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a debat

Co-crear una ciutat 
co-educadora
No s’han tingut en compte les experiències, 
percepcions i necessitats dels infants en la 
creació de les ciutats
Julia Goula, Helena Cardona i Dafne Saldaña
EQUAL SAREE

ls espais públics són 
primordials com a 
punts de trobada, de 
joc i de representació 

social, cultural i política. Els espais 
urbans no són neutres, són la re-
presentació física dels valors de la 

-
trueix, els gestiona i els habita. Els 
espais ens parlen, transmeten mis-
satges que integrem de manera in-
conscient i que poden (re)produir 
desigualtats socials. 

La participació comunitària i els 
processos de cocreació són eines 

nostra forma de viure, plantejant 
qüestions com la convivència de 
persones amb realitats diverses o 
la gestió de les cures en la ciutat. 
Els processos participatius enfor-
teixen les relacions entre perso-
nes, fomenten el treball en equip i 
posen en valor el bé comú per so-
bre dels interessos individuals. 

D’altra banda, la perspectiva 
de gènere ens permet creuar els 
aspectes físics, socials i psicolò-
gics de l’espai per visibilitzar les 
desigualtats i generar estratègies 
d’actuació per erradicar-les.

La infància ha estat un dels 
col·lectius generalment neutralit-
zats a l’hora de dissenyar les ciu-
tats. No s’han tingut en compte les 
seves experiències, percepcions i 
necessitats. No obstant, posar als 
infants al centre de les decisions 

societat i ens permet avançar cap 
a models urbans més inclusius. Per 
la seva condició de dependència, 
la infància està contínuament inte-
ractuant amb altres persones. 

Per això, millorar la seva qua-
litat de vida suposa una millora in-
dissociable de la qualitat de vida 
de les persones del seu entorn. 
Quan tenim en compte la perspec-
tiva de la infància estem tenint en 
compte la perspectiva de gènere 
ja que, històricament i encara a 
l’actualitat, són les dones qui as-
sumeixen en major mesura les tas-
ques de criança i de cures. 

Quan pensem ciutats per a la 
infància les estem pensant també 
per a la gent gran ja què, en aquest 
moment de crisi del sistema de be-
nestar i especialment en el model 
mediterrani, són les àvies i els avis 

qui s’erigeixen com a agents de su-
port a les tasques de criança i de 
conciliació laboral. 

I, per últim, quan treballem des 
de la perspectiva de la infància, 
millorem les condicions d’altres 
diversitats com les físiques o les 
psíquiques o inclús de cultures i 
ètnies minoritzades, ja que tre-
ballar la riquesa de la diversitat 
des d’etapes primerenques con-
tribueix a la creació d’un futur de 
ciutats més justes, més cohesiona-
des, més igualitàries, més intercul-

Per tant, quan parlem d’espai 
públic i infància, parlem de re-
pensar les ciutats perquè siguin 
amables, tolerants i conciliado-
res de ritmes de vida individuals i 

siguin Ciutats Coeducadores. 
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El nostre projecte
Com podem incloure a la infància 
com un agent actiu en les transfor-
macions del seu entorn? Com acon-
seguim que els processos de co-
creació amb nens i nenes generin 
uns espais públics més coeduca-
dors? A Equal Saree treballem per 
repensar els espais públics amb 
mirada de gènere incloent a les 
persones usuàries en la presa de 
decisions i, per tant, reconeixent 
a les nenes i als nens com a part 
activa de la ciutadania. 

  Un projecte amb el que ens 
sentim molt representades és Fem 
dissabte! una experiència de co-
creació d’una plaça amb els nens i 
nenes de Santa Coloma de Grame-
net. Aquest projecte es va iniciar 
al 2016 i, al llarg de 3 anys, hem 
diagnosticat les necessitats, hem 
dissenyat conjuntament la nova 

terme la remodelació. 
El disseny resultant és una 

plaça permeable i oberta al barri, 
amb diversitat d’espais i d’usos 
per cobrir les necessitats de les 
diferents persones usuàries, amb 
mobiliari confortable i amb ele-
ments que visibilitzen el procés de 
cocreació amb la infància. La seva 
essència alegre i acolorida, els 
passos que permeten creuar-la se-
gons els recorreguts més comuns, 
el tipus de jocs escollits, els arbres 
i els materials… 

Totes i cadascuna de les deci-
sions s’han pres col·lectivament, 
donant-li a la plaça un caràcter 
únic. Més enllà del resultat físic, 
aquest ha estat un procés coedu-
catiu que ha donat eines als nens i 
a les nenes per analitzar el seu en-
torn quotidià amb mirada crítica i 
per proposar millores a través del 
disseny. Gràcies a la perspectiva 
feminista, present al llarg de les 
activitats, s’han integrat valors 
com la inclusivitat, el respecte a 
les diversitats i la igualtat de gè-
nere, aprenent com incorporar-los 
en l’ús i l’organització dels espais 
compartits.  

Altres exemples a Santa Coloma 
són els projectes Salzelúdic i Re-
pensem el parc de Sandino. El pri-
mer va ser un procés amb l’escola 
Santa Coloma per repensar el Pas-
seig de la Salzereda amb l’objectiu 
d’integrar les necessitats i desitjos 
dels infants en el projecte de remo-
delació. En el cas del parc, les ac-
tivitats amb el Consell dels infants 
es van centrar en imaginar com do-
nar-li vitalitat a aquest espai, ac-
tualment infrautilitzat, introduint 
nous usos i elements i treballant 
a partir de la tècnica artística del 
collage.

Més enllà dels processos par-
ticipatius sobre espais lúdics, en-
focats a una participació especí-

important incloure als nens i les 
nenes en les decisions sobre les 
grans transformacions urbanes. En 
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aquesta línia està el cas de la Via 
Laietana. Un carrer pel veïnat, en 
el que hem tingut en compte la 
perspectiva de la infància en re-

sobre com garantir la seguretat, 
l’accessibilitat i l’escala humana 
en un dels principals eixos de mo-
bilitat de Barcelona.

A través d’aquests exemples 
hem volgut posar de manifest que 
qualsevol transformació urbana és 
una oportunitat per generar pro-
cessos coeducatius, per implicar a 
les criatures en les decisions sobre 
el seu entorn quotidià i per dotar-
les d’un paper actiu com a cocrea-
dores. D’aquesta manera busquem 
fomentar una ciutadania que, in-
dependentment de la seva edat, 
interactua, decideix i aprèn de la 
seva ciutat. 
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