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DECIDIM GRÀCIA
EIX DONES, FEMINISMES I DIVERSITAT SEXUAL 
TÍTOL DE LA PROPOSTA

PASSEJANT AMB MIRADA DE DONA  
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
Fer passejades que permetin observar, sensibilitzar, identificar i diagnosticar l’espai públic i la via 
pública des d’una perspectiva de gènere i identificar intervencions de millora.  
L’objectiu d’aquestes passejades és fer una diagnosi o  mapatge d'espais i punts que són susceptibles 
de millora. 
L’eina per assenyalar aquests punts serà una aplicació a través de la qual es podran seleccionar 
categories de resposta per definir per què aquella zona és susceptible de millora.
D’altra banda, també es planteja fer passejades nocturnes amb la simulació més focalitzada  en  la 
seguretat per sensibilitzar la ciutadania. 
Aquestes passejades també es podrien dur a terme durant el Mes de les Dones per donar a conèixer 
aquesta eina a aquest col·lectiu del districte.

LOCALITZACIÓ Tot el districte.

OBJECTIUS O RESULTATS
· Millorar la percepció de seguretat dels espais públics.
· Identificar els punts o les zones considerades més insegures, i actuar-hi per millorar-les.
· Crear espais públics lliures de violència masclista i contra el col·lectiu LGTB. 
· Dissenyar un protocol d’actuació als diferents barris.

BENEFICIARIS/ES
Totes les persones.

ACTIVITATS I CRONOGRAMA 
· Identificar i dissenyar les passejades per diversos barris.
· Elaborar el mapa.
· Dissenyar un itinerari nocturn amb àudio per poder experimentar què senten les dones quan tornen 
soles a casa. Ha de ser descentralitzat perquè als barris del nord la sensació d’inseguretat és més gran.
· Aprofitar la passejada nocturna per detectar punts que generen especial sensació d’inseguretat, per 
manca de llum, perquè són culs de sac…

QUANTIA I CONCEPTES
Disseny i acompanyament de les passejades.
Elements i distribució per a la difusió i  la comunicació.
Informe o diagnòstic i retorn. 
Un mínim d’una passejada per barri.

COPRODUCCIÓ DE PROJECTES

8.500,00 €


