
Experiències	  quotidianes	  per	  a	  l’elaboració	  del	  POUM	  
	  
L’Aurora	  passeja	  sovint	  pels	  barris	  de	  Manlleu.	  Entén	  les	  places	  i	  carrers	  com	  a	  espais	  
essencials	  d’intercanvi	  i	  convivència	  de	  la	  nostra	  vida	  social.	  Espais	  per	  desplaçar-‐se,	  per	  
parlar,	  per	  jugar	  i	  per	  seure.	  Li	  agraden	  els	  camins	  sense	  obstacles,	  amb	  voreres	  amples,	  
pensades	  perquè	  hi	  hagi	  bona	  mobilitat	  per	  la	  gent	  que	  va	  a	  peu,	  o	  que	  va	  acompanyada	  
amb	  cotxets	  d’infants,	  cadires	  de	  rodes	  o	  carrets	  de	  la	  compra.	  Alhora,	  li	  agradaria	  trobar	  
lavabos	  i	  canviadors	  de	  nadons	  suficients	  a	  les	  places,	  parcs	  i	  equipaments,	  per	  satisfer	  les	  
necessitats	  quotidianes.	  	  
	  
Vol	  que	  les	  seves	  nétes	  puguin	  anar	  segures	  a	  l’escola,	  als	  parcs	  o	  a	  fer	  esport	  i	  que	  el	  
trajecte	  a	  peu	  estigui	  ben	  senyalitzat	  amb	  camins	  escolars,	  amb	  una	  via	  de	  circulació	  
preferent	  senyalitzada	  tant	  per	  anar	  a	  peu	  com	  en	  bicicleta.	  Això	  milloraria	  la	  cohesió	  
social	  del	  barri	  i	  la	  recuperació	  de	  l’espai	  públic	  per	  a	  tothom.	  
	  
Viu	  al	  Carrer	  Montserrat,	  un	  dels	  pocs	  carrers	  amb	  nom	  de	  dona	  que	  podem	  trobar	  a	  
Manlleu.	  Malauradament,	  quan	  camina	  a	  la	  nit	  cap	  al	  centre,	  els	  carrers	  estan	  poc	  
il·luminats.	  Vol	  que	  siguin	  espais	  lliures	  i	  amb	  un	  ambient	  clar	  on	  les	  persones	  tinguin	  
llibertat	  per	  desplaçar-‐s’hi	  a	  qualsevol	  hora	  del	  dia	  i	  de	  la	  nit.	  La	  percepció	  de	  seguretat	  o	  
inseguretat	  que	  experimenten	  les	  dones	  és	  molt	  diferent	  de	  la	  dels	  homes	  i	  això	  l’afecta	  a	  
l’hora	  de	  moure’s	  per	  l’espai	  públic.	  
	  
Utilitza	  el	  transport	  públic,	  tot	  i	  que	  les	  parades	  no	  són	  del	  tot	  accessibles	  ni	  	  a	  prop	  dels	  
sectors	  residencials,	  equipaments	  i	  serveis,	  cosa	  que	  en	  facilitaria	  el	  seu	  ús.	  El	  seu	  itinerari	  
diari	  és	  variable	  i	  agraeix	  que	  l’ordenació	  de	  l’espai	  estigui	  pensat	  amb	  criteris	  de	  
proximitat	  dels	  llocs	  de	  residència	  als	  llocs	  de	  treball,	  com	  serveis	  i	  equipaments,	  per	  
ajudar	  a	  compaginar	  la	  vida	  laboral	  amb	  la	  familiar,	  social	  i	  personal.	  
	  
Vides	  quotidianes	  que	  ens	  permetran	  portar	  a	  terme	  mesures	  polítiques	  que	  tinguin	  en	  
compte	  els	  valors	  de	  l’experiència	  de	  les	  dones,	  com	  el	  cas	  de	  l’Aurora.	  Ara	  és	  el	  moment.	  
Tenim	  l’oportunitat	  de	  replantejar	  la	  ciutat	  amb	  l’elaboració	  del	  nou	  Pla	  d’Ordenació	  
Urbanística	  Municipal	  (POUM)	  de	  Manlleu,	  de	  transformar-‐la	  socialment	  i	  recuperar	  
valors	  orientats	  cap	  al	  benestar	  de	  les	  persones,	  treballant	  des	  de	  la	  perspectiva	  de	  gènere,	  
per	  afavorir	  una	  vida	  sense	  discriminacions	  de	  cap	  tipus.	  
	  
Cuidem,	  doncs,	  i	  incentivem	  el	  procés	  participatiu,	  un	  dels	  pilars	  essencials	  de	  l’elaboració	  
del	  POUM,	  que	  ens	  permetrà	  plasmar	  propostes	  reals	  recollides	  de	  l’experiència	  
quotidiana	  de	  la	  gent	  que	  viu	  la	  ciutat,	  contribuint	  de	  manera	  efectiva	  a	  configurar	  una	  
ciutat	  amiga,	  sostenible	  i	  segura	  per	  a	  tothom.	  
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