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0. AGRAÏMENTS

Aquest informe recopila la descripció del 
procés, els resultats i les recomanacions 
sorgides a partir del projecte Mobilitat Justa, 
impulsat per l’associació Ecoserveis, cofinançat 
per l’Ajuntament de Barcelona i desenvolupat 
en l’àmbit geogràfic de la mateixa ciutat. 
L’objectiu d’aquest primer pilot ha estat 
visibilitzar i obtenir dades sobre barreres i 
propostes de millora per a aconseguir una 
mobilitat veritablement sostenible i justa a les 
ciutats. L’anàlisi posa el focus sobre les dones, 
un segment demogràfic que representa més 

del 50 % de la població global, i sovint es troba 
infrarepresentat en espais de decisió sobre la 
mobilitat als barris i les ciutats. Les dones són 
les usuàries més freqüents d’un sistema de 
mobilitat amb necessitats i propostes massa 
sovint invisibilitzades i són, alhora, les principals 
promotores d’una mobilitat més sostenible i 
més justa.

Volem agrair la col·laboració indispensable 
d’entitats que treballen des de fa anys per 
una mobilitat justa a la ciutat, així com la de 
les entitats de barri en general i, de manera 

particular, la d’aquelles que treballen amb les 
dones en processos d’empoderament. Volem 
reconèixer la seva participació i aportacions en 
els processos de cocreació de les activitats de 
projecte, així com l’aportació imprescindible del 
seu coneixement i l’accés a les expertes dels 
barris: les dones que el viuen i el cuiden.

Dins de la diversitat d’organitzacions, 
administracions, empreses, moviments i 
col·lectius que han col·laborat en el projecte, 
volem reconèixer la participació de:

Reserven un agraïment especial per a totes les 
veïnes dels barris de la Marina, la Sagrera, el 
Carmel, Besòs i Roquetes i de manera singular 
per a les entitats com el Centre Cívic Torre La 
Sagrera i l’Associació de Veïns i Veïnes de la 
Sagrera, Taula de Dones de la Marina, Carmel 
Amunt, El Tinglado, Associació Ambar Prim i 
Som del Barri per facilitar-nos l’accés als barris, 
a les seves problemàtiques i a les seves veïnes. 

Finalment, agraïm a totes les persones, 
especialment a les dones i les persones no 
binàries que han participat i han contribuït 
a fer possible aquest projecte a través de 
l’enquesta, facilitant informació de primera 
mà, valuosa per posar la vida al centre de les 
propostes generades.

-------

-------

https://www.ecoserveis.net/mobilitatjusta/
https://www.ecoserveis.net/
https://www.torrelasagrera.cat/
https://www.torrelasagrera.cat/
https://avvlasagrera.com/
https://avvlasagrera.com/
https://www.facebook.com/tauladonesmarina/
https://www.carmelamunt.org/
https://www.carmelamunt.org/
https://eltinglado.org/
https://ajuntament.barcelona.cat/agendajove/es/detall/associacio-de-dones-ambar-prim_95060180911.html
https://www.somdelbarri.es/
https://transportpublic.org/
http://www.ecom.cat/
https://www.catalunyacamina.org/
https://www.amb.cat/s/home.html
http://icaen.gencat.cat/ca/inici
https://www.mosaicfactor.com/en/index.php
https://www.eiturbanmobility.eu/
http://www.punt6.org/ca/inici/
https://pemb.cat/
https://www.ecoserveis.net/punts-dassessorament-energetic/
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1/A.   RESUM

L’informe que presentem recull resultats i 
reflexions fruit de les activitats del projecte 
Mobilitat Justa, impulsat per Ecoserveis i 
cofinançat per l’Ajuntament de Barcelona 
a través de la convocatòria general de 
subvencions a entitats del 2020. 

El projecte parteix de la voluntat de començar 
a estudiar la mobilitat des dels marges, des 
d’aquelles persones i territoris fora del centre 
d’atenció mediàtica o de polítiques públiques. 
Posa el focus en la mobilitat de col·lectius 
i zones més vulnerables de la ciutat, per 
donar-les a conèixer, i treballar amb veïns i 
veïnes propostes de millora per una mobilitat 
més justa. Una mobilitat justa entesa com a 
mobilitat sostenible també des de la vessant 
socioeconòmica: una mobilitat que no deixa 
ningú enrere. Mobilitat com a concepte 
ampli, entesa com la necessitat (i el dret) de 
desplaçar-nos, amb la voluntat de superar el 
concepte de mobilitat estrictament lligada als 
transports.

El projecte Mobilitat Justa centra les seves 
activitats en quatre barris de Barcelona 
(la Marina del Prat Vermell, el Carmel, les 
Roquetes, i el Besòs i el Maresme) com a 
territoris, i en les dones, com a població 
majoritària (quasi un 52 % a Barcelona) que 
pateix els greuges d’una mobilitat desigual.

Els resultats es nodreixen d’una enquesta 
de participació oberta, entrevistes a dones 
dels barris estudiats i entrevistes a dones 
del sector de la mobilitat justa, que també 
es poden escoltar en format Podcast. Les 
accions consoliden la voluntat d’obrir espais 

de participació des dels barris per escoltar 
les veus de les més ignorades, de les “ningú” 
de la mobilitat o, vist d’un altra manera, de 
les “expertes” de la mobilitat, com a usuàries 
del dia a dia que són. És per això que l’anàlisi 
també qüestiona els actuals rols de poder 
en l’àmbit de la mobilitat, on la planificació 
i direcció de serveis segueixen estant molt 
masculinitzats (i amb un perfil d’ètnia, estudis 
i ingressos que no representa la majoria de 
les usuàries). S’obre la porta a noves formes 
i espais de participació per transformar la 
mobilitat a la ciutat donant resposta a les 
necessitats de les usuàries, i atenent a la 
diversitat i complexitat del sistema.

Les temàtiques i les dades s’entrellacen en 
un informe que recull un debat ric i divers, on 
les dones destaquen la seguretat percebuda 
com un dels gran elements oblidats en la 
planificació a la ciutat. Un element lligat a la 
necessitat de pensar i generar més espais per a 
les persones, més infraestructures, però també 
serveis, dinàmiques de convivència i promoció 
del respecte i l’educació per a una nova 
mobilitat, que torni a prioritzar les persones 
més vulnerables.

L’estudi es tanca amb 10 recomanacions per 
a una mobilitat justa que recullen els temes i 
debats principals tractats transversalment a 
les tres activitats del projecte. En aquest sentit, 
aborda el debat sobre el dret a la mobilitat, 
així com les diverses definicions de mobilitat 
justa, un concepte a consolidar per tal de no 
deixar ningú enrere en l’actual transformació 
urbanística de la ciutat.

Finalment, estudi i projecte s’han vist afectats 
per l’impacte de la COVID-19 a la nostra 
societat, fet que ha comportat un canvi en 
les activitats amb impacte sobre els resultats. 
Com no podia ser d’altra manera, l’anàlisi recull 
reflexions en un període concret durant el qual 
la mobilitat s’ha vist notablement afectada 
per la pandèmia. La disminució de l’ús (i de la 
confiança) en el transport públic, la recuperació 
i reconeixement de l’espai més proper, així com 
l’increment dels usos del transport privat –en 
destaquen bicicletes i patinets–, són algunes 
de les conseqüències. Aquestes dinàmiques 
s’entrellacen amb un procés de transformació 
a la ciutat marcat per la reivindicació de 
l’anomenat dret a la ciutat o dret a la qualitat 
de l’aire, i dins del qual la salut, particularment 
al 2020, ha marcat també l’agenda de les 
transformacions urbanes, amb especial èmfasi 
en l’àmbit de la mobilitat. 

https://www.ecoserveis.net/mobilitatjusta/
https://www.ecoserveis.net/mobilitatjusta/
https://www.ecoserveis.net/
https://www.ecoserveis.net/que-fem/projectes/podcasts/
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1/B.   RESUMEN

El informe que presentamos recoge resultados 
y reflexiones fruto de las actividades del 
proyecto Movilidad Justa, impulsado por 
Ecoserveis i cofinanciado por el Ayuntamiento 
de Barcelona a través de la convocatoria 
general de subvenciones a entidades del 2020.

El proyecto parte de la voluntad de empezar 
a estudiar la movilidad desde los márgenes, 
desde aquellas personas y territorios fuera 
del centro de atención mediática o de 
políticas públicas. Pone especial atención 
en la movilidad de colectivos y zonas más 
vulnerables de la ciudad, para darlas a 
conocer, y trabajar con los vecinos y vecinas 
en propuestas de mejora para consolidar 
una movilidad más justa, entendida como 
movilidad sostenible también desde la vertiente 
socioeconómica. Una movilidad que no deje 
a nadie atrás. Una movilidad como concepto 
amplio, comprendida como la necesidad (y el 
derecho) de desplazarnos, con la voluntad de 
superar el concepto de movilidad centrada en 
los transportes.

El proyecto centra sus actividades en cinco 
barrios de Barcelona (la Marina del Prat 
Vermell, la Sagrera, el Carmel, les Roquetes y el 
Besòs y el Maresme) como territorios, y en las 
mujeres como mayoría de la población (casi un 
52 % en Barcelona) que sufre los agravios de 
una movilidad desigual.

Los resultados del estudio se nutren de una 
encuesta de participación abierta, entrevistas a 
mujeres de los barrios estudiados y entrevistas 
a mujeres del sector de la movilidad justa 
que también se pueden escuchar en formato 

Podcast. Las acciones consolidan la voluntad 
de abrir espacios de participación desde los 
barrios para escuchar las voces de las más 
ignoradas, de las “nadie” de la movilidad, o, 
visto de otra manera, de las “expertas” de la 
movilidad como usuarias cotidianas. Por esa 
misma razón el estudio también cuestiona 
los actuales roles de poder en el ámbito 
de la movilidad, en el cual la planificación 
y dirección de los servicios siguen estando 
muy masculinizados (y con un perfil de etnia, 
estudios e ingresos que no representa a la 
mayoría de las usuarias). Se abre la puerta a 
nuevas formas y espacios de participación para 
transformar la movilidad en la ciudad, desde las 
necesidades de las usuarias y atendiendo a la 
diversidad y complejidad del sistema.

Las temáticas y los datos se entrelazan en un 
estudio que recoge un debate rico y diverso 
en el que las mujeres destacan la seguridad 
percibida como uno de los grandes elementos 
olvidados en la planificación en la ciudad. Dicho 
elemento va ligado a la necesidad de pensar 
y generar más espacios para las personas, 
más infraestructuras, pero también servicios, 
dinámicas de convivencia y promoción 
del respeto y la educación por una nueva 
movilidad, que vuelva a priorizar a las más 
personas vulnerables.

El estudio se cierra con 10 recomendaciones 
para una movilidad justa que recogen 
los temas y debates principales tratados 
transversalmente en las tres actividades de 
proyecto. En este sentido, aborda el debate 
sobre el derecho a la movilidad, así como las 

diversas definiciones de movilidad justa, un 
concepto a consolidar a fin de no dejar a nadie 
atrás en la actual transformación urbanística de 
la ciudad.

Finalmente, tanto el estudio como el proyecto 
se han visto afectados por el impacto de la 
COVID-19 en nuestra sociedad, hecho que 
ha comportado un cambio en las actividades 
con impacto inevitable sobre los resultados. 
Como no podía ser de otra manera, se recogen 
reflexiones a lo largo de un periodo concreto 
en el cual, además, la movilidad se ha visto 
notablemente afectada por la pandemia. 
La disminución del uso (y de la confianza) 
en el transporte público, la recuperación y 
reconocimiento del espacio más próximo, así 
como el incremento de los usos del transporte 
privado -destacablemente bicicletas y 
patinetes-, son algunas de las consecuencias de 
esta situación. Dichas dinámicas se entrelazan 
con un proceso de transformación en la ciudad 
marcado por la reivindicación del llamado 
derecho a la ciudad o derecho a la calidad del 
aire, dentro del cual la salud, con mayor énfasis 
en 2020, ha determinado también la agenda de 
las transformaciones urbanas, especialmente 
en el ámbito de la movilidad.

https://www.ecoserveis.net/mobilitatjusta/
https://www.ecoserveis.net/
https://www.ecoserveis.net/que-fem/projectes/podcasts/
https://www.ecoserveis.net/que-fem/projectes/podcasts/
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1/C.   SUMMARY

The report that we present here brings 
together results and reflections resulting from 
the activities of the Fair and Sustainable 
Mobility project, leaded by Ecoserveis and co-
financed by Barcelona City Council through the 
general call for grants to organisations in 2020.

The project is based on the desire to start 
studying mobility from the margins, from 
those people and territories outside the media 
and public policy spotlight. Paying special 
attention to the mobility of the most vulnerable 
groups and areas of the city, in order to make 
them known, and to work together with 
neighbours on improvement proposals towards 
a fair mobility. A fair mobility understood 
as sustainable mobility, also from the socio-
economic point of view, a mobility that leaves 
no one behind. Mobility as a broad concept, 
understood as the need (and the right) to 
move around, with the aim of going beyond the 
concept of mobility focused on transport.

The Just Mobility project focuses its activities 
on four Barcelona neighbourhoods (la Marina 
del Prat Vermell, el Carmel, les Roquetes, and 
el Besòs and el Maresme), as territories, and 
on women, as the majority of the population 
(almost 52 % in Barcelona) who suffer from 
unequal mobility.

The results of the study are based on an 
open participation survey, interviews with 
women from the studied neighbourhoods 
and interviews with women from the fair 
mobility sector, which can also be heard in 

Podcast format. A desire to open up spaces 
for participation from the neighbourhoods to 
listen to the voices of the most ignored, of the 
“nobodies” of mobility, or seen in another way, 
of the “experts” of mobility, as daily users. This 
is why the study also questions the current 
power roles in the field of mobility, where the 
planning and management of services is still 
highly masculinised (and with an ethnicity, 
education and income profile that does not 
represent the majority of users). It opens the 
door to new forms and spaces of participation 
to transform mobility in the city, based on the 
needs of the users and taking into account the 
diversity and complexity of the system.

The topics and data are intertwined in a study 
that brings together a rich and diverse debate, 
where women highlight the perceived security 
as one of the great forgotten elements in city 
planning. An element that is linked to more 
spaces for people, infrastructures, but also 
services, coexistence, respect and education 
for a new mobility that prioritises the most 
vulnerable.

At the end of the study 10 recommendations 
for a just mobility are collected, including 
main issues and debates that have crossed 
three project activities. Accordingly, the study 
addresses the debate on the right to mobility, 
together with the various definitions of fair 
mobility, a concept to consolidate in order 
not to leave no one behind the current urban 
transformation of the city.

Finally, both the study and the project have 
been affected by the impact of COVID-19 on 
our society, which has led to a change in the 
activities, with an impact on the results. The 
study is, of course, a reflection of a specific 
period in which mobility has been significantly 
affected by the pandemic. The decrease in the 
use of (and confidence in) public transport, the 
recovery and recognition of the space closest 
to home, as well as the increase in the use 
of private transport, especially bicycles and 
scooters, are some of the consequences of this 
situation. These dynamics are intertwined with 
a process of transformation in the city marked 
by the vindication of the right to the city or 
right to air quality, where health, especially 
in 2020, has also determined the agenda of 
urban transformations, especially in the field of 
mobility.

https://www.ecoserveis.net/mobilitatjusta/
https://www.ecoserveis.net/mobilitatjusta/
https://www.ecoserveis.net/que-fem/projectes/podcasts/
https://www.ecoserveis.net/que-fem/projectes/podcasts/
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A la Unió Europea, un 74 % de la població 
viu en àrees urbanes on s’empra el 75 % de 
l’energia, i el 24,1 % d’aquests usos es deu al 
transport que, alhora, causa 26,2 % de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, segons 
dades del Pla d’energia, canvi climàtic i 
qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020. En 
aquest context, les ciutats han de reduir les 
seves emissions causades pel transport però 
s’ha d’assegurar que aquesta transformació 
es faci d’una manera justa entre els diferents 
col·lectius de la societat i que no quedi ningú 
enrere pel fet de patir vulnerabilitat energètica, 
econòmica o social.

La mobilitat és un dels eixos principals de la 
transició energètica i, més en concret, de la 
transició energètica justa. Tanmateix, l’anàlisi 
de la seva relació amb diferents problemes 
socials és complicat. Quan parlem de pobresa 
energètica en el context de la llar, per exemple, 
són moltes les dades disponibles en el marc 
territorial de Barcelona. Segons l’Enquesta 

de Salut de Barcelona l’any 2016 s’estimava 
que aproximadament el 9,4 % de les llars de 
la ciutat no podien mantenir el seu habitatge 
a una temperatura apropiada, el 13,9 % tenien 
retards en el pagament de factures dels 
subministraments bàsics i el 9,3 % declaraven 
tenir goteres, humitat o floridures a l’habitatge. 
En canvi, no disposem de dades per saber com 
i en quina mida tenen impacte les desigualtats 
sobre les formes de mobilització de les 
persones que pateixen situacions de pobresa 
energètica.

En aquest sentit, aquest estudi ha buscat, a 
través de la implementació d’una metodologia 
mixta, treballar amb les usuàries, des dels barris 
i des d’espais segurs i còmodes, que convidin 
a reflexionar i participar, atenent els principals 
eixos de desigualtat. L’objectiu és conèixer 
una mica més les dinàmiques de mobilitat 
d’aquestes persones i col·lectius en un sentit 
ampli, més enllà del transport motoritzat, i 
prestant especial atenció a aquelles condicions 

que les estan deixant enrere en aquesta 
transició de ciutat cap a una mobilitat 
més sostenible. Poder identificar barreres i 
solucions, tot promovent un estil de vida més 
saludable i sostenible, és un dels elements 
clau que han guiat el treball a través d’una 
metodologia en construcció, des dels barris i 
des dels col·lectius, per una mobilitat justa. 

El projecte s’emmarca dins les estratègies de 
mobilitat sostenible de la ciutat de Barcelona 
i, en concret, del Pla de Mobilitat Urbana de 
Barcelona (PMU) i, més específicament, en 
la promoció de modes de desplaçament més 
saludables: mobilitat a peu, en bicicleta i en 
transport públic. Una promoció des d’un enfoc 
holístic: no només des de la perspectiva de les 
persones usuàries, sinó des de la necessitat de 
superar desigualtats pel que fa infraestructures, 
educació per la mobilitat o mitjans econòmics, 
físics i socials.

2. ANTECEDENTS

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-energetica-de-la-ciutat/planificacio-energetica/pla-de-l-energiahttp://
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/manteniment-de-l-espai-public/gestio-energetica-de-la-ciutat/planificacio-energetica/pla-de-l-energiahttp://
https://www.aspb.cat/documents/enquesta-de-salut-de-barcelona-2016-17-resultats-detallats/
https://www.aspb.cat/documents/enquesta-de-salut-de-barcelona-2016-17-resultats-detallats/
https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/actualitat-i-recursos/nou-pla-de-mobilitat-urbana-2019-2024
https://www.barcelona.cat/mobilitat/ca/actualitat-i-recursos/nou-pla-de-mobilitat-urbana-2019-2024
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3. METODOLOGIA

3.1 PROCÉS DE COCREACIÓ

3.2 INFORMACIÓ DES DELS BARRIS

El projecte Energia Justa es basa en una 
metodologia participativa desenvolupada a 
partir del coneixement de les persones usuàries 
i les entitats que les representen, amb l’objectiu 
d’analitzar les principals barreres a l’hora 
d’assolir una mobilitat sostenible per a tothom 
i proposar-ne millores o transformacions. 
Aquesta metodologia es basa en l’aprenentatge 
mutu de totes aquelles que hi participen i en 
l’empoderament col·lectiu.

Degut a les restriccions sanitàries derivades 
de la COVID-19 que han afectat la forma 
de relacionar-nos, algunes de les activitats 
previstes -especialment les col·lectives- van 
haver de modificar el seu format tot intentant 
mantenir l’essència i els objectius del projecte: 
divulgació, conscienciació, visibilització, 
proposta i empoderament per una mobilitat 
justa a la ciutat de Barcelona. 

L’espai de cocreació de projecte i les seves 
activitats han donat forma i pas a les tres 
activitats de projecte: entrevistes, enquestes i 
podcast; de les quals s’han extret els resultats 
presentats en aquest informe. 

A la prova pilot de la metodologia per avançar 
cap a una mobilitat justa s’ha treballat amb les 
dones de quatre barris de la ciutat allunyats del 
centre i, per tant, del focus de les reformes cap 
a barris més sostenibles. Els barris de la Marina, 
el Carmel, Besòs i Roquetes i les dones que s’hi 
mouen han estat els protagonistes geogràfics 
de l’estudi. Aquesta primera selecció de la 
mostra de població es va fer mitjançant un 

procés participatiu amb entitats relacionades 
amb el sector, a partir la seva experiència prèvia 
i amb la voluntat de treballar una metodologia 
flexible i adaptable a diferents segments de 
població, ja sigui per zonificació geogràfica o 
pels diversos eixos de treball que impliquen a 
persones i col·lectius i que repercuteixen en la 
mancança d’una mobilitat justa.

Han participat del procés de cocreació, per una 
banda, les entitats del sector per una mobilitat 
justa a la ciutat (PTP, ECOM, Catalunya Camina, 
PAE) i, per l’altra, les entitats de dones i de 
barri involucrades (Centre Cívic Torre La 
Sagrera i l’Associació de Veïns i Veïnes de la 
Sagrera, Taula de Dones de la Marina, Carmel 
Amunt, El Tinglado, Associació Ambar Prim i 
Som del Barri).

Per tal de visibilitzar l’experiència com a usuàries en primera persona de les dones dels barris s’han 
dut a terme dos activitats: 13 entrevistes a dones dels quatre barris per tal d’obtenir informació 
més qualitativa sobre la mobilitat a nivell local. De forma simultània s’han recollit 73 respostes 
a través d’una enquesta en línia oberta a tota la ciutadania, amb informació més quantitativa 
processada de manera agregada. 
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3.2.1 ENTREVISTES 3.2.2 ENQUESTES

Les entrevistes, planificades entre els mesos 
de setembre i desembre del 2020 van cobrir 
els quatre barris estudiats i diferents perfils 
de dones que s’hi mouen. En concret, es van 
entrevistar un mínim de tres dones de cada 
barri, una per a cada franja d’edat: joves (menys 
de 35 anys), mitjana edat (entre 35 i 65 anys) i 
gent gran (més de 65 anys), tenint en compte 
franges d’edat aproximades. Gràcies a la 
mediació de les entitats de barri es van poder 
entrevistar els següents perfils, per barri i per 
franja d’edat. 

L’enquesta en línia va estar disponible a través 
de la plataforma Google Forms durant quatre 
setmanes. S’adreçava a tota la ciutadania, 
amb especial èmfasi a la de Barcelona i, en 
particular, a dones i persones no binàries. Es 
va considerar que, ja que totes les persones 
es mouen de manera diversa i són usuàries de 
mitjans i vies de transport, són també expertes 
en mobilitat.

L’estudi i l’enquesta estan pensats des d’un 
concepte ampli de mobilitat, més enllà a la 
mobilitat en transport motoritzat o d’altres 
vessants àmpliament estudiades, com l’ús del 
transport públic. La prioritat ha estat visibilitzar 
i conscienciar sobre accions com caminar, anar 
en bicicleta i en transport compartit (també en 
transport públic). En aquest sentit, l’enquesta 
ha volgut visibilitzar barreres no detectades, o 
mobilitats oblidades (per motius de cures, per 
motius d’oci, per exemple) i la mobilitat a escala 
de barri, que dins de l’àmbit de la mobilitat es 
coneix com “la ciutat de 15 minuts”. 

La participació en l’enquesta no s’ha restringit 
als col·lectius concrets amb els quals s’ha 
treballat en la resta d’activitats de projecte. 
Amb la seva apertura s’han volgut recollir 
dades de contrast per a identificar tendències 
diverses per grups de persones.

Inicialment s’havia planificat l’actuació en un 
cinquè barri, la Sagrera, on tot i els esforços 
amb el veïnat i les entitats del barri, finalment 
no es va poder entrevistar cap dona per manca 
de temps i coordinació a causa dels canvis i 
imprevistos relacionats amb les restriccions 
sanitàries per la COVID-19.

Aquesta mateixa raó explica que la gran 
majoria de les entrevistes s’haguessin 
de realitzar per telèfon, precedides d’un 
qüestionari guia amb un esquelet de preguntes 
molt semblant al del qüestionari de projecte 
obert a la ciutadania.

1

1

•

1

1

1

1

1

1

1

1
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75%
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3.3. LA VISIÓ DE LES DONES DEL SECTOR DE LA MOBILITAT A BARCELONA

Durant els mesos de desembre 2020 i gener 
2021 es van realitzar entrevistes a dones 
professionals de l’àmbit de la mobilitat justa 
per tal d’integrar la seva visió sobre les 
dades visibles relacionades amb mobilitat 
de les dones als barris analitzats, sobre les 
enquestes i sobre propostes per avançar cap 
a una mobilitat justa. Les entrevistes tenen 
un doble objectiu: d’una banda, generar 
espais d’aprenentatge mutu i d’intercanvi de 
percepcions i propostes entre expertes de 

carrer i expertes del sector i, per l’altra, crear 
un podcast divulgatiu sobre mobilitat justa 
protagonitzat per dones. Els podcast s’han 
publicat periòdicament i estan disponibles al 
web d’Ecorserveis  i les plataformes Ivoox i 
Spotify. 

Les entrevistes han estat semi-estructurades, 
totes amb elements comuns, i amb preguntes 
entrellaçades que permeten a les entrevistades 
interactuar les unes amb les altres. 

Les set dones entrevistades representen 
diferents sectors i diferents territoris, tot i que 
la gran majoria tenen la seva activitat centrada 
a Barcelona o la seva àrea metropolitana 
(AMB). Entre elles hi ha representants de 
l’administració pública, centres de recerca, 
empreses i start-ups del sector, plataformes 
ciutadanes i col·lectius d’urbanisme feminista, 
entre d’altes.

Les dones entrevistades han estat:

Nel·la Saborit
Enginyera civil especialista 
en infraestructura i 
mobilitat i membre del 
gabinet tècnic del Pla 
Estratègic Metropolità de 
Barcelona (PEMB) Assumpta Farran

Cap d’unitat de Transport i 
Energia Flexible de l’Institut 
Català de l’Energia (ICAEN)

Silvia Casorrán
Responsable de l’Oficina de la Bicicleta de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB) i coordinadora 
de la Red de Ciudades por la Bicicleta.

Jorgina Cuixart
Programme manager 
a EIT Urban Mobility

Lídia Sala
Enginyera d’innovació a 
Mosaic Factor

Sara Ortiz
Membre del Col·lectiu Punt 6

Susana Pascual
Membre de la junta de 
l’Associació per la Promoció 
del Transport Públic (PTP)

https://www.ecoserveis.net/que-fem/projectes/podcasts/
https://www.ivoox.com/podcast-mobilitat-justa_sq_f11159842_1.html
https://open.spotify.com/show/0H6sYUBfEzEYHiquIdg5fq%3Fsi%3Dmce2W2dOQaGgqQ1FSMYWBQ
https://pemb.cat/ca
http://icaen.gencat.cat/ca/inici
https://www.amb.cat/s/home.html
https://www.amb.cat/s/home.html
https://www.eiturbanmobility.eu/competence-hub/
https://www.mosaicfactor.com/en/index.php
http://www.punt6.org/ca/
https://transportpublic.org/
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QUÈ ENTENEM 
PER MOBILITAT 
JUSTA?”

“Mobilitat inclusiva per a tothom*, que respongui 
a les necessitats de tots els usuaris, també els 
col·lectius vulnerables, i que cobreixi totes les 
zones també les que no considerem prioritàries”

Lídia Sala 
MOSAIC FACTOR

“Aquella que et permet desplaçar-te 
independentment de la teva condició física, 
intel·lectual, edat, necessitat de desplaçar-
te amb infants i gent gran. És la mobilitat 
que et permet aquesta autonomia i aquesta 
llibertat per fer qualsevol desplaçament. Hi ha 
desplaçaments que no es fan perquè no hi ha la 
possibilitat de fer-los”

Silvia Casorrán
AMB

“Mobilitat inclusiva i sostenible. Aquella que 
permet desplaçar-se lliurement, independent de 
les capacitats físiques, cognitives, del seu gènere, 
ètnia o situació econòmica. Justa vol dir també 
sostenible a nivell ambiental”

Jorgina Cuixart
EIT URBAN MOBILITY

“Aquella mobilitat que permet el 
desplaçament de les persones sense 
malmetre el dret d’altres persones que 
viuen a la ciutat”

Susana Pascual 
PTP

“Parlem de mobilitat democràtica – Caminar ho pot 
fer la majoria, una gran majoria també pot anar en 
transport públic i en bicicleta. No tothom té accés 
al vehicle privat, i la transformació de les ciutats ha 
anat desplaçant les persones per donar més espai 
al vehicle privat”

Nel·la Saborit 
PEMB

“La mobilitat té moltes mirades, i 
problemes i la mobilitat justa és la 
intersecció de totes elles.”

Assumpta Farran 
ICAEN

“Per nosaltres, una mobilitat justa passa per una 
mobilitat feminista, que respon a la diversitat 
de necessitats de mobilitat de les persones, 
amb criteris de sostenibilitat ecològica, social, 
econòmica, cultural”

Sara Ortiz
COL·LECTIU PUNT 6

El projecte H2020 Inclusion (http://h2020-inclusion.eu/) explora en detall el requisits per una mobilitat justa. En concret, se’n 
destaquen 8 aspectes: accessibilitat, assequibilitat, conveniència, eficiència, empoderament, empatia, seguretat i que miri per 
l’equitat de gènere. Tota la informació en aquesta publicació http://h2020-inclusion.eu/fileadmin/user_upload/Documents/
Deliverables/inclusion_D3.4_publication_fin_web.pdf

*

FES CLIC a cada icona per 
a escoltar les entrevistes 
en format podcast.

http://h2020-inclusion.eu/
http://h2020-inclusion.eu/fileadmin/user_upload/Documents/Deliverables/inclusion_D3.4_publication_fin_web.pdf
http://h2020-inclusion.eu/fileadmin/user_upload/Documents/Deliverables/inclusion_D3.4_publication_fin_web.pdf
https://www.ecoserveis.net/que-fem/projectes/podcasts/
https://www.ivoox.com/podcast-mobilitat-justa_sq_f11159842_1.html
https://open.spotify.com/show/0H6sYUBfEzEYHiquIdg5fq?si=mce2W2dOQaGgqQ1FSMYWBQ&nd=1
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4. RESULTATS I ANÀLISI

A continuació es recullen els resultats de l’enquesta i de les
entrevistes a dones dels barris i a dones professionals del sector.
S’han agregat per eixos temàtics relacionats amb la mobilitat justa.

4.1. MOBILITAT PROPERA: LES CIUTATS DE 15 MINUTS

Les dades recollides a l’enquesta permeten 
entendre si Barcelona és lluny o a prop del 
model de les ciutats de 15 minuts, llargament 
reivindicat des de l’urbanisme feminista i dins 
del qual es proposen criteris d’anàlisi adreçats 
a assolir ciutats més sostenibles. 

A partir de les dades extretes s’observa 
que les necessitats de desplaçament que 
necessiten més temps per ser cobertes són: 
treball, oci i cultura i educació i formació.

Menjar i
comprar bàsics

Educació i
formació

Esport o
exercici Físic

Treballar Parcs i jardins
(espais verds)

Oci i cultura Transport públic Centre d'atenció
primària

Dona Home No binari

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

QUINA D'AQUESTES NECESSITATS NO VEUS COBERTA DINS DEL TEU RADI DE 15 MINUTS?
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Les dades fan reflexionar sobre l’actual 
relació espai-temps que tenim amb les 
principals tasques reconegudes socialment 
(estudiar/treballar) però també sobre la 
manca d’equipaments culturals als barris. Les 
infraestructures d’aquest tipus s’han anat 
perdent amb el pas dels anys, una situació que 
aboca els habitants d’aquelles zones a una 
mobilitat forçada o bé a la manca d’accés a la 
cultura. A més a més, aquestes dades recullen 
l’experiència de persones que viuen fora de 
Barcelona, un perfil cada cop més creixent, 
i que també cal tenir en compte no només 
en les polítiques de mobilitat, estrictament 
parlant, sinó també en aquelles amb impacte 
directe sobre la mobilitat forçada. Ens referim 
a polítiques pel dret a l’habitatge, o el dret a 
la ciutat, adreçades a donar resposta davant 
la gentrificació o l’expulsió de les persones 
residents dels seus barris degut a l’adquisició 
d’edificis i equipaments per part de fons 
d’inversió o com a resultat de processos de 
massificació turística, entre altres causes 
freqüents.

“El preu de l’habitatge està forçant que la gent 
marxi de Barcelona. Això porta implícita la 
mobilitat. No són temes independents. S’ha de 
mirar (també) el preu de l’habitatge”

Assumpta Farran (ICAEN)

La resta de dades, així com els resultats de les 
entrevistes, recullen l’estructura de districtes 
i barris on la majoria de serveis són a l’abast. 
Només al barri del Carmel, d’entre els estudiats, 
ens hem trobat amb una forta necessitat 
d’habitar barris veïns (generalment Gràcia) 
per cobrir les necessitats de les veïnes. Això 
també és mobilitat forçada i genera demandes 
de mobilitat vinculades també amb tasques de 
cures (comprar, cuidar, etc.) que a altres barris 
es cobreixen en àrees pròximes.

Des de les perifèries i els barris de muntanya 
es demanen alternatives motoritzades per 
fer-los accessibles, amb major freqüència, 
major capacitat i més parades, especialment 

per garantir que tothom s’hi pugui moure i no 
tingui barreres per llargues distàncies o s’hagi 
de moure a través de grans desnivells.

“Cal treballar en serveis equivalents: serveis 
diferents i complementaris, adaptats a 
les necessitats i que donin resposta a les 
mancances del sistema”

Lídia Sala (Mosaic Factor)

Una alternativa són, per exemple, els serveis 
col·lectius a la demanda, una opció que ja es 
comença a estudiar per al territori català, així 
com per a les urbanitzacions des de l’AMB, 
però que també poden ser una resposta 
a necessitats concretes als barris amb 
connexions més pobre, com és el cas de Torre 
Baró a Barcelona, per exemple. 
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4.2. MOBILITAT SOSTENIBLE: COSA DE DONES? 4.3. MOBILITAT ACCESSIBLE 

Les ciutats de 15 minuts no només es centren 
en el temps que invertim en desplaçar-nos. Es 
tracta de posar la vida al centre de les ciutats, 
i això vol dir també vetllar per l’accessibilitat 
dels nostres barris. Malauradament, les barreres 
arquitectòniques encara són presents als carrers 
de la ciutat, així com als transports, i esdevenen 
impediments sobretot per aquelles persones 
amb diversitats funcionals i problemes motrius, 
però també per a totes les persones que es 
mouen amb gent (mares i pares, acompanyants 
de persones grans, grups escolars, etc.).

És per això que, des dels barris, i especialment 
des del Carmel (barri de muntanya), es 
reivindiquen els espais per a les veïnes. Voreres 
amples on poder caminar tranquil·lament, 
sense obstacles ni elements privatius de 
l’espai públic (com terrasses de restaurants, 
motos aparcades, etc.). Un espai necessari per 
transitar tranquil·lament, respectant els diferents 
ritmes de les persones que hi caminen. Les 
veïnes del Besòs també reivindiquen espais 
d’usos tant diversos com l’avinguda Diagonal. 
No parlem només de mobilitat horitzontal, 
sinó també de mobilitat vertical (ascensors, 
escales, rampes, etc.) que sovint no compleixen 
la seva funció, segons reconeixen les veïnes 
del Carmel. Accessibilitat, però, va més enllà 
de les infraestructures de mobilitat vertical 
o horitzontal, parlem també de suports a la
mobilitat (baranes), terres no lliscants, xarxes de
bancs per descansar, zones d’ombres a l’estiu,
marquesines per quan plou o una xarxa de
lavabos públics (dignes i segurs), com defensen
diverses entrevistades del barri del Carmel i del
podcast Mobilitat Justa, entre elles la PTP o el
Col·lectiu Punt 6. Elements tots, entre d’altres,
necessaris per garantir l’accessibilitat –i, per tant,
el dret a la mobilitat- de les persones.

“Les dones ens movem diferent perquè 
tenim assignades la majoria de tasques 
de cures. Per tant tenim una mobilitat 
diferent, que es diu mobilitat poligonal. 
És a dir, les dones fem trajectes molts 
més curts però anem a molts més llocs 
que els homes durant un dia. Els homes 
normalment van i tornen”

Nel·la Saborit (PEMB)

En diverses entrevistes-podcast es 
recullen reflexions que lliguen la mobilitat 
més sostenible de les dones amb els rols 
assignats al gènere per la societat. Això 
s’observa també a partir dels resultats de 
les entrevistes, on les dones asseguren 
aprofitar els recorreguts per més d’una 
tasca i fer-los caminant, sempre que això 
sigui possible en l’àmbit pròxim.

“Les dones tenen una mobilitat més 
sostenible, més complexa i més diversa 
que els homes”

Sara Ortiz (Col·lectiu Punt 6) 

Una mobilitat majoritàriament per tasques 
de cures, caracteritzada per ser poligonal, 
intermodal i interdependent: les persones 
ens movem amb altres persones. Aquesta 
mobilitat contrasta amb la que s’ha 
identificat entre els homes, com hem 
recollit anteriorment. Aquestes diferències 
també es veuen reflectides en les dades 
de mobilitat de la ciutat.

“El 50 % de les dones es mou caminant, i 
el 33 % en transport públic. És a dirs més 
d’un 80 % de les dones es mou de manera 
sostenible”

Silvia Casorrán (AMB)

“Els homes representen el 80 % de la 
mobilitat motoritzada a la ciutat que, dins 
de totes les mobilitats, només representa 
un 8 % del total.”

Sara Ortiz (Col·lectiu Punt 6)

“El 80% dels desplaçaments a la ciutat es 
fan de manera sostenible (a peu, en bici o 
transport públic) fet que denota un elevat 
nivell i qualitat de connectivitat a la ciutat”

Susana Pascual (PTP) 

“Més que un tema intrínsec al gènere, 
estem parlant de rols assignats a un 
determinat gènere”

Nel·la Saborit (PEMB)
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4.4. MOBILITAT SOSTENIBLE

Dins del territori de la ciutat de Barcelona, atenent a l’estructura de barris 
i districtes que la fa propera a una ciutat de 15 minuts tot i les mancances 
detectades, hem investigat una mica més sobre com es mouen les dones 
que han participat de l’estudi i quins mitjans de transport fan servir. 
Hem volgut analitzar si tot plegat ens pot ajudar a dibuixar un perfil de 
mobilitat més o menys sostenible.

A partir de les entrevistes als diferents perfils de dones als barris hem 
observat que:

D’entre les dades recollides a partir de l’enquesta, cal destacar la voluntat 
de la ciutadania de moure’s més en bicicleta, per una banda, però també 
més en moto o cotxe de sharing. Dos tendències que mostren com 
encara hi ha barreres d’accés pel que fa a aquestes modalitats, mentre 
que el transport públic manté la centralitat que ja té.

Generalment l’ús del cotxe 
privat és molt residual. La 
majoria de dones el fan servir 
de manera puntual i sovint elles 
no són les que condueixen 
sinó un amic o familiar. La gran 
majoria reconeix que tenir un 
cotxe a Barcelona és car, és 
molt difícil d’aparcar i circular 
és estressant, raó per la qual no 
és una alternativa real si més no 
per a elles. 

Abans de la COVID, la gran majoria feia servir de 
forma regular l’autobús i el metro. Els canvis en 
els recorreguts dels busos com a conseqüència de 
la instauració de la xarxa ortogonal han generat 
resistències, especialment entre la gent gran, que 
veu como ara ha de fer més transbords o caminar 
més. En canvi, el metro a la Marina ha suposat una 
gran millora pel que fa l’accés en transport públic 
al barri. Tanmateix, algunes dones entrevistades 
sostenen que no està ben connectat amb la resta de 
la xarxa de metro i que fa molta volta i trigar més 
temps, per la qual cosa no és una alternativa real.

Totes les entrevistades 
són caminadores 
habituals i prefereixen la 
mobilitat de proximitat, 
especialment en voreres 
amples i zones verdes. 
Hi ha una crítica estesa a 
la manca de convivència 
entre diferents modalitats 
de transport (per la 
vorera) amb èmfasi en 
bicicletes i patinets. 

L’ús de la bicicleta, de 
sharing* o de propietat, 
també és residual. Són 
moltes les barreres 
detectades en aquest 
sentit, més enllà de l’edat 
o la possibilitat de no
saber anar en bicicleta. 
Aquestes barreres es 
presenten al llarg de 
l’estudi amb els resultats 
de l’enquesta realitzada. 

Ús compartit*
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A diari
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PREFERÈNCIA D’ÚS 
DELS MITJANS DE 
TRANSPORT
Puntua els mitjans 
de transport segons 
si t’agradaria fer-los 
servir més o menys 
en el teu dia a dia.

A partir de la gràfica podem observar com les 
persones enquestades aposten per una mobilitat 
sostenible (a peu, bicicleta o transport públic), 
tot i així, encara són moltes les barreres.

Quan n’aprofundim, els principals obstacles 
detectats són els següents:

A PEU

• Les distàncies

• La massificació dels carrers (massa 
gent per massa poc espai)

• L’ocupació de les voreres

BICICLETA

• La manca de seguretat a la via

• La manca de carril bici

• La manca d’estacionament segur

TRANSPORT PÚBLIC

• La massificació

• Les condicions sanitàries (COVID-19)

• El temps
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Algunes de les barreres més rellevants 
detectades a través de les enquestes s’han 
identificat també a les entrevistes a dones 
dels barris estudiats. En concret, queixes 
sobre voreres estretes, massificades o 
amb nombrosos usos privatitzats que no 
garanteixen un pas suficient per a les persones. 
Motos i terrasses dificulten caminar i ho fan 
pràcticament impossible amb carro de la 
compra o amb altres persones. 

També s’han recollit queixes sobre l’escàs 
manteniment de l’arbrat que genera 
aixecaments a les voreres i que pot generar 
incidents pels vianants. Quan parlem de 
massificació, a més a més, parlem també 
de les grans avingudes, com la Diagonal, 
amb nombrosos i diversos usos que però 
sovint no conviuen de la millor manera, o 
bé freqüentment no es respecta la prioritat 
per a les persones més vulnerables. Un espai 
que, segons dones del barri del Besòs, pot 
representar una veritable cursa d’obstacles.

Un altra de les barreres detectades es refereix 
a la seguretat: seguretat a la via quan circulem 
en bicicleta i també a l’hora d’aparcar-la, per 
exemple. Són dues de les barreres descrites 
també a l’estudi “Dones i persones no 
binàries en bici - Estudi de Mobilitat Ciclista 
a Barcelona des d’una perspectiva feminista” 
del Col·lectiu Punt 6, que recull en detall 
propostes de millora de dones a partir de la 

seva experiència i expertesa. També hi figura la 
reivindicació d’un carril bici amb prou amplada 
per a permetre la circulació a diferents ritmes.

Per a moltes de les dones participants del 
projecte Mobilitat Justa, facilitar la mobilitat 
en bicicleta requereix incrementar els carrils 
bici també als barris perifèrics i apostar per 
infraestructures segregades. Moltes no entenen 
com pot ser que al barri arribi un servei com 
el bicing però en canvi no hi hagi carrils bici. 
Segons elles això fa que sigui difícil fer ús 
d’aquest servei. Superant aquesta primera 
barrera, la seguretat -no només física sinó 
percebuda- va més enllà de les infraestructures. 
Més endavant en aquest estudi s’analitza en 
detall aquesta qüestió.

Entre les barreres detectades també es troba el 
preu del transport. En particular, la gran majoria 
de les entrevistades creu que el transport 
públic té tarifes massa elevades. Les dones més 
grans reconeixen que el descompte que tenen 
el fa més assequible, però asseguren que si, 
haguessin de pagar el preu sencer, no saben 
com ho farien. En l’altre extrem, les dones joves 
troben que fins i tot les tarifes especials per a 
joves són massa cares. 

Aquestes dades coincideixen amb els resultats 
de l’enquesta. En resposta a la pregunta de 
“quin transport farien servir si fos gratuït”, 
aquells triats més vegades van ser: (1) bicicleta 

pròpia, (2) metro, (3) bus, seguits de ben a 
prop de la moto elèctrica o el cotxe elèctric.

Això ens porta de nou a la realitat dels barris 
perifèrics o de muntanya, on hem detectat que, 
sobretot entre la gent més jove, hi ha un ús 
elevat de la moto, i més recentment de la moto 
elèctrica de sharing. A partir de les entrevistes 
s’ha detectat també com molta gent no agafa 
el cotxe o la moto perquè aquesta despesa 
no està al seu abast econòmic. Algunes de les 
dones entrevistades, dels barris de muntanya i 
dels més perifèrics, reconeixen que si tinguessin 
la capacitat econòmica, apostarien per la 
comoditat d’un cotxe.

Finalment, no es pot obviar el context en el 
que s’ha dut a terme aquest projecte: un cotext 
de pandèmia mundial que ha tingut un clar 
impacte sobre la mobilitat. El transport públic 
és, sens dubte, un dels més afectats per la 
situació, que s’aborda en detall més endavant 
en aquest estudi. 

Si bé a partir de les dades s’aprecia la voluntat 
de la ciutadania de fer servir més tecnologies 
innovadores com el cotxe elèctric o motos 
i cotxes compartits, la resta d’activitats del 
projecte Mobilitat Justa han demostrat que 
encara són una realitat molt llunyana per a 
la gran majoria de la ciutadania. En general, 
podem dir que es tracta encara de dos 
transports desconeguts.

46%
no ha fet servir mai 

un cotxe elèctric

12%
fa servir un cotxe  
elèctric habitualment

42%
no utilitza serveis 

de sharing

18%
utilitza serveis de  
sharing habitualment

http://www.punt6.org/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-FINAL-BICIS_CATALA.pdf
http://www.punt6.org/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-FINAL-BICIS_CATALA.pdf
http://www.punt6.org/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-FINAL-BICIS_CATALA.pdf
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Les entrevistades i enquestades reconeixen que 
hi ha molta manca d’informació, principalment 
pel que fa al vehicle elèctric. Tot i així, una de 
les principals barreres per accedir-hi segueix 
sent el preu. La situació COVID genera 
desconfiança en l’ús compartit de cotxes, la 
qual cosa suposa una barrera afegida. 

Tot i així, a barris com el Carmel o la Marina, 
el sharing s’ha convertit en una alternativa 
respecte del cotxe o moto de propietat i, segons 
reconeixen les veïnes, “el barri en va ple”.

Cap de les dones entrevistades als barris havia 
fet servir mai un cotxe elèctric ni un servei de 

vehicles compartits. De les dues alternatives 
de mobilitat, el vehicle elèctric segueix essent 
quelcom desconegut. El sharing, en canvi, és 
molt utilitzat i conegut als barris de muntanya 
o de la perifèria de la ciutat.

“Estem veient una progressiva servitització de 
la mobilitat: de la propietat a l’ús, especialment 
pel que fa a les més joves, usuàries de serveis 
de sharing, tant públics com privats.”

Jorgina Cuixart (Eit Urban Mobility)

Aquestes tecnologies són part imprescindible 
del nou model imperant de ciutat, amb el que 
cal estar atentes ja que perpetuen l’actual 
model de mobilitat injust.

“Les smart cities segueixen promovent un 
model d’urbanisme androcèntric des del 
greenwashing”.

Sara Ortiz (Col·lectiu Punt 6)

Un dels aspectes més rellevants d’una mobilitat 
justa, especialment des del punt de vista de 
les dones, és la seguretat, la qual ha tingut 
un paper protagonista totes les activitats de 
projecte.

La seguretat s’ha abordat en el seu sentit ampli: 
des de la seguretat física fins a la seguretat 
percebuda. És a dir, tot allò que pot influir 
sobre la sensació de seguretat de les persones 
en els seus desplaçaments.

Algunes dones joves, i d’altres més grans 
entrevistades als barris, reconeixen que circular 
per la calçada juntament amb cotxes i motos els 
hi genera por i manca de seguretat i destaquen 
aquesta situació com una de les principals barreres 
per a la lliure circulació en bicicleta per la ciutat. En 
això coincideixen també les entrevistades al podcast: 
la segregació d’espais és necessària per tal de 

protegir a les més vulnerables. Alhora, però, cal anar 
més enllà i promoure una cultura del respecte i una 
educació per una nova mobilitat que, a més de ser 
més sostenible, recordi la prioritat que han de tenir 
sempre les persones més vulnerables i la consciència 
que s’ha de tenir de l’impacte dels desplaçaments 
propis. 

“És un tema de regularització i de respecte. 
Hem de tenir clares les prioritats: la prioritat és 
el vianant. La persona que té sempre la prioritat 
és el vianant, vagis en el transport que vagis. 
Depenent del teu mode de transport ets més o 
menys vulnerable, i aquí es tracta de respecte.”

Susana Pascual (PTP)

En aquest sentit, també es defensa que les 
infraestructures tinguin espai suficient per 
atendre les diferents necessitats. Per exemple, 

carrils bici prou amples per tal de circular a 
dues velocitats, on les persones no se sentin 
assetjades per les més ràpides de darrera o 
els seus avançaments ens espais molt limitats. 
De la mateixa manera, tothom defensa el carril 
segregat a la calçada i fora de la vorera, i fins 
i tot, començar a pensar en espais dedicats al 
patinet exclusivament, o a bicicletes i patinets 
que arriben a velocitats molt elevades respecte 
d’altres bicicletes.

Si, en canvi, parlem de seguretat percebuda, 
són molts els elements que s’han posat sobre 
la taula en totes les activitats del projecte 
Mobilitat Justa. Des de la il·luminació de l’espai 
públic, passant per temes d’assetjament 
viari, o per l’existència d’elements molt bàsics 
que poden marcar rutes segures en cas de 
necessitat com les marquesines, fins els espais 
dedicats a necessitats especials.

4.5. MOBILITAT SEGURA
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4.5.1. ASSETJAMENT 

L’assetjament en l’àmbit de la mobilitat 
requereix una atenció especial, ja que és 
quelcom que encara som lluny d’erradicar. 
Pel que fa als resultats de l’enquesta, la major 
part de les persones consultades s’han sentit 
assetjades mentre es movien per la ciutat: 
el 100 % de les persones no binàries, el 87 % 
de les dones, i també el 50 % dels homes. 
Per tant, parlem d’assetjament viari i també 
i especialment d’assetjament per raons de 
gènere. Quan desgranem les dades sobre 
l’assetjament a dones en la mobilitat, observem 
com els espais on les dones s’han sentit sovint 
majoritàriament assetjades son:

Les dades encara van més enllà, ja que són 
moltes les que reconeixen evitar, per por, 
mitjans de transport com el nit bus, el tren o el 
tram. I és que la mobilitat nocturna és encara 
un dels espais percebuts com a més insegurs. 
Algunes dones joves entrevistades reconeixen 
no agafar el nit bus per por, intentant sempre 
tornar a casa acompanyades o agafant un taxi 
en cas de necessitat. Una necessitat que, de 
nou, segons aportacions al projecte, no només 
requereix repensar serveis i infraestructura, 
sinó abordar la problemàtica des de la 
desconstrucció dels patrons d’assetjament 
característics d’aquesta societat patriarcal.

A la Marina s’ha impulsat (des de 2017) el 
projecte “Espais Liles” relacionat amb la 
mobilitat segura de les dones al barri. A través 
d’aquesta iniciativa s’ofereix aixopluc a dones 
que se sentin assetjades a la via pública. 
Comerços, equipaments i entitats han establert 
sinergies amb la comunitat educativa per a 
donar una resposta col·lectiva a un problema 
col·lectiu, des de l’organització veïnal i partint 
de les necessitats de les dones del barri.

Percentatge de persones enquestades 
que s’han sentit assetjades. 

Percentatge de dones enquestades que reconeixen haver patit 
assetjament en els seus desplaçaments per la ciutat.

87%Dones

50%Homes

No binari 100%

Metro Bici/patinet Caminant

22% 20% 17%

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/actuacions/espais-liles
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A través d’enquestes i entrevistes de Mobilitat 
Justa hem volgut analitzar algunes iniciatives 
que l’administració local està posant en 
pràctica des de fa anys envers una mobilitat 
més segura. Parlem dels ja consolidats camins 
escolars i els innovadors refugis climàtics.

Ambdues propostes comparteixen l’objectiu 
d’aconseguir ciutats més sostenibles posant al 
centre les persones. Tanmateix, segueixen sent 
desconegudes. Tot i que els camins escolars 
ja fa anys que es van començar a implementar 
a la ciutat de Barcelona, la gran majoria de 
les enquestades (57 %) no sap què són o 
desconeix si al seu barri n’hi ha. Per contra el 
10 % assegura que els fa servir, i un altre 27 % 
els coneix, però no els fa servir.

D’altra banda, els refugis climàtics són encara 
més desconeguts. Es tracta de solucions 
innovadores que, entre d’altres propòsits, 
intenten trobar resposta a l’actual situació 
d’emergència climàtica que es manifesta també 
a través d’onades de calor extremes amb greus 
impactes sobre la salut, especialment entre 
les persones més vulnerables. L’Ajuntament 
ha començat a apostar per aquests 
espais d’ombra, amb accés a aigua i amb 
temperatures de confort, que però encara són 
desconeguts per a la ciutadania (un 73 % de les 
enquestades no els coneix, i de la mostra total 
un 55 % ni tan sols sap què són), mentre que 
només un 7 % manifesta fer-los servir.

En aquest context, el Col•lectiu Punt 6 
ha impulsat un projecte participatiu a La 
Prosperitat: Refugis climàtics i de cures. Espais 
comunitaris al barri, pensats des de una visió 
feminista i de les cures. Pensats i cocreats en 
conjunt amb dones diverses dels barris i que 
responen a la necessitat d’ampliar la xarxa de 
refugis climàtics, ampliant en la diversitat, de 
territoris i comunitats promotores amb especial 
èmfasi als marges de la ciutat (muntanya, 
perifèria). Es tracta d’un exemple de les 
iniciatives que es podem impulsar des dels 
barris, construïdes directament sobre la base 
de les necessitats de la comunitat, i a través 
dels mitjans i compromís propi, amb el suport 
de l’Ajuntament. 

Si bé els refugis climàtics són encara 
desconeguts per gran part de la ciutadania, 
les dones dels barris entrevistades ho tenen 
clar: “el fresco” és un valor afegit dels barris de 
muntanya, i fins i tot les dones dels barris de 
mar (el Besós, per exemple) reconeixen pujar a 
la zona alta de la ciutat, en autobús, per passar 
estones més fresques, als parcs per sobre de 
la Diagonal, especialment a l’estiu. El verd urbà 
és també un dels elements més valorats quan 
parlem de mobilitat, tant pels barris on es 
valora molt positivament el verd al districte (és 
el cas de la Marina) com aquells on es lamenta 
la poca presència de verd al barri (Roquetes). 
Les veïnes del Carmel destaquen que a causa 
de la pandèmia, al 2020 han recuperat espais 
verds per la ciutadania, fet que valoren molt 
positivament, i esperen que així es mantingui 
tot i la nova normalitat.

4.5.2. CAMINS I ESPAIS SEGURS

CAMINS
ESCOLARS

REFUGIS
CLIMÀTICS

No els coneix
57%

Els fa servir habitualment
10%

Els coneix però no els fa servir
27%

No els coneix
73%

No sap què són
55%

Sí els fa servir
7%
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10%

Els coneix però no els fa servir
27%

No els coneix
73%

No sap què són
55%
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7%

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/02/29/un-projecte-per-generar-una-xarxa-de-refugis-climatics-i-cures-des-duna-perspectiva-comunitaria-i-ecofeminista-guanya-el-premi-8-de-marc-maria-aurelia-capmany/
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La recuperació d’espais per a la gent ha estat 
una de les valoracions positives dels impactes 
de la COVID-19 en els barris de Barcelona. 
Moltes veïnes han redescobert els barris, els 
seus serveis, comerços i espais, gràcies també a 
la reducció del trànsit. 

En paraules de Nel·la Saborit “Hem redescobert 
el barri perquè no teníem altre remei que fer-
ho”.

Les veïnes dels barris més turistificats com 
el Carmel han agraït poder recuperar per a 
la ciutadania espais com el Parc Güell i ara 
esperen no tornar a la massificació pre-covid 
que les hi havia expulsat. 

En la línia de recuperar espais per a les 
persones, tant les entrevistades als barris com 
les protagonistes de les entrevistes-podcast 
valoren positivament el fet de baixar terrasses 
de bars a la calçada, recuperant espai per 
poder transitar a les voreres. Un espai que 
encara es veu envaït per les motos aparcades, 
en molts casos, tot i la situació de pandèmia. 
Per moltes entrevistades això és conseqüència 
de la inacció de l’Ajuntament en aplicar la 
normativa ja existent i vigent, en contra dels 
usos privatius de l’espai públic.

La percepció de massificació és quelcom 
que, tot i ser present també als carrers i 
espais públics, s’accentua especialment en el 

transport públic. Un transport públic que ha 
vist baixar molt les seves dades d’ús al 2020 
per la pandèmia. Des dels barris les dones 
reconeixen que encara costa recuperar la 
mobilitat perduda, i sempre que poden eviten 
el transport col·lectiu, especialment les dones 
grans. Recuperar-ne la confiança suposa alhora 
un repte i una necessitat de cara a consolidar 
una mobilitat sostenible i justa, segons moltes 
de les entrevistades al podcast de Mobilitat 
Justa. 

4.6. MOBILITAT SALUDABLE

Una altra conseqüència de la crisi sanitària ha 
estat la creixent possibilitat de teletreballar, 
una reflexió compartida entre dones del sector 
de la mobilitat com Jorgina Cuixart (EIT 
Urban Mobility) o Nel·la Saborit (PEMB). La 
nova dinàmica laboral impacta directament 
sobre la mobilitat a la ciutat ja que, com vèiem 
a l’inici d’aquest estudi, moltes persones 
es veuen forçades a moure’s més enllà de 
la zona de 15 minuts per anar a treballar o 
estudiar. Això tindrà un impacte segur sobre la 
demanda de mobilitat, però encara cal esperar 
a l’estabilització de la situació sanitària per 
poder analitzar-ho, com reconeix Nel·la Saborit 
(PEMB). Alhora, la situació de teletreball torna 
a posar en al entre del debat aspectes socials 
com el dret a la salut, a la ciutat, a un habitatge 
o a un lloc de treball digne.

Aquest dret a la salut que no només va lligat al 
context de pandèmia, sinó que pren rellevància 
també quan parlem d’altres reivindicacions 
com la de la qualitat de l’aire, un paràmetre 
estretament lligat a l’actual model de mobilitat 
individualista i fòssil, explica Assumpta 
Farran (ICAEN). Una qualitat de l’aire que 
afecta de maneres diferenciades a dones i 
homes, ja que alguns contaminants tenen un 
impacte més fort sobre el cos de les dones 
a causa de les característiques específiques 
del sistema endocrí femení, segons dades 
de l’endocrinòloga Carme Valls, citada a 
l’entrevista-podcast per Sara Ortiz, del col·lectiu 
Punt 6.

Tot plegat porta a la necessitat de construir 
polítiques basades no en la prohibició de la 
circulació dels cotxes, sinó en el dret a la salut. 
És el cas de la Zona de Baixes Emissions a 
Barcelona (ZBE) però també d’opcions de futur 
com la taxa als combustibles fòssils (o taxa 
de toxicitat), o el peatge d’entrada a la ciutat. 
Aquestes polítiques han d’anar acompanyades 
de mesures socioeconòmiques que evitin 
que el pes i les conseqüències de les mesures 
perjudiquin les persones que ja es troben en 
situació de vulnerabilitat dins l’actual model 
de ciutat i de mobilitat, com és el cas de les 
persones expulsades de la ciutat, afectades 
per processos de gentrificació, segons les 
reflexions compartides amb Assumpta Farran 
(ICAEN).
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4.7. MOBILITAT I PARTICIPACIÓ

Un dels elements transversals que aborda 
el projecte Mobilitat Justa és l’impuls de la 
participació ciutadana en els processos de 
transformació de la mobilitat a la ciutat amb 
el doble objectiu de sensibilitzar i promoure 
iniciatives des de les necessitats reals dels 
barris i de les persones diverses.

En aquest sentit, un dels resultats principals del 
projecte pel que fa a la participació té a veure 
amb el fet d’haver de realitzar les activitats en 
format virtual quan, precisament, prenem com 
a punt de partida persones que ja es troben 
físicament allunyades d’espais de discussió i 
decisió sobre mobilitat. És destacable la manca 
de participació en l’enquesta de les persones 
residents als barris estudiats, tot i l’esforç de 
treballar amb i des de les organitzacions locals. 

Malgrat els obstacles a la participació 
presencial, el projecte Mobilitat Justa ha 
pogut començat a construir les bases per a 
impulsar espais de participació des de baix cap 
a dalt amb l’acompanyament de les entitats 
i s’ha pogut desenvolupar com a exemple 
d’iniciativa des dels barris i amb les dones com 
a protagonistes. 

“Als barris de Barcelona sempre hi hagut molta 
tradició de moviments veïnals i comunitaris i 
s’ha fet molta feina. El que falta és incorporar 
a les polítiques una perspectiva feminista 
interseccional que integri la participació i 
l’acció comunitària al seu centre i que valori 
les accions i projectes que es fan i promouen 
des dels barris, i que incorpori aquesta 
intereseccionalitat de classe, origen, ètnia, etc.”

Sara Ortiz del Col·lectiu Punt 6 

Són moltes les polítiques internacionals, 
europees i estatals, nacionals i locals que parlen 
de posar l’usuari en el centre. A la pràctica, 
però aquesta intenció queda relegada a un 
tràmit o es transforma en un reclam estètic 
mancat d’accions específiques. 

Posar l’usuari en el centre, si escoltem a les 
dones entrevistades en el podcast Mobilitat 
Justa, és anar molt més enllà. Vol dir tenir en 
compte tots els sectors interrelacionats amb 
la mobilitat i impulsar polítiques basades en la 
garantia dels drets de les persones: el dret a la 
democratització energètica, el dret a la ciutat, 
el dret a la salut o el dret a l’habitatge digne. I 
també, per suposat, el dret a la mobilitat, però 
no qualsevol mobilitat, sinó a la mobilitat justa: 
una mobilitat sostenible, accessible, segura, 
diversa... una mobilitat per a definir entre totes!

Perquè tot això passi és important que 
l’usuari participi en el disseny i el redisseny 
de les accions (facilitant la seva presencia 
i decisió també en l’avaluació continua) 
per exemple a través de les crowd sourced 
apps, aplicacions on la gent pot participar 
directament fent aportacions o propostes, o els 
espais d’informació, debat i decisió presencials 
basats en les sòlides estructures veïnals i 
d’associacionisme existents als barris.

Les accions amb l’usuari (o comunitat) 
en el centre han de comptar també amb 
la participació activa dels proveïdors de 
serveis o tecnologia sota la supervisió de 
l’administració, qui té la responsabilitat de 
garantir els drets ciutadans. Partint d’aquest 
aquest criteri, iniciatives com l’EIT Urban 

Mobility han establert, com a requisit per als 
projectes a finançar, que entre les entitats del 
projecte estiguin representats tots els sectors 
involucrats en el triangle de coneixement:

• La ciutat (Administració)

• Sector privat / empresa (grans i 
petites, start-ups)

• Acadèmia

• Entitats

• Ciutadania

RECERCA I TECNOLOGIA

EMPRESES

EDUCACIÓ
SUPERIOR

https://eit.europa.eu/collaborate/documents/catalysing-innovation-knowledge-triangle-practices-eit-knowledge-and
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Pel que fa a la comunitat, és important ampliar 
el radi d’acció més enllà del cercle de les 
persones habituals o motivades i dissenyar 
estratègies per arribar a aquelles que poden 
tenir menys temps, forces o recursos per a 
participar.

“Les administracions públiques necessiten 
conèixer les necessitats de la ciutadania. Què 
millor que parlar amb les persones usuàries 
expertes, que som totes”.

Silvia Casorrán (AMB)

“Molta gent no té massa temps per reivindicar 
les seves necessitats (feines, cures). Té 
càrregues personals, de renda i de cures, que 
se l’hi han d’anar a preguntar a casa, ja que és 
gent que no té temps”.

Nel·la Saborit (PEMB)

És fa palesa la necessitat de seguir buscant 
alternatives a la participació presencial o en 
línia però amb dedicació reconeguda, amb 
temps alliberat i espais de cures i mesures que 
afavoreixin la conciliació. 

Sempre en l’àmbit comunitari, la divulgació, 
l’educació i la participació són eines que 
ajuden a reduir les resistències al canvi, una 
reacció social molt comprensible i freqüent. 
N’hem sigut testimonis amb la instal·lació 
de xarxa ortogonal de transport públic i ho 
veiem cada dia com a resposta als talls de 
carrer o la peatonalització. Tanmateix, quan 

es tracta d’accions dissenyades i pensades 
pel bé comú cal dur-les a terme des de baix i 
sobre la base d’un enfocament de drets. Quins 
n’estan essent vulnerats en l’actual model de 
mobilitat? El dret a la salut, el dret a respirar 
aire net, el dret a moure’s sense barreres per 
cobrir les necessitats de cadascú. També cal 
tenir en compte els drets adquirits, que solen 
ser reivindicats per una minoria (i no estan 
enfocats en el bé comú) com ara el dret a 
l’ocupació de l’espai públic per part dels cotxes 
aparcats o el dret a carregar gratuïtament el 
cotxe elèctric, entre d’altres reflexions sorgides 
del podcast Mobilitat Justa. 

Més enllà de la comunitat i de les usuàries, 
també és imprescindible que qui disseny 
polítiques locals de transport públic, per 
exemple, i qui les implementi tècnicament, 
siguin usuaris habituals d’aquest servei. Tot i 
que les principals usuàries siguin les dones, 
el transport públic segueix estant gestionat, 
coordinat i governat principalment per homes 
que no sempre aconsegueixen tenir una visió 
integral sobre la diversitat de necessitats a les 
quals ha de respondre el servei. És necessari, 
per tant, crear espais i mecanismes perquè 
dones i persones no binàries participin i tinguin 
veu en la definició de mobilitat en general.
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5. CONCLUSIONS

El projecte Mobilitat Justa ha obert el debat 
sobre la necessitat d’un nou model de 
mobilitat sostenible que vagi més enllà de 
la vessant ambiental i que tingui en compte 
col·lectius i territoris sovint deixats enrere en 
aquesta transició. La definicions de mobilitat 
justa són encara moltes i diverses, però totes 
coincideixen en la intersecció de mirades: una 
mobilitat justa no potser entesa només des 
de la perspectiva econòmica o ambiental. 
Cal adoptar una mirada transversal i des de 
l’enfocament de drets: el dret a la ciutat, el 
dret a la salut, el dret a un habitatge digne, 
drets que ajudin a conformar-ne un que els 
englobi a tots i que no estigui limitat pels “drets 
adquirits”, molt sovint privatius i mai universals: 
el dret a una mobilitat justa.

Un dels principals trets d’identitat de 
la mobilitat justa és que, a més de ser 
ambientalment sostenible, ha de ser segura. 
Això implica dissenyar i edificar infraestructures 
segures i segregades, que contribueixin a 
augmentar la seguretat física i la percebuda. 
Implica, també, promoure l’educació per una 
nova mobilitat, més sostenible i respectuosa, 
en la qual es prioritzin les necessitats de les 
persones i col·lectius més vulnerables.

El projecte ha encetat debats, espais de reflexió 
i cocreació amb la voluntat d’ampliar-los i 
de consolidar espais de formació continua, 
empoderament, participació i decisió. Des dels 
barris, des de baix, i especialment des dels 
marges (barris perifèrics i de muntanya) i des 
de grups de persones connectades per un eix 
comú, grups dins dels quals les persones es 
puguin sentir còmodes participant. En aquest 
primer anàlisi hem parlat amb dones als barris 
de la Marina, Besòs, Roquetes i el Carmel. 

Una conclusió col·lectiva, a partir de tendències 
i hàbits, així com de dades i reflexions, és que 
les dones tenen una mobilitat més sostenible 
que els homes: una mobilitat poligonal, 
interdependent i intermodal. Aquesta tendència 
observada està més estretament vinculada als 
rols de gènere assignats socialment a les dones 
-més centrats en les cures i sovint associats a 
menys ingressos i oportunitats laborals- que 
a una voluntat explícita d’exercir una mobilitat 
sostenible i justa.

Treballant amb els barris dels marges s’ha obert 
la porta a incloure en el debat sobre mobilitat 
la diversitat territorial, social i, per tant, de 
necessitats. Si existeix ha una voluntat real de 

garantir una mobilitat justa les solucions a les 
necessitats específiques dels barris han de ser 
ideades, dissenyades i redissenyades per les 
persones usuàries.

Mobilitat Justa ha posat de manifest la 
necessitat d’aprofundir en els mecanismes de 
participació ciutadana per garantir el dret a 
la ciutat. Es requereixen espais propers a la 
ciutadania, que estableixin complicitats amb 
els moviments de base i de barri ja existents 
per treballar demandes i processos de 
transformació concrets, des d’allò més local i 
proper. S’ha fet visible la necessitat d’apropar 
les institucions a les persones, especialment 
aquelles més vulnerabilitzades i amb menys 
mitjans (econòmics, socials, de temps) per 
participar activament. Pel que fa a escala de 
ciutat, cal que els espais de decisió política 
i tècnica per una mobilitat i una ciutat més 
sostenible i més justa siguin més representatius 
de les usuàries de la mobilitat que estem 
construint. Per això és imprescindible i urgent 
feminitzar-los, per a garantir la participació 
directa de dones, per a posar les persones 
al centre i per a promoure els valors que la 
mobilitat justa ha de prioritzar. 
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6. RECOMANACIONS PER UNA MOBILITAT JUSTA

1    La mobilitat justa implica moltes mirades, 
i perquè sigui veritablement justa cal posar 
les persones usuàries i les comunitats 
en el centre amb l’objectiu de construir 
polítiques de mobilitat que donin resposta 
des de la diversitat a les necessitats reals 
de la ciutadania. 

2    El dret a la mobilitat ha d’estar garantit i 
s’ha d’entendre com el dret a les persones 
a accedir a espais per satisfer les seves 
necessitats. Està íntimament vinculat amb 
el dret a la ciutat i el dret a la salut que, 
inevitablement, comporten l’avenç cap a 
una mobilitat més sostenible. 

3    Una de les principals barreres identificades 
per les dones per a una mobilitat justa 
és la seguretat percebuda. Cal tenir en 
compte aquest criteri en la planificació i 
també en les fases de re-disseny de les 
accions i dinàmiques de mobilitat, anant 
més enllà dels elements de seguretat 
física per tal d’atendre especialment la 
percebuda.

4    Per a donar una resposta integral i efectiva 
cal treballar en infraestructures segures, 
dissenyades i re-dissenyades amb les 
usuàries, però també en la educació i 
sensibilització a la ciutadania per una 
nova mobilitat sostenible i justa, basada 
en el respecte i la convivència, que prioritzi 

les necessitats de les persones més 
vulnerabilitzades.

5    Amb la crisi de la COVID-19 hem vist com 
s’han començat a recuperar per a les 
persones espais ocupats pels cotxes a la 
ciutat. Cal seguir augmentant espais per 
a la majoria de la ciutadania (80 %) que 
es mobilitza a peu, bicicleta o transport 
públic, i que només té a disposició el 20 % 
de la ciutat per fer-ho. 

6    És necessari enfortir la divulgació i 
la educació continua perquè tothom 
tingui clar de qui ha de ser la prioritat 
de moviment en el marc d’una mobilitat 
sostenible: a peu, en bici o patinet, i 
en transport públic i, alhora, respecti 
els desplaçaments de les persones més 
vulnerables. 

7    Barcelona i la seva estructura de barris 
i districtes es presta a avançar cap a la 
ciutat de 15 minuts, tot i així, cal revisar 
les mancances dels diferents barris, 
especialment dels de les zones de marges 
(barris de muntanya i perifèries), amb 
especial èmfasi en la mobilitat per treball, 
estudis i oci. Cal fer-ho a través de les 
mirades diverses del veïnat: les persones 
que es mouen cada dia que, al cap i a la fi, 
són expertes en mobilitat.

8    Quan parlem de mobilitat a Barcelona 
cal tenir molt en compte el pes de la 
ciutat dins del territori català i en el marc 
del continu urbà que representen l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) i la 
Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). 
Cal reforçar el transport públic metropolità 
i pensar en nous serveis (per exemple, 
col•lectius i a la demanda) i, alhora, 
introduir aquesta mirada supramunicipal 
quan es dissenyen polítiques públiques 
que afecten a persones i col•lectius 
residents i empadronades fora de les 
fronteres de la ciutat.

9    Per afrontar la transformació de l’actual 
model de mobilitat fòssil centrat en els 
cotxes i no en les persones, cal posar 
persones i comunitats en el centre. Les 
necessitats i demandes de la ciutadania 
han de ser la raó de ser de les polítiques 
públiques de mobilitat, i cal anar a buscar-
les allà on es puguin expressar: a les llars, 
als equipaments, als barris, etc. 

10    És essencial que les dones siguin presents 
als espais polítics i tècnics de presa de 
decisions com a usuàries principals del 
transport públic però també -i sobretot- 
perquè representen més del 50 % de la 
població que ha de tenir representació 
dins dels espais de decisió.
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