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FITXA GENERAL - MODEL TERRITORIAL

    El model territorial s’ha de planificar des de tres escales: la territorial, la local i la de barri. La formulació, planificació i gestió
d’aquest model ha d’ésser coordinada entre les tres escales, per tal de donar resposta a una única realitat: un mateix territori.
Aquesta coordinació fa possible planificar des d’una visió global però atenent a les necessitats de la vida quotidiana de les persones.

La ciutat inclusiva és una ciutat d’una alta complexitat i mixtura d'usos, serveis, equipaments, recursos, etc. Aquest model de ciutat
deriva en una ciutat més sostenible i més igualitària, perquè els recursos i serveis que ofereix estan a l'abast de tota la població.
Potencia també la cooperació i la solidaritat urbana, ja que socialitza necessitats i dóna resposta de manera col·lectiva treballant
des de la proximitat. D’aquí se'n deriva un model de ciutat més compacta, complexa i cohesionada.

    Compacta vol dir, més pròxima: de recorreguts més curts i més accessibles.

    Complexa, perquè acull a escala de barri els diferents serveis i recursos per a cobrir les necessitats de la vida quotidiana.

    I cohesionada, perquè és una ciutat més equitativa i socialment més sostenible.

Per tant, necessitem ciutats socialment emancipades, en les que la seva ciutadania en pugui fer ús sense dependre de ningú,
independentment del seu poder adquisitiu, origen, gènere o ètnia.
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CRITERIS PER LA GESTIÓ DE LA CIUTAT INCLUSIVA

- Planificar superant el model patriarcal tradicional, sense
reproduir els rols de gènere històrics.

- Fomentar la conciliació entre treball productiu i reproductiu.

- Planificar des de les necessitats de les persones i la vida quotidiana.

- Fomentar la convivència de persones, la cooperació i solidaritat.

- Contemplar la diversitat de mobilitats en la seva ordenació urbana.

- Reduir el transport privat.

- Establir una xarxa de transport públic de debò que faci que
tot el territori esdevingui accessible (trencar amb l’idea que
les persones han de ser les accessibles).

- Comunicar els barris i àrees sota la xarxa d’espais de proximitat
amb la que s’organitza tot el sistema.

- Formar petites parts heterogènies amb barreja d’usos.

- Fomentar la interrelació d’activitats.

- Contemplar l’ampliació d’usos per sobre dels que tradicionalment
ha contemplat la ciutat construïda, per tal d’adequar-les a les
noves formes de vida i les seves necessitats.

- Fomentar les activitats econòmiques a escala de barri.

- Disposar  de les infraestructures per a la vida quotidiana
per tal de facilitar la seqüència diària d’activitats.

- Incorporar noves tipologies d’habitatge per a donar resposta
a les canviants i múltiples unitats de convivència que existeixen
a l’actualitat.

- Fomentar la promoció pública d’habitatges, regular preus del
mercat i fer del dret a l’habitatge un dret real per a tothom.

- Fer accessible la ciutat a tothom assegurant el dret a gaudir-la.

- Retornar la vida als carrers i fomentar la .

- Evitar barris residencials a les afores del nucli de població
sense continuació amb la trama urbana.

- Repartir la centralitat urbana en diferents àrees evitant, la
ciutat mononuclear i potenciant la policèntrica.

- Evitar l’especialització dels barris en funció del seu ús,
trencant amb la lògica de la zonificació.

- Potenciar la presència d'activitat comercial als baixos dels
edificis: de diferents tipologies i usos. La normativa municipal
ha de regular les llicències dels locals.

- Evitar l'especialització de zones d'oci en barris concrets.

- Fomentar la sostenibilitat  fent que pugi la qualitat de vida
de les persones que l’habiten.

- Incorporar tots els paràmetres d’estalvi energètic, reciclatge,
reutilització i tractament de residus i aigua.
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DEFINICIONS

Àrea monofuncional

    És un àmbit de la ciutat que es caracteritza per la seva
exclusiva especialització en un únic ús. La pràctica de la zonificació
a l’urbanisme va crear zones monofuncionals com a resposta al
seu discurs de zonificar la ciutat en àrees en funció d’un ús
principal i gairebé exclusiu. Com a conseqüència d’aquest model
s’ha desenvolupat la ciutat sanitària, la ciutat judicial, la ciutat
universitària, la ciutat dormitori, etc.

Aquesta separació segons l’activitat ha comportat una important
pèrdua de proximitat amb el territori, i ha suposat un augment
en els temps de desplaçaments, ja que  les distàncies a cobrir
dins del cicle diari del ciutadà o ciutadana han augmentat.
L’especialització monofuncional també ha creat parts de ciutat
sense cap ús en certes franges horàries concretes.

Creixement dispers

    Model de desenvolupament residencial que consumeix gran
quantitat de territori i generalment requereix de les infraestructures
viàries per a garantir la seva accessibilitat. Aquest creixement
urbà fa augmentar la dicotomia històrica dels rols de gènere
substancialment, ja que perjudica l’autonomia del col·lectiu
femení de forma rellevant. En el model dispers no hi ha mixtura
social ni d’ús, i acostuma a crear concentracions de sectors
socials específics en funció del tipus d’urbanització, provocant
així major segregació social. La disfunció existent en aquest model
no garanteix els mínims inclusius respecte el model territorial,
la mobilitat, els equipaments, l’habitatge i l’espai públic, ja que
precisament els dèficits i mancança d’aquests, són la característica
principal de les urbanitzacions disperses.

Finalment, s’ha de remarcar la banalització de l’espai que
representa el creixement dispers, mancat de qualsevol característica
identitària entre el territori i les persones habitants.
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- Incorporar noves tipologies d’habitatge per a donar resposta
a les canviants i múltiples unitats de convivència que existeixen
a l’actualitat.

- Fomentar la promoció pública d’habitatges, regular preus del
mercat i fer del dret a l’habitatge un dret real per a tothom.

- Fer accessible la ciutat a tothom assegurant el dret a gaudir-la.

- Retornar la vida als carrers i fomentar la .

- Evitar barris residencials a les afores del nucli de població
sense continuació amb la trama urbana.

- Repartir la centralitat urbana en diferents àrees evitant, la
ciutat mononuclear i potenciant la policèntrica.

- Evitar l’especialització dels barris en funció del seu ús,
trencant amb la lògica de la zonificació.

- Potenciar la presència d'activitat comercial als baixos dels
edificis: de diferents tipologies i usos. La normativa municipal
ha de regular les llicències dels locals.

- Evitar l'especialització de zones d'oci en barris concrets.

- Fomentar la sostenibilitat  fent que pugi la qualitat de vida
de les persones que l’habiten.

- Incorporar tots els paràmetres d’estalvi energètic, reciclatge,
reutilització i tractament de residus i aigua.

Escala Local

    Relativa al municipi. És en aquesta escala, principalment,
on s’han de desenvolupar els indicadors per a la implementació
de polítiques públiques per al desenvolupament d’un urbanisme
inclusiu, incorporant i potenciant la mirada de proximitat.

Escala Supramunicipal

    Relativa a la comarca, els municipis del voltant o agrupació
de municipis que funcionen conjuntament en escales superiors
a la local. Sovint el funcionament d’aquestes unitats responen a
lògiques territorials i no pas a la divisió administrativa. És important
tenir present aquesta realitat i reconèixer-la, per entendre el
territori així com el seu ús i funcionament real.

Escala Territorial

    Relativa a l’organització i estructura del territori. Generalment
el territori es referència sota dos criteris:  el de l’estructura del
medi físic i el de l’estructura político-administrativa.

Sota criteris d’una perspectiva de gènere, és convenient formular
l’escala territorial tenint en compte la lògica d’ús de les unitats
territorials de funcionament real i el seu entorn, i deixant en
segon pla la lògica administrativa.

És aquesta escala territorial d’ús, la què ha de fer de lligam entre
l’escala local i les dinàmiques externes de l’escala global.
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ÍNDEX FITXES ESPECÍFIQUES

CAMP 2. GESTIÓ
FITXA 1. Gestió. Òrgan de seguiment.

CAMP 3. MOBILITAT
FITXA 2a. Mobilitat a peu. Lògica circular.
FITXA 2b. Mobilitat a peu. Itineraris per a vianants
             alternatius i continus.
FITXA 3a. Transport públic. Radi d’ús
FITXA 3b.  Transport públic. Radi d’ús en relació als equipaments
FITXA 4a. Transport públic. Xarxa policèntrica connecta
             de transport públic
FITXA 4b. Lògica circular i policèntrica del transport públic.
FITXA 5.  Transport públic nocturn. Entre parades

CAMP 5. HABITATGE
FITXA 6.  Espais intermedis. Espais residuals.

CAMP 6. ESPAI PÚBLIC
FITXA 7.  Il·luminació en àrees de visibilitat restringida.
             Veure i ser vist.
FITXA 8.   Seguretat. Auditories de seguretat dels espais
             urbans amb les dones residents.
FITXA 9a. Seguretat urbana. Passos per a vianants.
FITXA 9b. Seguretat urbana. Passos per a vianants.
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FITXA GENERAL - GESTIÓ

    La planificació i la gestió de la ciutat són les eines per desenvolupar el model territorial. Per això és necessari implementar els criteris
de transversalitat pel què fa al gènere, la inter-disciplinarietat, l'accessibilitat, la seguretat i la sostenibilitat.

Per tant, la gestió de la ciutat ha de ser: participada, interdisciplinària i transversal.

     Participada

    Per a que la planificació urbana es vagi adaptant a les
necessitats canviants de la ciutadania és imprescindible
establir bons canals de comunicació entre la ciutadania i
administració pública, fent que la població participi
directament del disseny i planificació de les seves ciutats,
barris i viles. És important que aquesta participació estigui
present en tot el procés, començant necessàriament, des
de la fase de diagnosi.

     Interdisciplinària

    La reflexió, el debat i la projecció de la ciutat  no es pot
fer només des de la disciplina de l'arquitectura, ja que per
a que un espai funcioni es necessita tenir present també
altres factors.

Només la interacció de diferents disciplines pot donar la suma
de les diferents visions d'usos i dels diferents usuaris i
usuàries.
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    Transversal

    Des del gènere: Existeix una gran mancança, tant pel què
fa al marc teòric concret, com a l’aplicació, de la perspectiva
de gènere en l’urbanisme. Aquests dos “nivells”, la formulació
teòrica i la posada en pràctica, estan concatenats i s'han de
treballar paral·lelament en un camí “d'anada i tornada”;
modificant l’un i l’altre a partir de l'aplicació pràctica de la
teoria, i la reformulació teòrica a partir de l'experiència pràctica.

Per a que això sigui possible és necessària la presència de
persones tècniques expertes en perspectiva de gènere en els
equips de disseny i planificació urbanística.

    Des de l'administració: També cal transversalitat entre les
diferents àrees dels ajuntaments i de l’administració pública
per poder traslladar la complexitat de l’espai urbà a la pràctica
de l’urbanisme.

Cal crear òrgans autònoms que vetllin pel manteniment i l’ús de
l'espai públic, avaluant les intervencions realitzades i replantejant
els espais que no funcionen per tal de poder adequar-los a les
necessitats i demandes dels seus usuaris i usuàries.

El planejament i la diagnosi ha de partir dels següents criteris:

- Planificar amb estadístiques desagregades per sexe i edat.

- Planificar tenint en compte el treball reproductiu.

- Planificar sota criteris de mobilitat quotidiana i pròxima.

- Planificar amb participació activa de les persones que hi
viuen.

- Planificar i gestionar en dues escales de treball: la gran
(territorial) i la pròxima (el barri).

- Amb diagnosi participada.

- Amb transversalitat de gènere en la seva planificació i gestió.

- Amb la interacció de diferents disciplines acadèmiques.
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ÒRGAN DE SEGUIMENT         FITXA 1

    El coneixement pràctic de l’urbanisme inclusiu és encara desconegut per part de moltes de les persones tècniques implicades en el procés
de planificació, ambigu i sovint difícil de plasmar. Per això es fa necessari recollir la informació que esdevé amb la pràctica dels projectes i
actuacions, per tal de poder analitzar-la i sistematitzar-la. La creació d’un òrgan de seguiment faria possible tot això. D’aquesta manera,
es podria crear un seguit d’indicadors que ajudessin  a desenvolupar i a aplicar la perspectiva de gènere en l’àmbit de l’urbanisme.

És important garantir la intervenció de l’òrgan al menys en dos moments del procés: en l’adjudicació del projecte, per a confirmar que aquest
compleix amb els mínims inclusius, i en l’avaluació i valoració un cop ha estat desenvolupada l’actuació.

Per qui està composat
L’òrgan de seguiment ha de tenir un equip estable de treball, composat per persones expertes en temes de gènere a l’urbanisme, així com per
persones corresponents a diferents disciplines acadèmiques, amb l’objectiu d’aplicar la transversalitat.

Funcions que ha de complir

Com s’ha d’administrar
L’òrgan de seguiment ha de tenir un caràcter autonòmic i ha d’ésser adjunt a l’ Institut Català de les Dones, tot i que convé que mantingui certa autonomia.

Analitzar propostes de projectes des d’una
perspectiva de gènere per aportar
solucions i idees que no estiguin con-
templades, o qüestionar determinades
pràctiques que no han estat formulades
des dels principis de l’urbanisme inclusiu.

Avaluar els projectes una
vegada desenvolupats i
elaborar conclusions que posin
de manifest els aspectes que
han funcionat i els que no.

Reformular les pràctiques que no
hagin funcionat i elaborar nous
indicadors per a la seva correcta
aplicació, així com crear una base
de dades actualitzada i de consulta
pública d’aquest material.

Difondre els coneixements
adquirits i formar a les
persones tècniques direc-
tament relacionades amb
la matèria.

Proposta de model de l’òrgan de seguiment
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ÍNDEX FITXES ESPECÍFIQUES

CAMP 2. GESTIÓ
FITXA 1. Gestió. Òrgan de seguiment.

CAMP 3. MOBILITAT
FITXA 2a. Mobilitat a peu. Lògica circular.
FITXA 2b. Mobilitat a peu. Itineraris per a vianants
             alternatius i continus.
FITXA 3a. Transport públic. Radi d’ús
FITXA 3b.  Transport públic. Radi d’ús en relació als equipaments
FITXA 4a. Transport públic. Xarxa policèntrica connecta
             de transport públic
FITXA 4b. Lògica circular i policèntrica del transport públic.
FITXA 5.  Transport públic nocturn. Entre parades

CAMP 5. HABITATGE
FITXA 6.  Espais intermedis. Espais residuals.

CAMP 6. ESPAI PÚBLIC
FITXA 7.  Il·luminació en àrees de visibilitat restringida.
             Veure i ser vist.
FITXA 8.   Seguretat. Auditories de seguretat dels espais
             urbans amb les dones residents.
FITXA 9a. Seguretat urbana. Passos per a vianants.
FITXA 9b. Seguretat urbana. Passos per a vianants.
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MOBILITAT – FITXA GENERAL

    La mobilitat és bàsica per a augmentar la qualitat de vida a les ciutats. Si hi ha molts serveis, però no s’hi pot accedir de forma
ràpida, autònoma i sostenible, no serveix de res. La mobilitat ha de ser diversa i àmplia, i ha de tenir en compte els recorreguts de
proximitat, identificant així la mobilitat a peu, els transports interbarrials i la connexió amb la perifèria i els polígons.

S’ha de fer una aposta real pel transport públic, que s’adeqüi en horaris, destins i edats, i que contempli les diferents mobilitats
de la vida quotidiana. Cal remarcar la importància de la mobilitat a peu, ja que tot i ser la més utilitzada, generalment no és
comptabilitzada i en conseqüència els seus recorreguts no són planificats.

Planejament i diagnosi

- Realitzar un pla de mobilitat incorporant aquests 4 factors bàsics:

- La mobilitat quotidiana dels trajectes a peu.

- La mobilitat circular.

- La mobilitat obligada quotidiana.

 Desagregar les dades de mobilitat per sexes.

Mobilitat a peu

- Fer un mapa de la ciutat de la mobilitat a peu.

- Planificar camins per a vianants continus, accessibles i
alternatius a les vies rodades.

- Una senyalització adequada de la ciutat contribueix a facilitar
la mobilitat a peu i la seva seguretat.
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Transport públic

- La xarxa de TP ha de proporcionar una connexió entre els
diversos barris de la ciutat i a diferent escala, seguint un
esquema policèntric.

- El TP ha d'estar connectat en xarxa, de manera que les
estacions i parades siguin un “punxament” en aquesta
estructura de línies interconnectades.

- Els radis d'ús d'un municipi no poden superar els 10 minuts.
(veure fitxa mobilitat “Radi d’ús”)

- Els transbordaments entre parades o línies de TP no poden
superar el radi d'ús, aplicant els mateixos criteris que per
a aquest.

- Coordinar l'horari entre els transbordaments de diferents
transports.

- Els diferents tipus de TP han d'estar relacionats i coordinats,
d'aquesta manera es multiplica la capacitat de la xarxa existent.

- Establir un sistema de TP del barri que proporcioni una
mobilitat interna per a persones amb mobilitat més reduïda
(temporal o crònica), gent gran, persones amb nens i
nenes, persones amb una gran càrrega que els dificulti la
mobilitat, etc.

- Tots els barris del municipi han de disposar d'una bona
xarxa de TP.

- Reforçar les línies nocturnes en aquells recorreguts més
utilitzats per motius laborals i d'oci.

- Estudiar els fluxos de mobilitat interna del TP (metro/tren).

- Reservar zones del mitjà de transport on pugui ser dipositada
algun tipus de càrrega (motxilles; bosses; cotxets, etc).

- El TP ha d'estar a l'abast econòmic de tota la població, i ha
de representar un estalvi front la utilització del transport
privat.

- Fomentar el sistema de bitllet integrat.
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Seguretat

- Els accessos, recorreguts i transbordaments del TP han de
tenir una bona visibilitat; la persona que hi accedeix ha
de poder tenir una visió global i clara de l'espai que
trepitjarà, al mateix temps, que ha de poder ser vista pels
seus ocupants.

- Evitar els passadissos sense sortides i extremadament llargs.

- Mantenir l'espai net aporta un increment de percepció de
seguretat.

- Potenciar els vehicles de vagons continus en els que el
viatger o la viatgera tingui una visibilitat complerta i pugui
desplaçar-se al llarg de tot el transport.

- Mantenir la presència de personal laboral (personal de
manteniment, d'atenció, de venda de tiquets, etc.) durant
tota la franja d'obertura del transport, inclús en horari
nocturn (front del personal d'empreses de seguretat
privades).

- Localitzar punts de trucada d'emergència.

- Establir sistemes d’informació dels serveis de TP, especialment
del TP que cobreix franges horàries menys transitables.

- Proporcionar informació detallada dels horaris  i de la
freqüència. Elaborar material de difusió (en format fàcilment
portable) amb els horaris actualitzats de tot el transport
nocturn i de les seves parades.

- Garantir la bona il·luminació de les parades del TP nocturn.
La persona que està esperant ha de tenir una visió clara del
carrer i viceversa.

- Fer un mapa de TP de la mobilitat nocturna.

- Implantar sistemes de parades intermèdies en els llocs on
el radi d'ús nocturn sigui superior als 15 minuts. (veure fitxa
TP nocturn “Entre parades”).
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MOBILITAT        FITXA 2a

LA MOBILITAT A PEU: LÒGICA CIRCULAR I ITINERARIS PER A VIANANTS ALTERNATIUS CONTINUS

Mobilitat a peu
Els trajectes a peu són el mitjà de mobilitat més utilitzat, però no és contemplada a l’hora de planificar la mobilitat. S’ha de
comptabilitzar aquesta mobilitat i fer un mapa de la ciutat  a peu.

Lògica circular
La mobilitat obligada quotidiana (seqüència diària d’activitats) no segueix un esquema lineal; no té els dos únics punts de sortida i
d’arribada del treball productiu; ja que un mateix trajecte té parades intermèdies.

91



URBANISME INCLUSIU92



URBANISME INCLUSIU

MOBILITAT       FITXA 2b

LA MOBILITAT A PEU: LÒGICA CIRCULAR I ITINERARIS PER A VIANANTS ALTERNATIUS CONTINUS

Itineraris alternatius continus
S’han de planificar recorreguts per a vianants alternatius a les vies principals rodades, per tal de que les persones vianants puguin
disposar d’un itinerari continu més accessible.

El conjunt d’aquests recorreguts per a vianants ha
de crear una xarxa que permeti el desplaçament
a peu i un ús de la ciutat més confortable, agradable
i segur.

Poden incorporar-se zones de descans, de joc i
vies per a transports alternatius sense motor.

Mesures complementàries
- Disposar elements que atenuïn l’impacta visual i

acústic (p.e. arbrat).
- Mesures temporals d’ús i/o tancament de carrers

rodats (segons franges horàries d’ús) per a ús dels
i les vianants.

- Velocitat reduïda en trams concrets
- Eixamplaments de voreres.
- Els recorreguts continus han de comptar amb els passos

per a vianants a la mateixa alçada que les voreres.
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MOBILITAT        FITXA 3a

TRANSPORT PÚBLIC: RADIS D’ÚS

El radi d’ús és l’àrea d’influència d’una parada o estació de TP respecte a qualsevol punt de la ciutat. Es mesura en minuts. Per
tant, la influència dels radis d'ús han de cobrir la totalitat del territori.

El radi dús es medeix amb un temps
màxim de desplaçament no superior
als 10 minuts.

Ii (Individu o indivídua inclusiva) =
Qualsevol ciutadà o ciutadana, tenint
en compte possibles dificultats de
mobilitat: persones amb mobilitat
reduïda, gent gran, infants, persones
carregades, etc.

L’indicador de 10 min es calcula tenint en compte la interacció d’aquests factors: l’accessibilitat
del lloc i la mobilitat mitjana d’una persona inclusiva. És a dir:

[Ru] =
  (Morfologia i topografia del lloc) x Ii

10 min
  = distància que es pot recórrer
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MOBILITAT         FITXA 3b

TRANSPORT PÚBLIC: RADIS D’ÚS EN RELACIÓ ALS EQUIPAMENTS

L’accessibilitat respecte als equipaments i edificis públics a d’estar garantida també sota el paràmetre del radi d’ús definit de 10 min.

Per tant, les estacions i parades de TP no s’ubicaran fora de l’àmbit d’influència d’aquest temps; tot i que lo recomanable, quan és
possible, és ubicar-les davant d'aquests edificis.

Aquesta accessibilitat també
s’ha de tenir en compte en
relació a l’accés de parcs i eixos
peatonals.
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URBANISME INCLUSIU

MOBILITAT                    FITXA 4a

TRANSPORT PÚBLIC: XARXA POLICÈNTRICA CONNECTADA DE TRANSPORT PÚBLIC

Esquema policèntric
La xarxa de TP ha de proporcionar una connexió entre els diversos barris de la ciutat i a diferent escala, seguint un esquema policèntric
(local i territorial)

Concepte en xarxa
El TP del municipi ha d'estar connectat en xarxa, de manera que les estacions i parades siguin un “punxament” en aquesta estructura
de línies interconnectades.

Els diferents tipus de TP han d'estar relacionats i coordinats, ja que d'aquesta manera es multiplica la capacitat de la xarxa existent.
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URBANISME INCLUSIU

MOBILITAT                  FITXA 4b

TRANSPORT PÚBLIC: LÒGICA CIRCULAR I POLICÈNTRICA DEL TRANSPORT PÚBLIC

La xarxa de TP ha de ser radial (connexió entre els diferents nuclis amb el principal) i amb anells circulars que cobreixin la totalitat
del territori.

Aquest esquema permet la connexió dels barris sense un únic nucli de pas obligat. El repartiment de les densitats i fluxos en el
territori és més equilibrat i s’evita la creació d’un polo saturat que no pot admetre més intensitat d’ús.
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URBANISME INCLUSIU

MOBILITAT                   FITXA  5

TRANSPORT PÚBLIC NOCTURN: ENTRE PARADES

Programa que ha estat posat en pràctica a Canadà (Entre deux arrets*) amb l’objectiu de facilitar la mobilitat nocturna amb TP en
barris aïllats o no tant compactes, i augmentar la seguretat de les persones usuàries.

En aquells municipis ens els que el radi d’ús nocturn superi els 15 minuts, el passatger o passatgera podrà demanar la detenció de
l’autobús nocturn si aquest passa per una zona propera al seu destí i no hi ha cap parada delimitada.

*  Societé de transport de Montréal (STM). Més informació a: www.stcum.qc.ca
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URBANISME INCLUSIU

DEFINICIONS

Individu / indivídua inclusiva = Ii

    Qualsevol ciutadà o ciutadana tenint en compte la diversitat
i trencant amb l’estàndard actual d’individu genèric (home blanc,
de mitjana edat, pare de família, etc), entenen que les necessitats
dels i les usuàries de la ciutat són molt diferents i diverses.

L’individu o indivídua inclusiva engloba totes les mirades, per tant,
cal tenir en compte diferents situacions com: persones de mobilitat
reduïda, gent gran, infants, persones carregades (bosses, infants,etc).

Les necessitats i peculiaritats de l’individu/indivídua inclusiva
han de ser el punt de partida per calcular els temps de la mobilitat
en la ciutat i per calcular els radis d’ús, tenint en compte, per
tant, tots aquells factors que puguin dificultar l’accés i desplaçament
de l’individua/indivídua inclusiva. La programació dels semàfors,
disseny de les seccions dels carreres, les amplades de les voreres,
etc. també han d’ésser regits sota aquest mateix criteri.

El reconeixement d’aquesta realitat i la seva correcta interpretació
ens porta cap a una ciutat de distàncies curtes, pròximes i accessibles
que esdevé, en definitiva, una ciutat més utilitzable per a tothom.

Mobilitat obligada quotidiana

    És el conjunt de trajectes realitzats cada dia per dur a terme
la seqüència d’activitats diàries de la vida quotidiana. Aquesta
mobilitat no és lineal, sinó que respon a una lògica circular en
la que cada itinerari no té relacionada una única activitat  entre
un punt de sortida i d’arribada.

La multiplicitat d’accions a realitzar en un mateix recorregut i la
complexitat de situacions (portar els nens i nenes a l’escola,
acompanyar a persones gran al metge, comprar el pa, etc.) són
les característiques principals d’aquesta mobilitat.

La mobilitat obligada quotidiana és tant imprescindible com la
mobilitat productiva (mobilitat lineal que respon només als
recorreguts corresponents al treball productiu). Per tal que la
ciutat respongui a la mobilitat real de la seva ciutadania, s’ha
de comptabilitzar la mobilitat quotidiana, i planificar i adaptar
la ciutat conseqüentment a aquesta realitat.
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Punts no accessibles

    Són zones o punts del municipi de difícil accés que esdevenen
inaccessibles per a alguns col·lectius. Aquesta restricció d’accés
pot venir per dos motius:

- El primer i més comú, degut a la topografia del lloc i la mancança
  de solucions alternatives, com per exemple la implementació
  de solucions mecàniques especials que possibilitin el seu accés.

- Llocs residuals amb mancança de manteniment que fan que el
  seu mal estat els converteixi en zones poc accessibles.
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URBANISME INCLUSIU

EQUIPAMENTS – FITXA GENERAL

    Els equipaments i serveis de les ciutats han de ser reformulats per ampliar i diversificar l’oferta de serveis i donar resposta a
una gama més àmplia de necessitats socials. Es tracta doncs, de construir equipaments per a les persones.

Han de possibilitar un ús flexible de l'espai i de l’ús, així com poder compartir i compaginar diferents activitats en funció de l'època
de l'any, franja horària, etc.

Planejament i diagnosi

- Fer una diagnosi de les necessitats i demandes de la població.

- Ubicar els equipaments segons un esquema de distribució
en xarxa on estiguin distribuïts al llarg de tot el territori.

- Evitar la concentració d'equipaments en una mateixa zona.

- Assegurar que els equipaments responen a les necessitats
de tota la població en quant a factors d'escala, mida,
accessibilitat econòmica, accessibilitat física, quantitat i
qualitat.

Mobilitat i TP

- Xarxa d’equipaments locals accessibles amb TP i connectats
entre ells.

- Crear itineraris per a vianants completament accessibles
que permetin l'arribada a peu als equipaments i el
desplaçament des de la parada de TP.

- Ubicar l'equipament a menys de 10 minuts caminant d’una
parada de TP.

- Garantir l’ accessibilitat amb TP als equipaments de caràcter
municipal i supramunicipal des de qualsevol barri del municipi.

- Senyalitzar correctament els equipaments per a les persones
vianants, marcant les sortides de TP, els itineraris per a
vianants i els diferents accessos.
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Accessibilitat

- Tot els equipaments han de ser accessibles en el seu interior.

- Adaptar els horaris dels equipaments en funció dels usos
i de les persones usuàries.

Tipologia

- Tots els equipaments han de disposar de sales flexibles i
polivalents que puguin adaptar-se als diferents usos.

- Fomentar equipaments flexibles que puguin adaptar-se a
diferents usos en funció de l'època de l'any i de les activitats
que s'hi realitzin.

- Preveure la utilització parcial de l'equipament.

- Els espais exteriors dels equipaments han de poder ser
utilitzats pel veïnatge quan no estiguin ocupats per l'activitat
pròpia de l'equipament.

- Evitar fer equipaments d'un únic ús.

- Contemplar diferents usos i diferents usuàries i usuaris per
a una mateixa instal·lació

- Col·locar serveis de proximitat al voltant dels equipaments.
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DEFINICIONS

Infraestructures per a la vida quotidiana

    Infraestructures físiques, econòmiques i socials que responen
a la lògica del treball reproductiu. Es desenvolupen principalment
a escala de barri, encara que també a escala regional, amb
l’objectiu de millorar el desenvolupament de les tasques que
representa la vida diària.

Dins d’aquestes infraestructures s’han de tenir en compte també
els equipaments de proximitat i els serveis a les persones, des
de la seva formulació conceptual i tipològica fins a la seva gestió
sota paràmetres inclusius.
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URBANISME INCLUSIU

HABITATGE - FITXA GENERAL

    El parc d’habitatges actual no respon a les necessitats i formes de viure de la societat contemporània, i per tant, cal replantejar la
tipologia d'habitatges que es construeixen i adaptar-los a les característiques dels nous nuclis de convivència, en constant canvi. S'ha de
contemplar també l'accés a la mobilitat i canvi d'habitatge en funció de les diferents etapes i necessitats de cada moment vivencial, així
com incorporar la flexibilitat d’ús dins dels habitatges. La transició entre l’espai privat de l’edifici i l’espai públic del carrer ha de planificar-
se per a que aquest sigui un espai de transició i de continuïtat i esdevingui un lloc de trobada entre el veïnatge i la gent del barri.

Planejament i diagnosi

- Realitzar un estudi del parc d'habitatge del municipi que
contingui l'estat de manteniment, els tipus de tinença i la
tipologia d'edificació.

- Elaborar un pla d'habitatge d'acord amb la diagnosi, les
necessitats de l'actual estructura poblacional i la previsió
de creixement demogràfic.

- Disposar d'un parc d'habitatge públic suficient per a facilitar
l'accés a l'habitatge als col·lectius més necessitats.

- Prioritzar les promocions d'habitatge públic de lloguer,
enfront de la venda.

- Crear mecanismes de control sobre la construcció de noves
promocions d'habitatges, per tal que aquestes responguin
a les necessitats reals del municipi.

- Oferir diferents tipologies d'habitatges que donin resposta
a les diferents necessitats de la població en les seves
diferents etapes vitals.

- Fomentar l'habitatge dinàmic i flexible; tant en els diferents
tipus de tinença, com en el disseny de l'habitatge.

- Garantir que la construcció de noves promocions d'habitatges
vagin acompanyades d'una xarxa de serveis locals i de
transport públic.

- Garantir la mixtura d'usos.

- Evitar les concentracions d'edificacions d’ús exclusivament
residencial.

- Promoure l'activitat de les plantes baixes dels edificis.
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Manteniment

- Incentivar el manteniment del parc d'habitatges (tant públic
com privat).

- Donar ajuts per fomentar el manteniment

- Elaborar un pla de manteniment preventiu per a les comunitats.

- Fer campanyes per a crear una cultura del manteniment en
la ciutadania.

Accessibilitat

- Els habitatges han de ser accessibles per tothom, segurs i
sostenibles.

- El 100% del parc construït nou ha d'ésser accessible des de
la vorera fins a cada habitatge

- El parc d'habitatge existent ha de reformar-se cap a aquest
100% mitjançant polítiques públiques que incentivin i fomentin
la rehabilitació per a la seva adaptació.

- Rendibilitzar el parc d'habitatges buits ja existent.

- Desenvolupar polítiques que fomentin l'habitatge de lloguer
accessible (no marcat pel mercat) tant públic com privat.
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Disseny dels habitatges

- Tenir en comte les condicions climàtiques i topogràfiques
de la zona.

- Incloure en els programes d'habitatges públics i privats
el disseny d'habitatges amb espais polivalents i flexibles
que permetin adaptar l'espai a les necessitats de cada
etapa vital.

- Dissenyar espais per a les tasques reproductives i quotidianes,
com ara, safarejos, llocs per estendre la roba, espais
d'emmagatzematge, etc.

- Projectar espais intermedis de relació i activitat entre el
veïnatge i el barri.

- Impulsar projectes pilot que incorporin espais comunitaris
per a les tasques reproductives i quotidianes.

- Fomentar que el disseny  dels vestíbuls exteriors respongui
a aquestes necessitats:

- Que siguin accessibles.
- Que disposin de cobertures per a la pluja o zones
  on poder parar.
- Que tinguin una profunditat màxima de 2.5m.

- Fomentar que el disseny dels vestíbuls interiors tingui en
compte aquests factors:

- La transparència i visibilitat (han de possibilitar
  la visió de l'interior des de l'exterior i viceversa). 
- S'ha de poder tenir una visió global del vestíbul des
  de la porta d'entrada, sense cap cantonada amagada.
- Han de ser espais d'ús i no de pas.
- Han de possibilitar un ús polivalent per donar servei
  a les necessitats de la comunitat tals com l'aparcament
 de bicicletes i de cotxets, les reunions d'escala,
  l'emmagatzematge  momentani de paquets, etc.
- Evitar vestíbuls amb una única porta d'accés (evitar les
  teòriques dobles portes de seguretat) i que no requereixin
  clau per ser obertes des de l'interior.

- Disposar de llocs on penjar avisos i fomentar els espais de
comunicació entre el veïnatge.

- Els aparcaments han de garantir uns mínims d’accessibilitat
i seguretat:

- Disposar de bona il·luminació i garantir uns estàndards
  de confort en els acabats dels elements constructius:
  parets pintades, paviments acabats,etc.
- Configuració clara de l'espai amb accessos, sortides i
  recorreguts a peu, ben il·luminats  i senyalitzats.
- Disposar de diferents accessos al carrer.
- Incorporar  punts de trucada d'emergència correctament
  senyalitzats.
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HABITATGE        FITXA  6

ESPAIS INTERMEDIS I ESPAIS RESIDUALS

Espais intermedis
    Són les àrees de transició entre l’espai privat i l’espai públic. L’ordenació de la ciutat sovint no els té en compte, i en conseqüència,
no són pensats ni dissenyats com a espais d’ús; simplement queden com a excedent de lo privat i lo públic, sota l’ambigüitat de
no pertànyer a cap d’aquests.

Són però, espais molt importants en l’urbanisme inclusiu, perquè fan la transició entre l’àmbit privat i l’àmbit públic. Aquesta transició
ha de ser atenuada, cosint el  disseny proper de l’escala domèstica amb el de l’escala urbana. Perquè això passi, aquestes ròtules
d’unió han d’ésser repensades, dissenyades i utilitzades com a espais de trobada, de manera que la vida dels veïns i veïnes s’estengui
més enllà del propi espai privat.

Els espais intermedis que no han estat planificats i dissenyats per a cap ús, esdevenen àrees totalment insòlites i buides, fomentant
l’abandonament de l’espai, i en conseqüència, contribuint a l’empitjorament de l’espai públic, la pèrdua de sentiment identitari i
la potenciació de la percepció d’inseguretat.

Espais residuals
    Són petites àrees sense ús.  Acostumen a ser cantonades, petits forats, espais “de ningú”, que queden entre dues zones que sí
funcionen. La seva disfunció més notòria és precisament el fet que no són utilitzats per ningú. Aquest fet fa que esdevinguin llocs
bruts, insegurs i que tot i formar part del barri, en quedin exclosos.

És important, per tant, redefinir aquests espais perquè tornin a ser part del lloc on s’ubiquen, ja que d’aquesta manera s’afavoreix
a la millora i manteniment del barri, fomentant la percepció de seguretat i augmentant la capacitat pública de l’espai públic.
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DEFINICIONS

Rendibilitzar el parc d’habitatges

    Accions públiques que tenen com a objectiu treure el màxim
rendiment del parc desocupat ja construït.

A partir de l’anàlisi del parc d’habitatges s’han de dissenyar
programes i polítiques que potenciïn l’ocupació dels habitatges
buits, a partir de politiques de rehabilitació i de foment del
lloguer.

La construcció de nous habitatges ha d’anar supeditada a l’anàlisi
del parc existent, i per tant, a l’esgotament del seu rendiment.

Amb aquestes mesures es contribueix a:

  - Una menor ocupació del sòl.

  - El Manteniment del parc d’habitatges existent.

  - Aflorar nous habitatges de forma ràpida i econòmica.

  - Fer més accessible l’accés a l’habitatge a aquells col·lectius
    més necessitats, mitjançant la gestió pública d’aquest parc.
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ÍNDEX FITXES ESPECÍFIQUES

CAMP 2. GESTIÓ
FITXA 1. Gestió. Òrgan de seguiment.

CAMP 3. MOBILITAT
FITXA 2a. Mobilitat a peu. Lògica circular.
FITXA 2b. Mobilitat a peu. Itineraris per a vianants
             alternatius i continus.
FITXA 3a. Transport públic. Radi d’ús
FITXA 3b.  Transport públic. Radi d’ús en relació als equipaments
FITXA 4a. Transport públic. Xarxa policèntrica connecta
             de transport públic
FITXA 4b. Lògica circular i policèntrica del transport públic.
FITXA 5.  Transport públic nocturn. Entre parades

CAMP 5. HABITATGE
FITXA 6.  Espais intermedis. Espais residuals.

CAMP 6. ESPAI PÚBLIC
FITXA 7.  Il·luminació en àrees de visibilitat restringida.
             Veure i ser vist.
FITXA 8.   Seguretat. Auditories de seguretat dels espais
             urbans amb les dones residents.
FITXA 9a. Seguretat urbana. Passos per a vianants.
FITXA 9b. Seguretat urbana. Passos per a vianants.
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FITXA GENERAL - ESPAI PÚBLIC

    L'espai públic ha d'afavorir l'autonomia i la socialització de les persones. Ha de ser un espai públic de proximitat i dissenyat a la
mida de les persones i dels usos que en fan d'aquest.

També és un element d'identitat. Ha de ser un espai accessible i pensat per a desenvolupar les tasques de la vida quotidiana i
fomentar la convivència.

Capacitat pública de l'espai públic

- L'espai públic ha de ser una seqüència d'espais propers, de
tamanys diferents, accessibles i ben comunicats formant
una “xarxa de llocs”.

Elements que fan augmentar la capacitat pública d'un espai públic:
- El reconeixement de l'experiència del lloc.

- La participació i la co-implicació de la ciutadania en el
procés i disseny.

- La flexibilitat i reversibilitat per tal que pugui adaptar-se
a la temporalitat i la multiplicitat d'usos.

- L'accessibilitat.

- La diversitat d'usuaris i usuàries.

- La lectura de l'espai des dels diferents col·lectius socials.

Paviment i manteniment

- El bon manteniment de l'espai públic i del seu mobiliari
contribueix a reforçar la percepció de seguretat.

- El paviment ha de ser llis però no lliscant, que permeti
el desplaçament de cotxets o elements amb rodes, però
que al mateix temps no sigui un perill quan està moll ni
humit.

- El material amb que es construeix el paviment també
contribueix a un millor manteniment de l'espai. S'ha de
triar un paviment que no s'embruti en excés i que sigui
fàcil de netejar.
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Itineraris, places i parcs

- Les voreres han de fer un mínim de 1,80 metres, i 2,40 si
són zones de passeig, sempre que sigui possible.

- Els passos per a vianants han d'estar a l'alçada de les voreres.

- Les places i parcs han de disposar de serveis sanitaris públics,
així com zones on dur a terme tasques reproductives com per
exemple, donar de menjar, canviar bolquers, etc.

- Places i parcs han de disposar de fonts per beure i netejar-se.

- S’han de projectar els espais i el mobiliari urbà tenint en
compte les inclemències meteorològiques i la orientació del
sol en les diferents èpoques de l'any.

- Les àrees de joc infantil no han d'estar delimitades i
segregades de la resta de l'espai públic, sinó que han de
permetre la interacció entre infants i d'aquests amb els
pares, mares o les persones acompanyants.

- Quan es projecta una zona verda cal tenir en compte alguns
factors com: la tipologia de sòl i topografia del terreny, factors
climàtics i microclimàtics, vegetació existent i vegetació
potencial, ús, entorn sociocultural, etc.

- La tria de l’arbrat dels carrers s'ha de fer correctament en
funció de la secció del carrer, tenint en compte que no sigui
un element que contribueixi a la percepció d'inseguretat o
que dificulti la visibilitat.

- Els parcs han de tenir una estructura de sectors clara.

- Indicació clara de la jerarquia de camins dins dels parcs, i
visibilitat de  la ruta  principal.

- Fomentar parcs oberts i no tancats amb reixes.
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Senyalització i orientació

La senyalització ha de poder permetre 3 punts bàsics:
- Saber on ets.
- Saber on vas.
- Tenir visió “espaial”.

- Senyalitzar els equipaments, edificis importants o zones del
municipi per a les persones vianants. Aquesta senyalització
ha de ser específica i tenir una grafia unificada que permeti
ser identificada.

- Disposar als carrers de la placa amb el nom a cada cantonada
i col·locar-la de forma visible i llegible per a tothom.

- Situar mapes a les parades de transport públic que situïn
la ubicació del moment i que permetin tenir una visió del
barri i del radi d'ús immediat.

- Situar en els mapes la xarxa de parades de TP, itineraris per
a vianants, equipaments i llocs d'interès.

- Garantir un paisatge urbà no sexista: evitar la publicitat
sexista als carrers de la ciutat.

-  Incorporar noms de dones al nomenclàtor del municipi.

Espais en desús i espais intermedis

- Identificar els espais que estan en desús i planificar-hi una
intervenció perquè no es converteixin en llocs insegurs.

- Fomentar l’ús dels espais intermedis per a que siguin
veritables espais públics.

Mobiliari urbà

- El mobiliari urbà pot contribuir a crear un espai de sociabilització,
per tant, aquest ha d'estar correctament triat i col·locat.

- Utilitzar el mobiliari urbà per a donar-li més usos per als
que a priori ha estat dissenyat.

Il·luminació

- Evitar la creació d’ombres i de racons foscos.

- Permetre una visibilitat suficient com per a identificar una
cara a una distància no superior a 4m.
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Seguretat

La percepció de seguretat que té la ciutadania de la seva
ciutat, és un factor fonamental per apropiar-se i fer ús de
l'espai públic i els seus serveis. Al mateix temps, la percepció
de seguretat urbana està molt lligada a la capacitat d'apropiació
i reconeixement del propi espai.

Per això és important fer espai públic de qualitat, accessible,
visible (que garanteixi el control visual), amb adequada
il·luminació  i mantenir-lo en bon estat. La seguretat és una
condició bàsica que garanteix la igualtat d’accés a l’espai públic
per a tota la ciutadania. “Calle llena, calle segura” ; la millor
forma de garantir la seguretat al carrer és generant-hi vida.

- Elaborar un mapa dels “punts sensibles” del nostre
municipi, a partir d'auditories de seguretat (veure fitxa).

- Crear espais oberts amb bona visibilitat i sense gaire
obstacles visuals.

- Evitar els passos subterranis.

- Crear recorreguts alternatius a la via principal rodada,
sempre que sigui possible.

- Les curves han de ser obertes i amb angles majors
   de 90º.

- Les zones de transició entre espai públic i privat han de
ser clares i transparents.

- Bona visibilitat de l’espai públic des dels edificis que
l’envolten

- Evitar zones d’accés restringit a l’espai públic.

   Seguretat urbana
- Donar prioritat a la persona vianant.

- El passos per a vinants han d'estar lliures d'obstacles
visuals que redueixin el camp de visió, tant per les persones
que el volen creuar com pels conductors i conductores
dels vehicles.

- Els semàfors han de respectar el temps mínim per donar
temps a creuar sense haver de córrer, sota els paràmetres
de l’individu i l’individua inclusiva.

- Els passos per a vianants han de seguir un recorregut
continu i lògic.

- Disposar sempre que sigui possible, d’un pas per a vianants
al davant dels edificis públics d'interès general.

- Els semàfors de les rotondes o xamfrans dins d’un recorregut
continu alternatiu, han d'estar coordinats per a que la
persona vianant no hagi de parar constantment.
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Transparència
En les zones semi-privades i de transport
públic. Quan s’hagin de disposar elements
de separació o mobiliari urbà, aquests
no han de ser opacs o murs d’obra cecs,
sinó que han de possibilitar la visió a
través d’ells. 

ESPAI PÚBLIC        FITXA  7

IL·LUMINACIÓ EN ÀREES DE VISIBILITAT RESTRINGIDA: VEURE I SER VIST: VEURE I SER VISTOS

La percepció d’inseguretat augmenta en aquells espais en els que no es té una visió conjunta de l’espai i en la que s’hi detecten
punts no visibles.

Per a millorar la percepció de seguretat en l’espai públic s’ha de tenir en compte unes premisses bàsiques quan s’il·luminen els
carrers, places, parcs i zones amb poca activitat.

Veure i ser vist
Evitar les zones fosques o punts foscos
sense il·luminar en les que no es percep
i controla l’espai.

Ruta clara
Poder identificar una ruta clara augmenta
el confort i la seguretat en l’espai. Ha de
comptar amb tres factors bàsics:
- Orientació: saber on ets i on et dirigeixes.
- Panoràmica: tenir una visió de conjunt.
- Visibilitat: s’ha de poder distingir una

cara a 4m de distància.

Factors a tenir en compte
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ESPAI PÚBLIC       FITXA  8

SEGURETAT: AUDITORIES DE SEGURETAT DELS ESPAIS URBANS AMB LES DONES RESIDENTS

La percepció d’inseguretat es viu diferent per part de les dones. Sovint les estadístiques no recullen aquesta sensació. Però és cert
que les enquestes reflecteixen major sensació d’inseguretat per part de les dones, i que arriben a condicionar els itineraris per la
ciutat per tal d'evitar alguns passos en els que es senten més insegures.

Les auditories són itineraris organitzats amb dones del barri, en els que es van anotant els llocs en els que elles es senten més
insegures i detectant els motius d’aquesta percepció.

Aquestes auditories poden aportar diferents valors al municipi:

1. Diagnostiquen parts del
municipi que no es troben en
ben estat o que són de difícil
accessibilitat (la cartografia
de punts sensibles).

2. Creen un sentiment identitari
d’aquest espai per part de les
dones, ja que després d’haver
estat reconegut i identificat,
aquest lloc esdevé més proper i
menys estrany.

3. Milloren l’espai públic del municipi
i zones més abandonades. Les
actuacions que s’hi facin seran més
encertades perquè es faran a partir
d’una causa identificada. Ajuden a
prioritzar l’ordre d’intervenció a l’espai
públic a partir d’aquesta anàlisi.

4. Ajuden a prioritzar l’ordre
d’intervenció en l’espai públic
a partir d’aquesta anàlisi.
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ESPAI PÚBLIC       FITXA  9a

SEGURETAT URBANA: PASSOS PER A VIANANTS

Visibilitat
S’ha de garantir sempre aquestes dues premisses:

  a. El o la vianant no ha de tenir cap obstacle que limiti la visibilitat del seu camp visual en cap moment, des del punt d’arrencada
     del pas per a vianants fins al punt d’arribada.

 b. El vehicle ha de tenir una visió global del pas per a vianants amb antelació no inferior a 90 metres (en trams rectes).

   Per tant:

- Evitar àrees d’aparcament i/o parades d’autobús
  prèvies al pas per a vianants en direcció de
  circulació dels vehicles.

- Evitar àrees d’aparcament i/o ubicació d’elements (com ara contenidors)
  en cantonades o xamfrans on es permeti girar i just immediatament
  s’ubiqui un pas per a vianants en sentit de la circulació.

A més, a l’hora d’ubicar el pas per a vianants, s’ha de tenir en compte el recorregut peatonal urbà continu, i situar-lo perquè no suposi una discontinuïtat.
També s'ha comprovar el temps de programació dels semàfors per a que permetin el pas de persones sota els paràmetres de la mobilitat de la persona inclusiva.
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ESPAI PÚBLIC        FITXA 9b

SEGURETAT URBANA: PASSOS PER A VIANANTS
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DEFINICIONS

Intensitat d’ús

    És el grau d’utilització d’un espai públic que es medeix en
densitat i en fluxos. La densitat d’ús medeix la capacitat d’aquell
espai per a acollir diferents usos i ser flexible per adaptar-se
a ells. Els fluxos indiquen qui, quant i en quins moments
s’utilitza l’espai públic. És a dir, nombre de persones que
utilitzen l’espai, cobertura d’ús segons franges horàries, nombre
de col·lectius, etc.

Un espai públic amb una intensitat d’ús baixa és l’indicador de
que aquell espai no compleix la seva funció. Sovint té a veure
amb un possible desencert en el disseny, en la formulació i/o en
la gestió d’aquell espai públic.

Espais de “parada”

    Són llocs d’escala micro humanitzen els itineraris dels
barris. Des d’un petit eixamplament on poder fer un alt en el
camí a casa, fins a racons i placetes dins del recorregut
peatonal que fan que l’itinerari “respiri” i no sigui monòton.
Són, alhora, espais que fomenten la convivència i la sociabilització,
reforçant el sentiment d’apropiació del lloc per part de la
ciutadania.
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Disfunció d’ús

    Diagnòstic d’un espai públic que no s’utilitza o que presenta
alteracions en el seu ús. Un espai amb disfunció d’ús és un espai
amb una intensitat d’ús molt baixa o bé, molt concreta.

Un espai públic amb disfunció pot tenir el seu origen per ser:

  - Un espai que no és utilitzat i que per tant, es va degradant.

  - Un espai amb un ús molt concret que impossibilita altres usos.

  - Un espai que ha estat planificat sense una diagnosi participada
    on s’analitzessin les necessitats dels i les ciutadanes del barri.

  - Un espai que no compleix amb l’ús per al què havia estat
    dissenyat, però alhora tampoc té la flexibilitat i condicions
    suficients com per a acollir i adaptar-se a altres usos.

Per a recuperar els espais amb disfunció d’ús, és necessari
comptar amb la participació de la gent del barri per redefinir-los
i dóna’ls-hi un nou sentit.
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Capacitat pública de l’espai públic

    L’espai públic és generador de ciutat i com a tal, ha de tenir
la qualitat d’acollir la seva diversitat d’usuaris i usuàries, així
com els seus diferents usos. Aquesta aptitud de fer ciutat  per
a tothom, ve definida per la capacitat pública de l’espai públic
(entès com a públic aquells espais de titularitat pública compartida
per la ciutadania).

El model d’urbanisme inclusiu impulsa aquesta capacitat pública,
ja que defensa l’apropiació dels espais comuns públics per a l’ús
de la col·lectivitat. Per tant, l’augment de la capacitat pública fa
més inclusiva la ciutat.

Qui utilitza els espais públics? Quan els utilitzen? Quins són el
usos de l’espai? Quin canvi d’intensitat d’ús presenten al llarg
del dia/ la setmana? Com s’adapten als nous usos que poden
sorgir? Aquestes són preguntes que ens ajuden a entendre com
funcionen els espais públics, i per tant, la ciutat, ja l’espai públic
és ciutat. Per això, cal impulsar la capacitat pública de l’espai
públic com a generador de ciutat.

Els paràmetres que intervenen en la contribució d’aquest índex
de capacitat pública són els següents:

  - L’escala apropiada

  - El reconeixement del : l’experiència del lloc i la interpretació
   de la narrativa del lloc.

  - La planificació de l’espai públic en xarxa (connectivitat).

  - La complexitat d’usos i d’usuaris i usuàries que utilitzen l’espai.

  - La flexibilitat de l’espai (i en part, també, la reversibilitat).

  - L’accessibilitat: física i social (els espais públics han d’ésser
    espais que contribueixen a la cohesió social).

  - L’objectiu social i polític: la democratització de l’espai públic com
    a reflexa de la pertinença del i la indivídua a una col·lectivitat.

  - L’urbanitat de la matèria de l’espai com a factor de qualitat
    de l’espai.

  - El manteniment
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