
Sessió 2. Valorem la ubicació
21 de juliol 2020



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 a la ubicació.
● Explicació de paràmetres amb criteris de gènere.

2. Dinàmiques de treball
● Organització dels grups de treball.
● Dinàmica participativa 1 “Prioritzem els usos” 15’. 
● Dinàmica participativa 2 “Parlem sobre gestió” 20’.
● Dinàmica participativa 3 “Valorem la ubicació” 25’
● Posada en comú.

3. Tancament
● Conclusions i tancament de la sessió. 

Desenvolupament sessió



Resultats enquesta - ubicació 
A dia 20 de juliol: 57 respostes



Resultats enquesta - gestió 
A dia 20 de juliol: 57 respostes



● Autonomia. Seguretat i accessibiltat.

● Xarxa quotidiana. Proximitat i mixticitat d’usos.

● Relació. Vitalitat i confort.

● Representativitat. Identitat, participació i representació no sexista.

● Sostenibilitat. Recursos i sistemes de mobilitat.

Paràmetres per valorar la ubicació 
des d`una perspectiva de gènere



PROXIMITAT equipaments, espais i serveis quotidians

COMUNICACIÓ  transport públic

RELACIÓ amb l’espai exterior

TIPOLOGIA edifici

Paràmetres per valorar la ubicació 
des d`una perspectiva de gènere



Dinàmica participativa 1: 
Prioritzem els usos

● Com treballarem?
● Amb quin suport?



Dinàmica participativa 2 i 3: 
Valorem la ubicació i Parlem sobre la 
gestió

● Com treballarem?
● Amb quin suport?



Moltes gràcies!
#lesdonesdesantjustbusquemcasa


