
Sessió 1. Definim els usos i les qualitats
16 de juliol 2020



Per què un procés 
participatiu?



Objectius 
L'objectiu del procés participatiu Les dones de Sant Just busquem casa! és 
debatre i fixar conjuntament els criteris de disseny del futur espai tenint en 
compte:  els usos que hauria d'acollir, la seva ubicació dins el municipi i les 
característiques del nou espai.

lesdonesdesantjustbusquemcasa.kuorum.org



Enquesta. 

Oberta fins el 21 de juliol

Sessió 1. 
Definim els usos i el programa.
16 de juliol

Sessió 2. 
Valorem la ubicació.
21 de juliol

Fases

Resultats
A partir dels resultats de les sessions participatives es redactaran els Criteris de disseny per al futur 
espai amb perspectiva de gènere tenint en compte les experiències i necessitats de les dones, així com 
criteris de democratització de les cures, d’accessibilitat, inclusivitat, d’autonomia i seguretat. 



1. Introducció 
● Primers resultats enquesta en relació als usos.
● Explicació d’altres espais de dones de referència.
● Fila 0.Visites a Ca la Dona i La Ciba.

2. Dinàmiques de treball
● Organització dels grups de treball.
● Dinàmica participativa “Definim el programa”.
● Posada en comú.

3. Tancament
● Conclusions i tancament de la sessió. 

Desenvolupament sessió



Resultats enquesta - usos 
(a dia 14 de juliol)



Espais de dones 
Altres espais feministes de referència



EDIFICI: Rehabilitació 
PB+5.
2000m2
Edifici cedit per l'ajuntament de Barcelona durant 20 anys.
Rehabilitació amb estructura de fusta.
Procés participatiu per fer el projecte. 

GESTIÓ: Autogestió econòmica. Assemblea que gestiona els espais i l'organització. 



UBICACIÓ: Ciutat Vella, Barcelona
Centralitat i teixit de ciutat medieval 



PROGRAMA:  

-  Assessorament 
psicològic i legal

PERSONAL COMUNITÀRIA

- Centre de documentació
- Biblioteca feminista
- Hort 
- Espai exposicions 
- Espai joves de Ciutat Vella 
- Sales de reunions 

REPRODUCTIVA

- Espai infantil

PRODUCTIVA

- Sales de treball 



EDIFICI: Rehabilitació 
 PB + 2 

4650 m2
Edifici públic de l'Ajuntament de Santa Coloma 

GESTIÓ: Organització i recursos municipals



UBICACIÓ: Santa Coloma de Gramenet
En un dels accessos al municipi al costat del riu Besòs



PROGRAMA:  

REPRODUCTIVA
- Espai infantil- Espai CIRD. 

Atenció personal 
- Aules de formació 

PERSONAL

- Sala d’actes
- Horts / jardí 
- Espai exposicions 
- Aules-tallers 
- Espai CRDAD 
Arxiu i consultes
- Espai ateneu juvenil 
- Gastro Bar 

COMUNITÀRIA PRODUCTIVA

- Viver d’empreses



EDIFICI: EDIFICI: Rehabilitació 
          PB + 3

Edifici cedit per l'ajuntament de Vitoria 
Procés de participació de les veïnes i associacions de dones 

GESTIÓ: Model de gestió compartida entre l'ajuntament (a través del servei    
                  d’igualtat) i l’assemblea de Sorginenea

     



UBICACIÓ: Vitoria, casc antic.



PROGRAMA:  

- Oficines 
d'empoderament 
- Assessoria per a dones
- Zona de descans per a 
dones 

PERSONAL COMUNITÀRIA

- Cuina
- Biblioteca feminista 
- Sala de lectura 
- Sala de reunions
- Aules-taller
- Sala multifuncional

REPRODUCTIVA
- Txikigune (espai infantil)



Fila 0

● Visita a Ca la dona (Barcelona). 
● Visita a La Ciba (Santa Coloma de Gramenet).



Dinàmica participativa: 
Definim el programa

● Com treballarem?
● Amb quin suport?



Moltes gràcies!
#lesdonesdesantjustbusquemcasa


