecte dut a terme l’any 2008 sobre “La ciutat prohibida i 
desitjada: l’experiència quotidiana de les dones de Manresa”. Tal com es descriu a la diagòsi 
del ii Pla d’Igualtat de Manresa, “l’any 2008 quan el siad encara s’anomenava piad es va dur a 
terme el projecte “La ciutat prohibida i desitjada: l’experiència quotidiana de les dones 
de Manresa” on es van fer uns recorreguts per la ciutat per detectar-ne els punts foscos. Va ser un 
projecte de gènere i urbanisme. Hi van participar 122 dones de diverses entitats veïnals i associacions 
de dones, i 70 dones a nivell particular que se les va entrevistar. Totes elles van destacar aquells aspecte 
de la ciutat que consideraven que s’havien de corregir en matèria d’urbanisme per tenir una ciutat més 
agradable i transitable per a tothom, així com també van destacar aquells aspectes positius de la ciutat 
com a model a seguir en les properes actuacions.. Durant el focus grup amb el Consell Municipal de 
la Dona es va fer molt èmfasi en la necessitat de treballar l’urbanisme des de la perspectiva de gènere, 
tot expressant que en determinats barris hi ha dificultat d’accés i que no tots els barris disposen de tots 
els serveis. Especialment es va parlar del siad i la dificultat de la seva ubicació.”

Pel que fa al seguiment de les actuacions del ii Pla d’Igualtat, segons el document presentat al consell 
municipal de la dona en data 21 de novembre de 2017, veiem:

3.2.1 Revisió del POUM amb gènere.  Iniciat i en curs durant tota la vigència del pla.

3.2.2 Criteris de gènere en el disseny d’equipaments. S’han fet dues sessions de treball amb tècnics 
d’urbanisme. I taller: Manresa amb ulls de dona. Analisi dels recorreguts quotidians

3.2.3 Formació sobre perspectiva de gènere en la planificació. S’ha dut a terme algunes formacions i 
reunions de treball sobre el tema. 

3.2.4 Pla de Mobilitat amb perspectiva de gènere. No s’han fet actuacions.

3.2.5 Pla d’Habitatge amb perspectiva de gènere. No s’han fet actuacions.

Pel que fa a les característiques d’aquestes formacions, sabem que una d’elles, es tracta d’una reunió 
amb varis caps de l’àrea de territori per tal d’explicar el projecte “La ciutat prohibida i desitjada: 
l’experiència quotidiana de les dones de Manresa”. S’ha fet una formació amb la geògrafa Ariadna 
Cucurella sobre els espais públics amb perspectiva de gènere i els criteris a tenir en compte. I s’ha dut 
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a terme un taller participatiu “Manresa amb ulls de dona” per tal de visualitzar diferents espais de la 
ciutat que poden generar malestar, inseguretat, por, i aquells que no dut a terme pel col·lectiu punt 6. 
En el marc del ii Pla d’Igualtat de Manresa, també s’han fet una formació genèrica en perspectiva de 
gènere a la qual algunes de les responsables de l’àrea de territori han assistit. 

Finalment, no podem afirmar que s’hagin fet d’altres actuacions, formacions, acords, dels que 
anomenem, pel que fa a l’urbanisme en perspectiva de gènere, però tampoc podem afirmar que només 
siguin aquestes les que s’han dut a terme.
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4. estrAtègIes I ActuAcIons que podem trobAr A lA guIA “entorns 
hAbItAbles” edItAt pel col·lectIu punt 6 (especIAlIstes en urbAnIsme I 
gènere).

En primer lloc, volem dotar de context el document explicant el col·lectiu punt 6. Tal com es descriuen 
a la seva web http://www.punt6.org/ca/, el col·lectiu punt 6 són una cooperativa d’arquitectes, 
sociòlogues i urbanistes de procedències diverses amb més de 10 anys d’experiència local, estatal i 
internacional. Van néixer després de l’aprovació l’any 2014 de l’anomenada llei de barris. Una normativa 
pionera que engegava mesures socials i urbanes, i que constava de 8 punts bàsics a desenvolupar, sent 
el sisè, l’«equitat», el que incloïa la perspectiva de gènere en tots els àmbits. D’aquí el seu nom. Des 
de llavors no han parat de treballar: posada en marxa de tallers, creació de guies, treballs de docència, 
desenvolupament de recerques, consultories urbanes, auditories i tot un seguit de projectes, accions 
i activitats, amb un únic objectiu: aconseguir que les nostres ciutats siguin més inclusives i que les 
pròpies persones que les habitem ens convertim en les especialistes dels espais que ens rodegen.

Pel que fa a aquest apartat volem visualitzar alguns dels criteris que el col·lectiu punt 6 recull a la seva 
guia per tal de un cop enumerats, relacionar-ho amb les solucions adoptades al projecte d’urbanització 
de la plaça Dr. Simeó Selga i Ubach.

Pel que fa al manual, es pot consultar virtualment al següent enllaç públic https://issuu.com/punt6/
docs/entorns_habitables_cat_final

Cal afegir també que les línies estratègiques de la guia, s’estructuren en 6 característiques (senyalitzat, 
visible, vital, vigilat, equipat i comunitari) que ha de tenir l’espai per a ser segur des d’una perspectiva 
de gènere i que parteixen dels 6 principis elaborats per Anne Michaud a la “guide d’aménagement 
pour un environment urban sécuritaire de la ville de montréal” dins del programa “femmes 
et villes” del 2001.

En aquest sentit, volem fer referència:

Línia estratègica 2 (entorn visible)
En aquesta segona línia, l’objectiu que es descriu és el de tenir la capacitat de veure i ser vista a l ’espai, 
però també simbòlicament, reconeixent les dones com a agents socials. Pel que fa als objectius específics, 
trobem l’apartat que vol 2.1 Afavorir la visibilitat especial. Pel que fa a les actuacions d’aquest apartat 
podem veure títols com el de 2.1.1 Donar continuitat als recorreguts i connexió entre els espais de l ’entorn, 
també parla d’una 2.1.2 Il·luminació peatonal contínua distribuida de forma homogènia sense obstacles a 
la vegada que també fa referència a l’ 2.1.3 Eliminació o adequació d’espais sense racons, arees amagades, 
sense visibilitat o abandonades que a la pregunta de com, respon: dissenyant espais oberts sense racons, 
àrees amagades, murs cecs o espais abandonats. En aquells espais on ja existeixin aquests tipus d’espais, 
acondicionant-los mitjançant l ’introducció d’altres activitats al seu entorn, col·locant il·luminació de forma 
que sigui més visible i millorant les línies de visió, o situant miralls a les cantonades.

http://www.punt6.org/ca/
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Línia estratègica 3 (entorn vital)
L’objectiu de la tercera línia estratègica es mou per tenir la capacitat d’escolar i ser escoltada gracies a 
la concurrència de persones de forma continuada i simultània, derivada de la barreja d’usos i activitats al 
carrer i als espais. I un dels seus objectius específics és el d’3.1 Afavorir la barreja d’usos, la densitat 
i la proximitat per a l ’encontre de persones. Pel que fa a les actuacions d’aquest objectiu específic, en 
trobem de diferents, entre elles la 3.1.3 Planificació urbana a escala de barri amb barreja d’usos, evitant 
la monofuncionalitat i incentivant el comerç de proximitat en aquest sentit, fa referència a la normativa i 
el disseny tant en edificis d’alçada com en parcel·les de poca densitat, procurant que aquesta barreja inclogui 
comerços de proximitat, equipaments, espais d’us comunitaria, diferents espais de treball,... Un altre dels 
objectius específics és el d’3.2 Afavorir la simultanietat i continuitat d’usos i activitats i una de les seves 
actuacions és l’3.2.2 Espai de relació amb activitats simultànies i a diferents hores. 

Línia estratègica 4 (entorn vigilat)
L’objectiu d’aquesta quarta estratègia és el de poder sortir d’una situació insegura i obtenir ajuda perquè 
hi ha persones aprop que generen confiança i que tenen la capacitat i la voluntat de prestar auxili. En aquest 
sentit planteja diferents objectius estratègics, un dels quals és el de 4.2 Dissenyar els edificis i els espais de 
forma que existeixi un vincle visual. Una de les actuacions respecte aquest objectiu específic és el d’4.2.6 
Eliminació de murs cecs en els recorreguts dels carrers de la xarxa quotidiana. Que descriu evitant murs 
continus sense finestres ni altres usos com alguns ballats de parc, façanes d’edificis, etc… de forma que permetin 
veure les activitats que hi ha darrera. 

Línia estratègica 5 (entorn equipat)
L’objectiu d’aquesta estratègia sobre l’entorn equipat tracta de planificar i mantenir els espais dotats de tot 
el necessari per a poder desenvolupar les diferents activitats de la vida quotidiana tant en espais públics com en 
comunitaris. En aquest sentit, podem veure que un dels objectius específics és el de 5.2 Dissenyar espais 
i recorreguts dotats, cuidats i connectats amb les activitats quotidianes. Pel que fa a les accions d’aquest 
objectiu estratègic, podem trobar varies solucions, entre elles la 5.2.5 Cura, neteja i manteniment dels 
espais urbans comuns dels edificis, els espais públics, i el paisatge urbà del barri, sobre això diu que cal evitar 
que es generin zones d’acumulació de residus, deteriorament dels elements dels espais de relació i abandonament 
de manteniment de voreres o carrers. 
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5. contrAdIccIons del “projecte d’urbAnItzAcIó de lA plAçA dr. sImeó 
selgA I ubAch” Amb lA perspectIvA de gènere en l’urbAnIsme segons les 
estrAtègIes A seguIr de lA guIA “entorns hAbItAbles” edItAt pel col·lectIu 
punt 6.  

Pel que fa a la descripció del projecte objecte d’aquestes al·legacions, a la seva memòria podem llegir 
el següent:

1. Àmbit del projecte i objecte de les obres
L’àmbit del present projecte comprèn la part pendent d’urbanització del solar situat al xamfrà 
entre el Passeig Pere iii i el carrer Primer de Maig. La superfície llinda a l’est amb la part ja 
urbanitzada de la plaça; al nord, amb un edifici residencial; i a l’oest amb el pati de l’Institut 
Lluís de Peguera. L’objecte del projecte és la compleció de la plaça esmentada, fet que inclou 
la construcció dels elements d’urbanització pendents, així com el subministrament i col.
locació de diferents elements de mobiliari urbà i jardineria per a l’ús i gaudi dels ciutadans 
de Manresa.

2. Antecedents
En data 14 d’agost del 2015, es va aprovar definitivament el Projecte d’urbanització de la 
plaça Dr. Simeó Selga i Ubach, que dividia la construcció de l’esmentat espai en tres fases 
d’execució [...] En conclusió, aquest projecte constitueix la segona i última fase de construcció 
de la plaça Dr. Simeó Selga i Ubach. 
[...]

5. Descripció de la proposta
a. L’ordenació general de l’espai públic
La present modificació es basa en les premisses originals del projecte, que eren les següents:

Resoldre la superfície amb la rasant més uniforme possible
Es pretén efectuar una plataforma contínua, amb pendents mínims de l’1%, enllaçant els 
diferents punts d’accés a la plaça [...].

Resoldre els desnivells amb bancades funcionals (i amb talussos)
El límit oest, atesa la diferència de nivell entre el pati de l’institut i la plaça, no es preveu 
permeable en un futur proper. D’aquesta manera, s’ha previst una bancada de formigó 
multifuncional resseguint aquest límit, que funcionarà com a banc, escenari teatral o 
simplement mur de contenció d’un talús enjardinat que ha
d’esdevenir teló de fons de la intervenció.

Sectoritzar els usos sense fragmentar l’espai
Com a la primera fase, es preveuen diferents usos enllaçats entre ells, sense fragmentar l’espai 
en excés. Així, la mateixa bancada multifuncional permet espais per al repòs –en forma de 
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banc corregut-, una àrea d’escenari, un espai destinat a jocs infantils i, finalment, una àrea 
destinada a terrassa de bar o cafeteria.
Tots els sectors es comuniquen visualment i físicament entre ells.

protegir del sol amb arbrat i amb pèrgoles
Per completar la primera fase, es preveu la col.locació d’una pèrgola de grans dimensions 
sobre la bancada ja existent, definint i acotant un altre àmbit protegit del sol.

dotar d’arbrat de diferents ports
No s’ha seguit una disposició lineal de l’arbrat, ni amb una única espècie, sinó que s’ha volgut 
aconseguir una major diversitat, col·locant arbrat de diferent port, color i floració. A part, s’ha 
volgut crear una barrera vegetal o teló de fons en el talús que llinda amb l’institut, amb la 
intenció d’impedir l’aproximació del ciutadà a aquest límit.

[...]

Malgrat la coincidència de premisses bàsiques, s’ha cregut convenient modificar el projecte 
original, resolent alguna incoherència i introduint variacions en la formalització geomètrica 
dels elements urbanitzadors.
Així, per exemple, el projecte original preveia la construcció de dues bancades de formigó 
armat, als costats est i oest de la plaça, on es concentraven les escales, grades, escenaris i 
plataformes constituents de l’espai. Però, malgrat aquesta idea inicial, la bancada oest 
desapareixia a mitja plaça, en la zona de jocs infantils, convertint-se en un simple paviment 
de formigó armat sobre el qual es disposaven diversos bancs de fusta. Per tal d’evitar aquesta 
incoherència, s’ha decidit continuar la bancada esmentada fins al final de l’àmbit d’actuació, 
resolent amb ella els espais de repòs i d’estada.
Finalment, i per tal de permetre una lectura diferenciada de les dues fases de construcció de 
la plaça, s’ha decidit fer més orgànica la geometria d’aquesta última, fet que es complementa 
amb la forma del talús enjardinat. D’aquesta manera, es podrà llegir l’existència d’una part de 
plaça “dura”, associada a la racionalitat i ortogonalitat d’un entorn urbà, i d’una part de plaça 
més “verda”, associada a la naturalitat i organicitat del talús enjardinat, ple de vegetació.

Pel que fa a la memòria gràfica del projecte podem veure les diferents seccions que expliquen la 
geometria de la plaça i més concretament la geometria dels talussos que pretenen fer de límit de la 
plaça impedint l’aproximació del ciutadà en aquest límit:
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També adjuntem la imatge en planta de la plaça on entre altres coses, es visualitzen les espècies 
escollides per a la zona verda com també els punts de llum:
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Així doncs, el que entenem del què diu a la memòria, com podem veure en la documentació gràfica, 
podem afirmar que el projecte de la plaça objecte d’aquestes al·legacions, limita a l’oest amb la tanca 
de l’institut Lluís de Peguera. 
La solució adoptada en aquest límit per evitar l’aproximació del ciutadà, es fa mitjançant 3 talussos 
d’alçada 2’35m respecte el punt més baix de la plaça, i de 1’85m al punt mitjà de la plaça, amb una 
pendent perpendicular del 33% respecte la plaça fins al punt més alt i del 100% des del punt més 
alt fins al límit amb la tanca de l’institut Lluís de Peguera. Entre el talús i la tanca de l’institut 
Lluís de Peguera es generen tres espais. Aquests seran els objectes al·legats en aquests informe. I en 
conseqüència els tres talussos que els generen. 

Els motius pels quals es generen aquests talussos, venen a donar resposta, segons s’entén de la memòria 
escrita, la creació d’un “taló de fons amb la intenció d’impedir l’aproximació al límit del ciutadà”.

En aquest sentit ens volem remetre a l’objectiu estratègic de la línia 4 sobre l’entorn vigilat de la 
guia “Entorns habitables” editat pel col·lectiu punt 6 4.2 Dissenyar els edificis i els espais de forma que 
existeixi un vincle visual. Tal com expresàvem en el punt anterior, una de les accions a dur a terme en 
aquest objectiu estratègic és el de 4.2.6 Eliminació de murs cecs en els recorreguts dels carrers de la xarxa 
quotidiana que descriu evitant murs continus sense finestres ni altres usos com alguns ballats de parc, façanes 
d’edificis, etc… de forma que permetin veure les activitats que hi ha darrera. 

Pel que fa a aquest objectiu, el d’un entorn vigilat, el manual descriu com pot afavorir a la seguretat des 
de la perspectiva de gènere un entorn d’aquestes caratcerístiques de la següent manera: La presència 
d’activitats i gent en els espais permet una vigilància informal que millora la percepció de seguretat de les 
persones al sentir-se cuidades entre si. La configuració física dels espais permet que hi hagi una connexió visual.

En aquest sentit, creiem que el què pretén el projecte, sense que sigui explícit a la memòria, és el de 
tapar una tanca que limita un pati d’institut amb l’espai públic. I en aquest sentit creiem que s’està 
fent el contrari del que indica aquest manual per a la creació d’entorns habitables amb perspectiva 
de gènere. S’està construint un mur a través de tres talussos per evitar una visual amb una tanca 
semitransperent que dóna a un espai de joc per a adolescents. 

En segon lloc, tal com podem veure a les seccions del projecte podem veure com es generen uns espais 
morts entre els punts més alts dels talussos i la tanca de l’institut Lluís de Peguera. Creant uns racons 
i/o àrees amagades sense visibilitat que ens remet a l’acció descrita al punt 2.1.3 de l’objectiu específic 
per a 2.1 Afavorir la visibilitat espacial. Per tal d’eliminar qualsevol racó i/o àrea amagada, murs cecs 
o espais abandonats. Per segona vegada veiem com la creació d’aquests talussos, entra en contradicció 
a una de les indicacions d’aquest manual. L’actuació continua descrivint que en aquells espais on 
ja existeixin aquests racons, àrees amagades, murs cecs i/o espais abandonats, conclou que la millor 
manera per tal de no generar inseguretats, s’hi pot col·locar il·luminació de forma que sigui més visible, 
millorar les línies de visió o situant miralls a les cantonades.
En aquest sentit, podem veure en la distribució de les lluminàries de la plaça que aquestes es troben en 
el seu centre il·luminant a la zona de jocs infantils, a l’àrea d’esport saludable i a la part sud-est. Per tant 
creiem que també entra en contradicció amb l’actuació 2.1.2 Il·luminació peatonal contínua distribuida 
de forma homogènia sense obstacles. 
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Scripta Nova, vol. XVIII, nº 504, 2015 
 

10 

 
Pere: De nit és molt millor. Sol, caminant per on sigui, tornant de festa o anant-hi, a mi és algu 
que m’agrada molt. Amb la música, tranquil·lament, vas fent, i és una sensació molt bona. 
 
Maurici: Bueno, a mi m'ho passo pipa passejar pel carrer. A vegades camino sense tenir cap 
mena de direcció. Però bueno. No sé, per exemple el Barri Antic sempre és canviant 
absolutament. Tant d'olors com de... 

 
Como se puede ver es estos casos, la calle de noche en Manresa puede representar un 
lugar de bienestar, de tranquilidad y de placidez. No es solamente la ausencia de miedo 
sino la posibilidad de tener experiencias enriquecedoras. La calle se vuelve para estos 
chicos un lugar íntimo y de introspección. Además, con el ejemplo de estas experiencias, 
la tradicional distinción entre el espacio público y privado se ve transformada, 
confirmando la idea de que el refugio que podría suponer el hogar como espacio privado, 
para la juventud (o una parte de ella) se encontraría en la calle (el espacio público) de 
noche y lejos de la mirada de las autoridades adultas44.  
 
Delante de este tipo de situaciones, algunos estudios han mostrado que las chicas buscan 
lugares protegidos como centros comerciales o cafeterías donde estar seguras45. En las 
entrevistas, las chicas también usan lugares considerados más seguros, como bares, a 
pesar de que los acosos en discotecas y bares nocturnos por parte de chicos son una 
experiencia bastante común en las entrevistas realizadas. Pero, ¿ningún chico siente 
miedo por la noche? Algunos sí. Es el caso de un par de chicos gays que afirmó tener 
miedo en el barrio antiguo de la ciudad. Tanto en sus Mapas de Relieve de la Experiencia 
como en sus itinerarios marcaron esta zona como una zona de malestar, un lugar que no 
les gustaba sobretodo de noche. Sus estrategias para no pasar miedo en estos espacios 
pasan por la representación de una masculinidad hegemónica y por evitar mostrar afecto 
a otro hombre. Se profundizará sobre esta cuestión concreta más adelante, pero en 
referencia a las actuaciones contra el miedo, aparecieron una gran cantidad de 
estrategias para minimizar posibles agresiones, hecho que muestra su capacidad de 
‘aprendizaje de la calle’46. Como argumenta Caitlin Cahill47, la juventud demuestra 
tener grandes habilidades para leer el entorno social y espacial, y la forma en que estas 
chicas gestionan el espacio y el entorno en relación al miedo muestra esta pericia.  
 

Nadia: Si vius allà no et diuen res, si passes et diuen guapa no sé què no sé quantos. A mi em 
passava al principi, que feien una mica els tontos i després un dia, al entrar estava nerviosa no 
sé per què i em vaig trobar un dient eh, guapa, no sé què, oyé!! I em vaig posar a cridar i des 
d’aquell dia no em parlava, des d’aquell dia no em van dir res! Li vaig ‘oye que tu no me conoces 
yo soy muy peor que tu! Que tu no me conoces! Estava dient això però les cames m’estaven 
temblant però bueno eh! Que sóc la forta, eh, no et fiquis amb mi! I em va dir, ya está tranquila 
que me voy, que me voy. 
 
Cristina: Jo no em sento segura, sola pel carrer, a la nit. Sempre vaig amb les claus aquí, eh, 
me les fico així a la mà... I amb el mòbil a l'altra butxaca! Clar però és que no esperes... Jo el 
dia que anava pel passeig i tenia aquests quatre darrera, mirava a banda i banda un lloc on 
poder entrar, on hi hagués gent. Hauria desitjat un bar o un Ateneu o... 

                                                 
44 Valentine 2000 
45 Taylor y Addison, 2009; Thomas, 2005, Koning, 2009 
46 Traducción propia del inglés ‘street literacy’. 
47 Cahill, 2000 

Pel que fa al l’objectiu d’un entorn visible, el col·lectiu punt 6 descriu com afavoreix a la seguretat la 
visibilitat.  Aquesta permet a través de la configuració física de l ’espai que les persones poden visualitzar tots els 
elements i les persones que hi ha a l ’entorn i localitzar possibles sortides en una situació de risc. A més, fa visible 
a les dones com a subjectes actius reconiexient els diversos papers que fan a la societat sense caure en estereotips 
de tractar-les com a objectes o víctimes.

Així doncs, veiem en aquest punt que s’incompleixen dues de les recomanacions en la creació d’aquests 
talussos generant aquests espais morts. 

En tercer lloc, volem remetre’ns a l’actuació 5.2.5 quan parla d’evitar zones d’acumulació de residus. 
Veiem com els espais generats per aquests talussos entre aquests i la tanca de l’institut Lluís de Peguera, 
tot i ser de difícil accés, no hi ha cap element que elimini la possibilitat de que hi vagin a parar elements 
residuals, tant des del pati de l’institut Lluís de Peguera com des de l’altra banda del talús per la part 
de la plaça Dr. Simeó Selga i Ubach. Per altra banda, la manca d’una bona accessibilitat en aquests 
racons,  en dificulta el seu manteniment i neteja que encara es veu més dificultada si en aquests talussos 
s’utilitza com a tapissat verd l’espècie Hedera Helix que creix en fulles grans i tiges fortes on entremig 
és molt fàcil que s’acomulin diversos tipus de residus. 
Per tant, els espais generats per aquests talussos i la tanca de l’institut Lluís de Peguera, són espais fàcils 
d’acabar acumulant residus i de difícil maneniment i neteja. 
Així doncs, veiem com altra vegada s’entra en contradicció amb aquest manual. 

Finalment, respecte l’entorn vital de la tercera línia estratègica plantejada a la guia “Entorns habitables”, 
creiem que ara per ara no és quelcom que es pugui solucionar, però és una realitat que es dóna a la 
ubicació d’aquesta plaça. Un dels seus objectius específics és el d’3.1 Afavorir la barreja d’usos, la densitat 
i la proximitat per a l ’encontre de persones. I en aquest sentit planteja diferents actuacions, una d’elles, la 
3.1.3 Planificació urbana a escala de barri amb barreja d’usos, evitant la monofuncionalitat i incentivant el 
comerç de proximitat en aquest sentit, fa referència a la normativa i el disseny tant en edificis d’alçada com 
en parcel·les de poca densitat, procurant que aquesta barreja inclogui comerços de proximitat, equipaments, 
espais d’us comunitaria, diferents espais de treball,... Un altre dels objectius específics és el d’3.2 Afavorir 
la simultanietat i continuitat d’usos i activitats i una de les seves actuacions és l’3.2.2 Espai de relació amb 
activitats simultànies i a diferents hores. 

Com ja hem dit, evidentment no demanarem que es planifiqui el barri per tal d’incentivar activitats 
simultànies i a diferents hores a les al·legacions d’aquest projecte d’urbanització de la plaça Dr. Simeó 
Selga i Ubach, ja que entenem que no procedeix. 
En aquest sentit, volem fer referència a l’article escrit per Rodó-de-Zárate, Maria (2015) “el acceso 
de la juventud al espacio público en manresa. una aproximación desde las geografías 
feministas de la interseccionalidad” Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales. vol. xix, nº 504  http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-504.pdf. A l’apartat que parla de “La por 
com a limitació d’accés a la ciutat”. En un determinat moment parla de l’experiència d’una de les noies 
entrevistades que diu:
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I seguidament, l’autora de l’article fa el següent anàlisi:

Entenem que en aquest sentit, el fet de què al passeig, a la zona on s’ubica la plaça objecte del projecte 
que s’al·lega, no hi hagi usos de pública concurrència a la nit, genera més sensació de por que en 
d’altres espais. Per tant, entenem que al no poder donar resposta a la simulteneïtat d’usos i a diferents 
hores (sobretot a diferents hores, concretament a la nit), és important que generem espais el màxim 
segurs en aquelles ubicacions que ja de per sí la sensació de seguretat pot ser baixa, com es descriu en 
aquest cas a  l’article exposat.

Rodó de Zárate. El acceso de la juventud al espacio público en Manresa. 
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Como se puede ver en las citas, la percepción del miedo va acompañada del desarrollo 
de determinadas capacidades que pueden evitar agresiones. Llevar las llaves en la mano, 
responder con contundencia o conocer el espacio en el que se mueven son herramientas 
que les dan seguridad. Otras estrategias de gestión espacial del miedo tienen que ver, 
por ejemplo, con la percepción que caminar hacia un lugar con facilidad para abrir la 
puerta reduce el miedo, en relación con lugares que precisan de llaves que pueden ser 
difíciles de encontrar o de usar en un momento de tensión. Como relató Cristina, ir en 
dirección al bar le da menos sensación de miedo que ir hacia casa. En este caso, la 
rigidez de la separación entre lo público y lo privado es un factor determinante para su 
bienestar en la calle. Es decir, la separación física rígida entre espacios aumenta su 
sensación de miedo, mientras que los lugares dónde la separación es menor (porque la 
puerta está abierta o es fácil de abrir) disminuyen esta sensación. Junto con este ejemplo, 
otra chica afirmó que el hecho de que en verano las ventanas están abiertas le produce 
más seguridad, ya que en caso de tener que pedir ayuda, alguien podría oírla. La 
porosidad/rigidez de la separación entre público y privado se materializa así físicamente 
en los espacios con las experiencias de estas chicas. Y su conocimiento sobre estas 
dinámicas espaciales demuestra su capacidad para gestionar los espacios en favor de su 
seguridad. Su posición respeto a posibles agresores, las posibilidades de salir corriendo, 
las características concretas de las calles y el mobiliario urbano también condicionan su 
bienestar, pero a la vez pueden servir como elementos estratégicos para defenderse.  
 
Otros ejemplos que demuestran este conocimiento de las calles es la gran ‘pericia 
espacial’ y los complejos criterios que usan para escoger sus lugares de seguridad o 
evitar lugares potencialmente peligrosos: 
 

Marina: O també per anar a la plaça Sant Jordi, que hi ha com... L'hospital aquest on hi havia 
el [bar]... que hi ha unes escales... Que hi ha un carrer que travessa... Jo quan era més petita, 
en comptes d'anar pels drets anava per allà perquè em sentia més segura perquè no hi havia 
ningú. 
 
Aina: [Al carrer de les Saleses] jo no hi vaig mai. Em fa tope por. És que clar, és un carrer que 
hi ha murs, és un carrer vertical, que hi ha murs de que tu entres al carrer fins que surts, tot són 
murs, vull dir, que no te'n pots anar... I hi ha bastants angles morts. Vull dir, que tu potser vas 
així i està amagat a la cantonada i tu no el veus fins que no trenques. A mi el què em fa por és 
que si et passa algu només te'n pots anar cap amunt o cap avall, no te'n pots anar cap als 
costats... Si et passa al carrer Santa Maria, saps que al mig hi ha la plaça de la Música, que per 
allà et pots escapar... Allà et quedes atrapada. 
 
Alba: Em sento com més oberta a la ciutat. Perquè com que Manresa no té cap espai que tinguis 
una perspectiva més aèria de la ciutat i que sigui verd i que sigui segur... Perquè el què m'agrada 
d'aquell espai és que estàs molt a prop de la carretera de Vic... També és com que en un moment 
donat baixes les escales i estàs a la plaça Europa. En canvi, un lloc on tindries la mateixa vista 
és el Parc del Castell. Però al Parc del Castell, a les nou del vespre o a les deu del vespre a 
l'estiu... Bueno, anar-hi sola no hi he anat mai. Però no hi he anat mai perquè em fa por. Perquè 
és un lloc que està massa aïllat com perquè tu puguis marxar corrents a demanar socors. En 
canvi, aquell espai m'agrada perquè et dóna una perspectiva aèria, hi ha gespa, cutre, però hi 
ha gespa, quatre arbres... I m'agrada assentar-me allà a mirar els cotxes i mirar la gent i... 

En estos casos se muestra como la elección de sus itinerarios cotidianos y los lugares de 
bienestar responde a criterios tan diversos como el número potencial de personas en 
cada lugar, la existencia de escaleras, la anchura de la calle, la existencia de ángulos 
muertos o esquinas, las posibilidades de escapar hacia varias direcciones, la visibilidad 
‘aérea’, la proximidad con calles concurridas (como la carretera de Vic), el tipo de gente 
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6. conclusIons. AdoptAr mesures dIferents per tAl de complIr Amb un 
urbAnIsme Amb perspectIvA de gènere.  

Com s’ha comentat a l’apartat anterior, podem veure com una de les característiques d’aquest projecte 
entra totalment en contradicció amb un urbanisme amb perspectiva de gènere. 

Volem afegir que una de les coses molt positives d’aquest, i que entra totalment en coherència amb 
la perspectiva de gènere en l’urbanisme és el procés participatiu que s’ha dut a terme per al disseny 
d’aquesta plaça. Però això, creiem que no és suficient, veient els punts d’inseguretat que una part 
del projecte genera. En aquest sentit, i remetent-nos a a l’estratègia sobre l’entorn vigilat l’objectiu 
de la qual és poder sortir d’una situació insegura i obtenir ajuda perquè hi ha persones aprop, si les 
altres estratègies no es compleixen, veiem que es pot generar inseguretat tal com explica l’Ariadna 
Cucurella Grifé en el seu article sobre “la perspectiva de gènere en el disseny i l’ús d’espais 
públics urbans: el cas del parc dels colors de mollet del vallès (barcelona)”  https://
ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n49/02121573n49p119.pdf quan diu: certament, en el Parc, hi queden 
zones força fosques i, malgrat que hi ha vigilància de nit, una bona colla de dones i d’immigrants descarten 
passar-hi al·legant que s’hi senten insegurs o tenen por. En aquest sentit, el Parc és, per a aquestes persones i en 
determinats moments, un lloc d’inseguretat que volen evitar, bàsicament per l ’ús que en fan d’altres i per les 
relacions de poder que s’amaguen entre els col·lectius. La il·luminació pot incidir en el debilitament d’aquestes 
relacions de poder i en la inclusió d’aquests col·lectius marginals. Aquest sentiment de por, molt generalitzat 
entre les dones, no és present en els homes autòctons, malgrat que també n’apreciïn l ’escassa llum.

Finalment i per no quedar-nos només amb el manual del col·lectiu punt 6 volem fer referència també 
al “set per a introduir la perspectiva de gènere en el procés urbà” publicat per la Generalitat 
de València http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/0/SET_vlc_link.pdf/9dddfa0e-58af-
461c-aec6-bd616507502b 
Aquest set, té diferents apartats, el segon parla de la percepció de seguretat, on un dels exemples 
d’actuacions és el de disminució de racons, carrerons sense eixida, escales, túnels, per assegurar sempre una 
bona visibilitat. Ampliar camps de visió, per exemple, a través d’espills, incloure eixides o camins alternatius 
o fer coincidir en alguns punts part del transport rodat amb vies de vianants.

Entenem doncs, que el que pretenen demanar aquestes al·legacions, és que s’eliminin els talussos 
de forma que no es generin aquests espais residuals. Entenem que la creació d’un espai verd amb la 
plantació d’arbrat de diferents espècies genera un espai de confort que lliga totalment amb la perspectiva 
en gènere a l’urbanisme, i per tant, creiem que l’espai verd d’ha de mantenir. Dit això, creiem però que 
aquests talussos no s’haurien de generar i que simplement amb un espai pla o amb alçades inferiors a 
una persona ajupida, igualment verd i amb la plantació d’aquest arbrat, es pot envellir aquest suposat 
“taló de fons” de la plaça. D’altra banda, creiem que és positiu que es vegi la tanca i es pugui veure 
el pati de l’institut per tal de dona visuals llargues, a la vegada no generar murs cecs i visualitzar els 
diferents usos que es donen en el si de la nostra ciutat tal com s’explica a l’actuació 4.2.6 de la guia  
“Entorns habitables”. 

https://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n49/02121573n49p119.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n49/02121573n49p119.pdf
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/0/SET_vlc_link.pdf/9dddfa0e-58af-461c-aec6-bd616507502b
http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/0/SET_vlc_link.pdf/9dddfa0e-58af-461c-aec6-bd616507502b
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7. demAndes d’Aquestes Al·legAcIons en concordàncIA A l’exposAt 
AnterIorment, com tAmbé en concordàncIA Al cte-suA I Altres Aspectes 
AprovAts en Aquest AjuntAment.

El principal motiu d’aquestes al·legacions és explícit en el punt anterior. Així doncs, per tal d’adoptar 
una perspectiva de gènere en el projecte que es presenta, la primera demanda d’aquestes al·legacions és 
que s’eliminin els talussos que es preveuen, o que aquests tinguin una alçada inferior al d’una persona 
ajupida, que segons la publicació l’any 1995 del llibre “arte de proyectar en arquitectura” escrit 
per Ernst Neufert, aquesta és de 0’857m.

En cas que les nostres al·legacions no siguin suficientment convincents, sí que demanaríem que, tal i 
com s’ha dit en diverses ocascions per part de l’actual equip de govern al plenari d’aquesta ciutat, de la 
voluntat ferma de d’adoptar polítiques amb perspectiva de gènere, es dugués a terme una auditoria 
de gènere en el projecte objecte d’aquestes al·legacions. 

En segon lloc, voldríem posar de manifest, que creiem que un talús amb una pendent del 100%, 
tal com es planteja en el projecte objecte d’aquestes al·legacions, és difícil que compleixi de forma 
indirecta amb els requisits de seguretat d’utilització i accessibilitat del codi tècnic de l’edificació. 
Si bé és cert que no hi ha cap cas semblant al que podem veure en aquests talussos en el cte, podem 
assimilar diferents conceptes. En aquest sentit, en el seu apartat sobre la seguretat davant el risc de 
caigudes, quan parla dels desnivells exigeix que front un desnivell de més de 0’55m cal una barana 
de 0’90m. En aquest sentit, evidentment dibuixa un desnivell a 90º i no amb pendent. En el cas que 
se’ns presenta, veiem com aquest desnivell no és de 0’55m, sinó que és un desnivell de 2’18m des del 
punt més alt al punt més baix amb una pendent del 72%, que arriba a ser del 100% en un recorregut 
de 1’60m. En aquest sentit, tot i no entrar directament en contradicció als casos concrets descrits pel 
codi tècnic de l’edificació, si que veiem cert perill de caiguda en aquests punts entenent que al final 
hi haurà l’impacte amb la tanca de l’institut. Entenem que la intenció és que ningú arribi a caminar 
per aquests espais, però mai podrem impedir que ningú s’hi acosti tal com el projecte està plantejat. 

En tercer lloc, i per donar compliment a la moció aprovada a l’octubre de 2016, creiem que un projecte 
que preveu una zona verda de 361m2, al saber que no es requereix informe de sostenibilitat, ja que els 
tècnics en parcs i jardins participen directament de la projecció en els projectes urbans que requereixen 
d’espais verds. Al no haver-hi informe, no podem afirmar en contundència que s’estigui complint 
estrictament el primer acord de la moció quan descriu que es continuaran fent “els treballs necessaris per 
a la transició cap a una jardineria ecològica gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, 
evitant l ’ús d’agrotòxics, l ’ús d’espècies no adaptades al medi o amb necessitats hídriques excessives.” en aquest 
sentit volem fer èmfasi a l’últim apartat sobre les necessitats hídriques excessives, per tal de què les 
espècies a implementar en aquest parc, siguin espècies sense necessitats hidràuliques més enllà dels 
seus (pocs) primers anys de vida. Creiem necessari doncs, al·legar aquest projecte també en aquest 
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sentit per tal de donar també compliment al segon acord d’aquesta moció al qual parla d’una transició 
progressiva fins aconseguir un model 100% ecològic. És per això que entenem que aquesta progressivitat, 
no només ha de ser en els canvis d’espècies en parcs existents sinó i sobretot en els parcs i/o zones 
verdes noves que es facin des d’aquest ajuntament.  Creiem doncs que l’espècie Hedera Helix no és 
l’adequada per a poder complir els acords d’aquesta moció per les seves necessitats d’ombra, humitat i 
aigua per al seu creixement de forma sana. Creiem que la nostra ciutat ja ha tingut l’experiència de què 
aquesta és una espècie amb dificultats per créixer en zones no ombríboles sense contar amb un accés 
de reg. Així doncs, demanaríem que si l’espècie en concret Hedera Helix no té problemes per créixer 
en zones assolellades es desestimés aquest punt de les al·legacions. De totes maneres, per l’expressat en 
els altres punts, sí que creiem que aquesta ha de substituir-se. 




