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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 25 d'octubre de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 3 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3
abstencions del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU i 1 vot a favor del
grup municipal d'ICV-EUiA) l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER AL PLANEJAMENT I ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE LA
NOSTRA CIUTAT AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
Atès que l’urbanisme és una eina clau per dissenyar l’equilibri vital i sostenible entre el
territori i les persones. Parlar d’urbanisme és parlar, dels drets de ciutadania, dels drets de les
ciutadanes i els ciutadans, d’expressar-se, de participar en els afers públics, d’exercir les
seves llibertats i els seus deures.
Atès que els darrers anys s’han fet contribucions interessants que plantegen la necessitat de
facilitar les activitats i les necessitats de la vida quotidiana en un marc espacial adequat i amb
les infraestructures necessàries. Una d’aquestes contribucions ha estat la Carta europea de les
dones a la ciutat, una proposta per repensar la ciutat on s’alertava de la necessitat d’eliminar
els obstacles que fan que les dones no tinguin encara un ple dret a la ciutat i propugnava una
nova filosofia de la planificació urbana i l’ordenació del territori centrada en els valors
humans, tot impulsant dinàmiques de canvi per tal que la societat esdevingui plural.
Atès que el Grup municipal Esquerra Republicana som conscients que l’enfocament de
gènere, comporta una visió estratègica de caràcter transversal que implica un model que
requereix, a més d’un marc normatiu adequat, enormes transformacions socials, econòmiques
i polítiques, i cal plantejar-lo com un procés continuat i a mitjà i llarg termini, d’aprenentatge,
negociació i intercanvi d’experiències.
Atès que l'objectiu principal que volem aconseguir amb aquesta moció és adequar l'espai físic
a la bona gestió de la vida quotidiana per a un ús lliure dels assentaments urbans i per
estimular el repartiment de responsabilitats entre dones i homes en el procés de ciutat.
Atès que igualment, el que pretenem és trencar amb la dicotomia espai públic-espai privat i
entendre que la ciutat també és un lloc on tenir cura de les persones, és un canvi de
perspectiva en l’urbanisme, orientat a configurar i viure ciutats més inclusives i justes. Un
urbanisme que reflecteixi la cura com una responsabilitat social i pública.
Atès que al costat d’assumir que l’espai públic ha d’acompanyar la coresponsabilitat social,
l’urbanisme amb perspectiva de gènere apunta una segona pota que cal assentar per estendre

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Certificació Ple: CERTIFICAT PLE 25/10
/2018 PUNT 22
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: A7KYN-IQMHP-DF7BF
Pàgina 2 de 3

El document ha estat signat per :
1.- Aurora Corral García, Secretària General, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2.- Carles Escolà Sanchez, Alcalde, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

ESTAT

APROVAT
29/10/2018 14:31

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1788888 A7KYN-IQMHP-DF7BF D0C378BDC6007804113D4F7799782E759E94A99E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

el dret a la ciutat a l’altra meitat: afavorir la percepció de seguretat, des de la perspectiva de
gènere. Els carrers, com a la resta d’espais que habitem, poden ser escenari d’agressions
sexuals o comportaments abusius de caràcter sexual. La por a patir-ne limita l’exercici del
dret a la ciutat entre les dones i nenes, en restringir-ne la mobilitat i l’ús d’espais públics.
Atès que analitzar la seguretat urbana des de la perspectiva de gènere també passa per
reconèixer com la violència masclista i la percepció d’(in)seguretat diferencial de dones i
homes estan estretament vinculades i són el resultat del sistema patriarcal i, per tant, per
millorar la situació cal un treball en profunditat per fomentar un canvi social cap a una
societat més equitativa.
Atès que és des d'aquesta mirada que, a més dels delictes tradicionals que dificulten la vida
quotidiana, com furts, robatoris, assalts, violacions, les dones també s’enfronten a fenòmens
vinculats a la forma en què es concep el desenvolupament urbà, a la manca de participació
ciutadana, a la dificultat d’accés a serveis –els més privatitzats–, a la desregulació... i que tot
són factors que incideixen en els graus i modalitats de les manifestacions de violència
efectiva o simbòlica cap a les dones.
Atès que en aquest sentit, volem abordar la seguretat urbana i la integritat física des d’un
enfocament global, donat que està estretament lligada a altres variables com per exemple, la
seguretat econòmica o la seguretat ambiental.
El Ple ACORDA
Primer- ANALITZAR l'impacte del medi urbà en la qualitat de vida de dones i homes i
també fer-ne una radiografia de la nostra ciutat i dels seus usos. Utilitzar l’arquitectura de
proximitat i l’urbanisme quotidià per de-construir i repensar els espais domèstics, comunitaris
i públics en funció de les necessitats, usos i desitjos de les persones de Cerdanyola.
Segon- CREAR nous mecanismes de participació de la ciutadania i dels agents socials en
paritat en els processos de planificació i disseny urbans, i promocionar i potenciar la
intervenció de les dones.
Tercer- DISSENYAR i impulsar accions pels diversos barris de la ciutat que permetin fer
comprovacions “in situ” dels elements que poden millorar la percepció de seguretat i utilitat
dels espais públics des del punt de vista de les dones (il·luminació, mobiliari urbà,
accessibilitat, arbrat i verd urbà...). En aquest sentit, proposem fer-ne recorreguts previs de
reconeixement consistents a realitzar caminades a peu pels barris. L’objectiu d’aquest primer
reconeixement és identificar la xarxa quotidiana que utilitzen les persones que viuen al barri
quan porten a terme les seves activitats del dia a dia i les seves condicions. Per això s’han
d’ubicar els espais de relació, els equipaments quotidians, els comerços i el transport públic
que s’utilitza. També s’han d’assenyalar els carrers per on s’uneixen totes aquestes funcions i
parar atenció a com l’utilitzen les diferents persones.
Quart.- ELABORAR instruments d’avaluació del planejament urbanístic segons els criteris
de gènere.
Cinquè.- TRASLLADAR aquesta moció i els seus acords al Consell de Polítiques d’igualtat
i LGTBIQ de l’Ajuntament, a les regidories de Dones i Polítiques d’Igualtat, Espais Públics,
Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament, a les associacions de dones de la nostra ciutat i a
l’Institut Català de Dones. "

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

SECRE_Certificació Ple: CERTIFICAT PLE 25/10
/2018 PUNT 22
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: A7KYN-IQMHP-DF7BF
Pàgina 3 de 3

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Aurora Corral García, Secretària General, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2.- Carles Escolà Sanchez, Alcalde, del Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

APROVAT
29/10/2018 14:31

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1788888 A7KYN-IQMHP-DF7BF D0C378BDC6007804113D4F7799782E759E94A99E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

